
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 
 
Bakı şəhəri                                         №283/5                           21 dekabr 2016-cı il 

 
Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər sistemi barədə 

 
“Azərbaycan Respublikasında Auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-

2020-ci illər)”  və Palatanın 2016-cı il üzrə iş planının 1.23-cü “Dempinq və haqsız 
rəqabətə qarşı tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi” bəndinin icrası ilə 
əlaqədar Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi M.Abbasov 
tərəfindən təqdim edilmiş layihəni müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 

QƏRARA ALIR: 
 

1. “Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə barədə” Təlimat təsdiq edilsin və bu 
istiqamətdə işlənib hazırlanacaq tədbirlər sisteminin birinci mərhələsi kimi qəbul edilsin 
(əlavə olunur). 

2. Auditor xidməti bazarında dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair 
tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqinin reallaşdırılmasına nail olmaq 
məqsədilə təqdim edilmiş Plan-proqram təsdiq edilsin (əlavə olunur)  və həmin proqrama 
uyğun olaraq aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilsin: 

2.1. Palata Şurası adından auditor təşkilatlarını və sərbəst auditorları auditor xidməti 
bazarında dempinqə və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə səsləyən müraciət bəyənilsin 
(əlavə olunur) və onların nəzərinə çatdırılsın;  

2.2. Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidmətlərinin 
dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərindən aşağı qiymətə bağlanmış audit 
müqavilələrinin mütəmadi tədqiqi məqsədəmüvafiq hesab edilsin; 

2.3. Auditorlar Palatası Şurası yanında “Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı 
mübarizə üzrə komitə” yaradılsın; 

2.4. Dempinqə və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair simpoziumlar, dəyirmi 
masalar və seminarlar təşkil edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilsin; 

2.5. Dempinqə qarşı mübarizə məqsədilə auditdə qiymətqoymaya dair vahid 
yanaşmanın formalaşdırılması məqsədilə auditor yoxlamasının mövcud dəyərinin 
hesablanması metodikası təkmilləşdirilsin və tətbiqi təmin edilsin; 

2.6. Auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə keyfiyyətsiz audit 
aparmış auditorlara qarşı təsir tədbirləri görülərkən “Auditor xidməti sahəsində araşdırma 
və intizam tədbirləri sistemi” barədə Palata Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 
nömrəli qərarına istinad olunsun; 

2.7. Audit sahəsində tender qaydalarının və auditor seçiminin meyarlarının işlənib 
hazırlanması məqsədəmüvafiq hesab edilsin;  

2.8. Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin əlamətləri müəyyənləşdirilsin və 
təsdiq edilsin;  

2.9. Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq və haqsız rəqabətin 
yolverilməzliyi barədə partnyorluq sazişinin bağlanması məqsədəmüvafiq hesab edilsin; 

2.10. Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair mövzular auditorların  
ixtisasartırma kursunun tədris proqramına daxil edilsin. 

3. Bu qərarın və qərarın 2-ci və 2.1-ci bəndlərində göstərilən materialların bir həftə 
müddətində Azərbaycan və ingilis dillərində Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 
təmin edilsin.  

 

 
 
    ŞURANIN SƏDRİ                                                          V.NOVRUZOV 


