
AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 

AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 
 

         Bakı şəhəri                           № 250/5                    31 yanvar 2014-cü il 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası üzvləri  

tərəfindən üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyəti barədə 
 

 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 1998-ci il 21 

aprel tarixli 19/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasıın 

Auditorlar Palatası üzvlərinin üzvlük haqqının müəyyən edilməsi və onun 

ödənilməsi qaydaları barədə TƏLİMAT”a, “Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatası Şurasının 1998-ci il 21 aprel tarixli 19/2 saylı qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasıın Auditorlar Palatası üzvlərinin 

üzvlük haqqının müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi qaydaları barədə 

TƏLİMAT”a əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında” 2011-ci il 20 

dekabr tarixli 226/4 saylı və “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 

Şurasının 1998-ci il 21 aprel tarixli 19/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasıın Auditorlar Palatası üzvlərinin üzvlük haqqının 

müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi qaydaları barədə TƏLİMAT”a 

dəyişikliklərin edilməsi haqqında” 2012-ci il 16 noyabr tarixli 236/9 saylı 

Palata Şurasının qərarlarına müvafiq olaraq 2014-cü il 31 yanvar tarixinə 

hazırlanmış “Auditorlar Palatası üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının ödənişi 

vəziyyəti barədə” Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi V.Rəhimovun  

məruzəsini müzakirə edərək, Azərbaycan Respublikasının “Auditor xidməti 

haqqında” Qanununu, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 

haqqında” Əsasnaməni,  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 

üzvlərinin hüquq və vəzifələri haqqında” Əsasnaməni rəhbər tutaraq,  

Auditorlar Palatasının Şurası  
 

                                                QƏRARA ALIR: 
 

        1. “Auditorlar Palatası üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının ödənişi 

vəziyyəti barədə” Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi V.Rəhimovun 

məruzəsi nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

        2. Auditorlar Palatası üzvləri tərəfindən 2013-cü il üzrə üzvlük haqqının 

ödənişi vəziyyəti qeyri-qənaətbəxş hesab edilsin. 

        3. Palata Şurasına dəvət olununan “Best Audit” MMC (direktor Anar 

Quliyev), “Azəri-SV” MMC (direktor Səbuhi Vəkilov), “Audit Servis” MMC 

(direktor Oleq Abdullayev), “Ekspert Audit” MMC (direktor İlham Bağırov), 

“AZAudit” MMC (direktor Afiq İsrafilov), “ASSEPT-AUDİT” MMC 

(direktor Əli Tarverdiyev) , “PSG Tax KONSULTİNQ” MMC (direktor 



Aydın Budaqov), Gəncə şəhər auditor təşkilatı (direktor Natiq Məmmədov) 

auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlar - Elçin Fərəcov, 

Pərviz Həsənov, Cəmilə Nağıyeva, Otello Eminov, Emil Zərbəliyevə üzürsüz 

səbəbdən iclasda iştirak etmədiklərinə görə ciddi xəbərdarlıq edilsin. 

        4. Maliyyə və təsərrüfat idarəsinə (rəis V.Rəhimov) tapşırılsın ki, 2 (iki) 

həftə müddətində 2013-cü il üzrə üzvlük haqqı qalıqlarının yığılması 

istiqamətində əməli tədbirlər həyata keçirsin və nəticəsi barədə Palata 

Şurasının müzakirəsi üçün müfəssəl məlumat hazırlasın və üzvlük haqqını 

ödəməyən sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarında qarşı görüləcək 

tədbirlər barədə təkliflərini  hazırlayıb təqdim etsin. 

   5. Bu qərarın mətni Auditorlar Palatasının internet səhifəsində 

yerləşdirilsin. 
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