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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
 AUDİTORLAR PALATASININ ŞURASI HAQQINDA 

Ə S A S N A M Ə   
 

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
1.1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası (bundan sonra 

«Şura» adlandırılacaq) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1995-ci il 19 sentyabr 
tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş  «Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
haqqında» (bundan sonra «Palata» adlandırılacaq) Əsasnaməyə müvafiq olaraq, cari 
işlərin aparılması və əməli xidməti funksiyaların yerinə  yetirilməsi məqsədilə yaradılır. 

1.2.Şura Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor xidmətinin tənzimlənməsi 
və inkişafını təşkil edən, mülkiyyətçilərin  əmlak hüquqlarını, dövlətin, təsərrüfat 
subyektlərinin  və auditorların mənafelərini müdafiə edən, öz fəaliyyətində respublikanın 
qanunvericilik aktlarından və Auditorlar Palatasının üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlara 
üzvlük öhdəliklərindən irəli gələn tələblərə sərbəst auditorlar və  auditor təşkilatları 
tərəfindən riayət  olunmasına nəzarət edən müstəqil maliyyə orqanı olan Auditorlar 
Palatasının idarəetmə orqanıdır.  

1.3. Şura öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, «Auditor 
xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununu, «Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında» Əsasnaməni, qüvvədə olan digər 
qanunvericilik aktlarını və bu Əsasnaməni rəhbər tutur. 

 
 
 

II.  ŞURANIN VƏZİFƏLƏRİ 
Məqsədlərinə uyğun olaraq Şura aşağıdakı vəzifələri daşıyır: 
- auditor xidmətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı təlimatlar, tövsiyələr və metodik 

göstərişlərin təsdiqi; 
- auditor xidməti göstərilməsinin forma  və metodlarına dair normativ  sənədlərin 

tərtibi; 
- audit sahəsində milli və beynəlxalq təcrübənin ümumiləşdirilməsi  əsasında 

tövsiyələrin verilməsi; 
- sərbəst və ya auditor təşkilatlarının üzvü kimi auditor xidməti göstərən  

auditorların davranış qaydalarının təsdiqi; 
- sərbəst auditorların və  auditor təşkilatlarının hüquqlarının və qanuni 

mənafelərinin qorunması üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi; 
- peşə funksiyalarının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sərbəst auditor və  auditor 

təşkilatı ilə sifarişçilər arasında yaranan mübahisələrə qanunvericiliyə  əsasən 
baxılması; 

- auditor kadrlarının hazırlanması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərin həlli; 
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulan vergilər  ödənildikdən sonra  Palatanın 

sərəncamında qalan xalis mənfəətin müvafiq fondlara bölüşdürülməsi və onlardan 
istifadə qaydalarının təsdiqi; 



- sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının, sərbəst xarici auditorların və  xarici 
auditor təşkilatlarının filial və (və ya) nümayəndəliklərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 
«Auditor xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikası  Qanununa uyğunluğunun və 
apardıqları auditin keyfiyyətinin yoxlanılmasının,  eləcə də onların işinə edilən nəzarətin 
nəticələrinin müzakirəsi; 

- auditin aparılmasında qanun pozuntularına yol verilməsi aşkar edildikdə, sərbəst 
auditorlara və  auditor təşkilatlarına qarşı müəyyən olunmuş qaydada  müvafiq 
tədbirlərin görülməsi; 

-sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının illik hesabatlarının müzakirəsi və 
onun məcmusunun təsdiqi. 

