Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası

2017-Cİ İL ÜZRƏ AUDİTORLARIN
İXTİSASARTIRMA KURSUNUN
TƏDRİS PROQRAMI

BAKI – 2017
1

Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası Şurasının
2017-ci il 19 may tarixli 287/3
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

2017-Cİ İL ÜZRƏ AUDİTORLARIN
İXTİSASARTIRMA KURSUNUN
TƏDRİS PROQRAMI
Proqramı tərtib edənlər:
Məsul şəxslər: Kadr hazırlığ, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi
S.Gülməmmədov
Kadr hazırlığı və gənclərlə iş üzrə komitənin sədri A.Qurbanov
İcraçı: Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri E.Behbudova

Kursun davamiyyət müddəti - 50 saat
2

MÜNDƏRİCAT
GİRİŞ................................................................................................................................4
Yenilənmiş Beynəlxalq Audit Standartları....................................................................5
İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində müstəqil auditin rolunun gücləndirilməsi
ilə əlaqədar son dövrdə qəbul olunmuş normativ aktlar.............................................5
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə..............................................5
Auditor xidmətində denpinq, haqsız rəqabət hallarının və maraqlar
toqquşmasının qarşısının alınması............................................................................6
Vergi Məcəlləsində 2016-2017-ci illərdə edilmiş əlavə və dəyişikliklər...........6

3

GİRİŞ
Ölkədə auditorların bilik və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması və beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı,
akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin Kadr hazırlığı şöbəsi tərəfindən
“2017-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı və qrafiki”
hazırlanmışdır.
“2017-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı”nın
strukturu istiqamətə bilavasitə aid olan mövzuların qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə
alınmaqla məntiqi ardıcıllıqla qurulmuşdur. Tərtib edilmiş proqramda praktiki
məşğələlər daxil olmaqla 50 saat ayrılması nəzərdə tutulmuş, buna müvafiq olaraq
mövzular və onlara ayrılan saatlar müəyyən edilmişdir. Qeyd edilən mövzular üzrə
əsasən praktik məsələlərin dinləyicilərə tədris olunması nəzərdə tutulmuşdur.
İnanırıq ki, Tədris və davamlı peşə təhsili proqramlarında qabaqcıl beynəlxalq
təcrübə nəzərə alınmaqla yeni hazırlanmış tədris proqramı auditorların ixtisaslarının
daha da artırılmasına köməklik göstərəcəkdir.
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Kursun tədris proqramı
Tədris müddəti: 50 saat
Mühazirə: 25 saat
Məşğələ: 25 saat
Mövzu 1: Yenilənmiş Beynəlxalq Audit Standartları
-

260 saylı BAS: İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə
570 saylı BAS: Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı
701 saylı BAS: “Müstəqil auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında
məlumat vermə”
705 saylı BAS: Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər
706 saylı BAS: Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı
720 saylı BAS: Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki digər
məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti

Mövzu 2: İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində müstəqil auditin rolunun
gücləndirilməsi ilə əlaqədar son dövrdə qəbul olunmuş normativ aktlar
-

Azərbaycan Respublikasının Qanunları
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fermanları
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının qəbul etdiyi təlimat, tövsiyə, Şura
qərarları, əmr və sərəncamları

Mövzu 3: Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə
-

PL anlayışı: mahiyyəti, xüsusiyyətləri və yaranma tarixi
Kölgə iqtisadiyyatı və PL
Auditorların PL/TM Qanunundan irəli gələn vəzifələri və bu vəzifələrin icrası ilə bağlı
nəzərə almalı olduğu tələblər
Auditorların nəzərə alması və izləməsi zəruri olan amillər. Kredit təşkilatları vasitəsilə
aparılan əməliyyatlar. Azərbaycanda PL/TM dövlət siyasəti
Auditorlar tərəfindən PL/TM risklərinin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi
Azərbaycanda PL/TM sisteminin institusional əsasları.PL/TM qarşı Azərbaycan
qanunvericiliyi
PL/TM üzrə dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsi
PL/TM sistemində beynəlxalq maliyə kredit təşkilatları (Beynəlxalq Valyuta Fondu,
Dünya Bankı və s.)
PL/TM qarşı mübarizədə xarici ölkələrdə istifadə olunan maliyyə monitorinq modelləri
Daxili nəzarət sisteminin PL/TM qarşı mübarizə prosedurları
PL/TM əlaqədar qeyri-adi sövdələşmələrin əlamətləri və onların aşkarlaşması
kriteriyaları
Maliyyə transaksiyalarında şəffaflığın yüksəldilməsi yolları
Maliyyə və qeyri-maliyyə təşkilatlarında PL/TM üzrə yoxlamaların aparılma qaydası
Maliyyə Monitorinqinin analitik informasiya təminatı
Maliyyə fırıldaqlarının sistemli təhlili
5

Mövzu 4: Auditor xidmətində dempinq, haqsız rəqabət hallarının və maraqlar
toqquşmasının qarşısının alınması
-

Auditor xidmətində haqsız rəqabət hallarının və maraqlar toqquşmasının qarşısının
alınması
Sərbəst auditor və ya auditor təşkilatı tərəfindən haqsız rəqabət və maraqlar
toqquşmasına səbəb ola biləcək hərəkətlər
Maraqlar toqquşması nəticəsində haqsız rəqabət hallarının yol verilməsi ilə bağlı
araşdırmaların aparılması
Maraqlar toqquşması nəticəsində haqsız rəqabət hallarına yol verilməsi ilə bağlı
araşdırmaların nəticəsinin qiymətləndirilməsi
Haqsız rəqabət hallarına və maraqlar toqquşmasına yol verilməsi ilə bağlı
araşdırmaların nəticəsinə dair hesabat

Mövzu 5: Vergi Məcəlləsində 2016-2017-ci illərdə edilmiş əlavə və dəyişikliklər
-

-

-

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (16 dekabr 2016-cı il tarixli
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi
haqqında Azərbaycan respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş əlavə və
dəyişikliklərlə)
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi
haqqında Azərbaycan respublikasının Qanunu(16.12.2016)
Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(16.12.2016)
“Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(16.12.2016)
Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixində mövcud olan vergi
borclarının tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan respublikasının Qanunun
(30.12.2016)
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2017-Cİ İL ÜZRƏ AUDİTORLARIN İXTİSASARTIRMA
KURSUNUN TƏDRİS PROQRAMI
PROQRAMIN TƏDRİS MÜDDƏTİ: 50 saat

Sıra
№-si

Mövzuların adı

1.
2.

Yenilənmiş Beynəlxalq Audit Standartları
İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində müstəqil auditin
rolunun gücləndirilməsi ilə əlaqədar son dövrdə qəbul
olunmuş normativ aktlar
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə
Auditor xidmətində denpinq, haqsız rəqabət hallarının
və maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması
Vergi Məcəlləsində 2016-2017-ci illərdə edilmiş əlavə və
dəyişikliklər

3.

4.
5.

Cəmi Müh. Sem.
8
4
4
10
5
5

16

8

8

8

4

4

8

4

4

İstifadə olunmuş ədəbiyyat və materiallar:
1. Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə BEYNƏLXALQ
STANDARTLAR TOPLUSU 1-ci və 2-ci cild
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 24 may 2016-cı il tarixli 276/2
saylı Qərarı "İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində müstəqil auditin rolunun
gücləndirilməsi”
3. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
4. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Qanun
5. 10 mart 2016 “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016cı il 4 mart tarixli 152-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
6. 10 mart 2016 “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu
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