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Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin əlamətləri barədə
“Azərbaycan Respublikasında Auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020ci illər)”, Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 21 dekabr tarixli 283/5 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər sistemi”
barədə qərarının və Palatanın 2017-cı il üzrə iş planının 1.17-ci “Auditor fəaliyyətində
dempinq və haqsız rəqabətə qarşı tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi”
bəndinin icrası ilə əlaqədar sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbov
tərəfindən təqdim edilən layihəni müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası
QƏRARA ALIR:
1. Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin əlamətləri barədə təklif olunan
müddəalar təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara tapşırılsın ki, auditor xidməti
göstərərkən haqsız rəqabətin əlamətlərinə uyğun hərəkətlərə yol verməsinlər.
3. Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova, Kadr hazırlığı,
akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi S.Gülməmmədova tapşırılsın ki, bir ay
müddətində Auditorların peşə etikası və üzvlük komitəsi (İ.Əliyev), Qanunvericilik və
hüquqi məsələlər üzrə komitə (E.İbrahimov) və Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı
mübarizə üzrə komitə (Ü.Fətiyev) ilə razılaşdırılmaqla Palata Şurasının 2015-ci il 25
noyabr tarixli 269/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditor xidməti sahəsində araşdırma
və intizam tədbirləri sistemi”nə bu qərarın qəbul edilməsi ilə əlaqədar əlavə və dəyişikliklər
edilməsi üzrə təkliflər hazırlayıb təqdim etsinlər.
4. Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətləri qiymətləndirilərkən, o
cümlədən reytinq səviyyəsi və xidmətin keyfiyyəti müəyyənləşdirilərkən auditor xidməti
bazarında haqsız rəqabətə yol verilib-verilməməsi amili nəzərə alınsın.
5. Auditor xidməti göstərərkən haqsız rəqabət hallarına yol verən auditorların
səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə həyata keçirilən yoxlamalara cəlb edilməsi
məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
6. Sədrin müşaviri F.Qarayevə və Aparatın informasiya texnologiyaları üzrə
mütəxəssisi İ.Zeynallıya tapşırılsın ki, on gün müddətində bu qərarın və “Auditor xidməti
bazarında haqsız rəqabətin əlamətləri” barədə hazırlanmış materialın Palatanın üzvlərinə
çatdırılmasını və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsini təmin etsinlər.
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