 
 

III. ŞURANIN HÜQUQLARI 
Bu Əsasnamədə göstərilən vəzifələri yerinə yetirmək üçün Şura aşağıdakı  

hüquqlara malikdir: 
- Şura haqqında Əsasnaməni təsdiq və onda dəyişikliklər etmək; 
- Palata üzvlərinin hüquq və vəzifələri barədə Əsasnaməni təsdiq və onda 

dəyişikliklər etmək; 
- Palata üzvlərin üzvlük haqqı məbləğinin müəyyən edilməsi, artırılması  və ya 

azaldılması  barədə qərar qəbul etmək; 
- auditor xidməti işlərinin təşkili və tənzimlənməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə 

etmək; 
- auditor xidmətinin inkişafı  və təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş təkliflər vermək; 
- Palata tərəfindən auditor təşkilatlarının yaradılması, yenidən təşkili və  

fəaliyyətinin dayandırılması haqqında qərar qəbul etmək; 
- Palatanın təsis etdiyi auditor təşkilatlarının rəhbərlərini vəzifəyə təsdiq etmək və 

vəzifədən azad etmək; 
- Palatanın maliyyə-təftiş komissiyasını təyin etmək; 
- Palatanın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə dair illik hesabatları müzakirə və təsdiq 

etmək; 
- auditor adı almaq üçün imtahanların keçirilməsi qaydalarını, imtahan komissiyası 

haqqında Əsasnaməni təsdiq və onlarda dəyişikliklər etmək; 
- auditor adı almaq üçün imtahan haqqının məbləğini təsdiq etmək, onların 

artırılması və ya azaldılması barədə qərar qəbul  etmək; 
- auditor adı almaq üçün imtahan komissiyası üzvlərinin əmək haqqı məbləğini 

müəyyən etmək; 
 
- icazənin geri alınması, fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və ya ləğv 

edilməsi, habelə auditor xidmətinin göstərilməsi haqqında birdəfəlik rəsmi icazənin 
verilməsi barədə qərar qəbul etmək; 

 
- auditor adı almaq üçün imtahanların keçirilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı 

apellyasiya şikayətlərinə baxmaq və onlara dair qərar qəbul etmək; 
- peşə funksiyalarını lazımi səviyyədə yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar sərbəst 

auditorlara, auditor təşkilatlarına və onların auditorlarına qarşı sifarişçilərin iddialarına 
qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına müvafiq surətdə baxmaq və qərar qəbul etmək; 

 
- sərbəst auditorlara, auditor təşkilatlarına və onların auditorlarına qarşı auditor 

xidməti sahəsində aparılmış yoxlamaların və araşdırmaların nəticələri üzrə intizam 
tədbirləri tətbiq etmək; 

- auditor xidməti ilə bağlı təlimatların və  metodik göstərişlərin, kitabların, qəzet və 
jurnalların nəşri, Palata üzvlərinə verilməsi və satışı barədə qərar qəbul  etmək; 
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- Palatanın  audit sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara daxil  
olmasına və ya onların üzvlüyündən çıxmasına razılıq vermək; 

- audit sahəsində xarici əlaqələr və beynəlxalq əməkdaşlıq barədə Palata  
tərəfindən imzalanması və ya qoşulması  nəzərdə tutulan ikitərəfli  və çoxtərəfli 
müqavilə, saziş və memorandumları müzakirə etmək, onların  bağlanması və onlara  
qoşulmanın məqsədəmüvafiqliyi barədə qərar qəbul etmək; 

- Palata sədrinin təklifi əsasında Şuranın fəaliyyətinə aid olan başqa  məsələləri 
müzakirə etmək. 

 
IV. ŞURANIN İŞİNİN TƏŞKİLİ 

4.1. Qanunvericiliyə görə, Şuranın tərkibinə Palatanın sədri, sədr müavini, iki 
aparıcı şöbənin rəhbərləri, auditor təşkilatlarının seçdiyi bir nümayəndə, sərbəst 
auditorların seçdiyi bir nümayəndə və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin bir 
nümayəndəsi daxildir. 

4.2. Şuranın üzvlərini Palatanın sədri elan edir. 
4.3. Şuranın iclasları rübdə bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. 
4.4. Şura, üzvlərinin azı üçdə iki hissəsi iclasda iştirak etdikdə, qərar qəbul etmək 

səlahiyyətindədir. 
4.5. Şuranın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. 
4.6. Şurada səsvermə vaxtı Şuranın hər  üzvü bir səsə malikdir. 
4.7. Şuranın qərarları Palata sədrinin əmri ilə təsdiq edilir. 
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