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Bakı şəhəri                                            №1/66                                        26 sentyabr 2018-ci il  

   
Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin təşkilinin yaxşılaşdırılması üzrə 

 əlavə tədbirlər haqqında   
 
Azərbaycan Respublikasında auditor xidməti sahəsində çevik idarəetmənin təşkilinin təmin 

edilməsi, auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, auditor xidməti bazarında şəffaflığın təmin 
edilməsi və haqsız rəqabətin aradan qaldırılması, habelə korrupsiyaya və çirkli pulların yuyulmasına 
qarşı mübarizədə auditorların qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrinin yerinə yetirilməsini 
təmin etmək və xarici audit təcrübəsində tətbiq olunan innovativ yeniliklərin tətbiqini genişləndirmək 
məqsədilə qərara alıram: 

 

1. Auditdə innovasiyaların tətbiqi idarəsinin rəisi E.İbrahimova, Maliyyə və təşkilati-texniki 
təminat idarəsinin rəisi V.Rəhimova və sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova 
tapşırılsın ki, Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 16 aprel tarixli 299/2 nömrəli qərarının 4-cü 
bəndinə əsasən onlara icrası həvalə olunmuş “Auditorun şəxsi kabineti” elektron portalının 
yaradılması sahəsində yol verilmiş gerilik aradan qaldırılsın və bir ay müddətində işin yerinə yetirilməsi 
təmin edilsin.  

2. Auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara tapşırılsın ki, 2018-ci ilin noyabr ayı 
ərzində Auditorlar Palatası tərəfindən yaradılacaq “Auditorun şəxsi kabineti”ndə qeydiyyatdan 
keçmələrini təmin etsinlər. 

3. Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin rəisi S.Gülməmmədova, Auditdə innovasiyaların 
tətbiqi idarəsinin rəisi E.İbrahimova, sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova və 
Palatanın Şurası yanında Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitənin sədri Z.Hüseynova 
tapşırılsın ki, 2018-ci ilin oktyabr ayı ərzində auditorlar tərəfindən məcburi audit xidmətinin 
göstərilməsinə başlanılması barədə Auditorlar Palatasını məlumatlandırmağın qaydası və forması 
barədə tövsiyələrin hazırlanmasını təmin etsinlər. 

4. Auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara tapşırılsın ki, 2018-ci ilin noyabr 
ayından etibarən auditor xidmətinin göstərilməsinə başlanılması barədə bu sərəncamın 3-cü 
bəndində nəzərdə tutulan qayda və formaya uyğun olaraq Auditorlar Palatasını məlumatlandırsınlar. 

5. Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin rəisi S.Gülməmmədova, Palatanın Şurası yanında 
Standartlaşdırma və metodologiya üzrə komitənin sədri N.Abbaslıya və sərbəst auditor N.Axundova  
tapşırılsın ki, bu ilin noyabr-dekabr aylarında 2018-ci il üzrə “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
üçün auditin aparılmasına dair tövsiyələr”in hazırlanması təmin edilsin. 



6. Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin rəisi S.Gülməmədova, sədrin elmi-metodik məsələlər 
üzrə müşaviri N.Talıbova, Auditdə innovasiyaların tətbiqi idarəsinin rəisi E.İbrahimova tapşırılsın ki, 
bu ilin noyabr-dekabr aylarında 2018-ci il üzrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məcburi audit 
subyektlərinin siyahısının hazırlanması və Palatanın saytında və sosial şəbəkələrdəki səhifələrində 
yerləşdirilməsi təmin edilsin.  

7. Auditdə innovasiyaların tətbiqi idarəsinin rəisi E.İbrahimova, sədrin elmi-metodik məsələlər 
üzrə müşaviri N.Talıbova, “Deloitte and Touche” MMC-nin direktoru N.Kərimova tapşırılsın ki, 2018-
ci ilin noyabr ayı ərzində səhmdar cəmiyyətlərdə audit komitələrinin yaradılmasına dair tövsiyələrin 
hazırlanması təmin edilsin.  

8. Bu sərəncamın icrasına nəzarət Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin rəisi 
S.Gülməmmədova həvalə edilsin.  

 

 
                   Palatanın sədri                                                      Vahid Novruzov  

2 
 


