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QƏRARI 
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Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin 
həyata keçirilməsi barədə 

 
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, “Auditor xidməti haqqında” və 

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına uyğun olaraq, 
habelə “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-
2020-ci illər)” nəzərdə tutulmuş tədbirlərin və Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş 
planının 1.16-cı “Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin 
həyata keçirilməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar olaraq Məhkəmələrlə iş və inzibati 
protokollar şöbəsi (E.İbrahimov) tərəfindən hazırlanmış hesabatı müzakirə edərək 
Auditorlar Palatasının Şurası 

 

                                                QƏRARA ALIR: 
 

1. “Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi” barədə hazırlanmış hesabat nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. Palatanın məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsinə (E.İbrahimov) və 
Palatanın şurası yanında Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitəyə (Z.Hüseynov) 
tapşırşırılsın ki, 2017-ci maliyyə ili üzrə məcburi auditdən yayınan təsərrüfat subyektlərinin 
aşkar edilməsi üçün həyata keçiriləcək tədbirlərin plan-qrafiki hazırlansın. 

3. Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsinə (E.İbrahimov) tapşırılsın ki, iki 
həftə müddətində bu hesabata dair hazırlanmış məqalənin vergilər və iqtisadiyyat 
qəzetlərində dərc etdirilməsini təmin etsin. 

4. Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə və müvafiq struktur bölmələrinə (N.Talıbov, 
M.Abbasov, S.Gülməmmədov, E.İbrahimov, R.Cəfərli) tapşırılsın ki, məcburi auditdən 
yayınmanın qarşısının alınması istiqamətində müvafiq dövlət qurumları ilə əlaqələrin 
gücləndirilməsi təmin etsinlər. 

5. Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova, Maliyyə və təsərrüfat 
idarəsinə (V.Rəhimov), Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsinə (E.İbrahimov), 
Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitəyə (Z.Hüseynov) və sərbəst auditor 
A.Cəfərova tapşırılsın ki, bir ay müddətində Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən bağlanmış müqavilələrin və təqdim edilmiş auditor hesabatlarının elektron 
qeydiyyatı sisteminin yaradılması üçün təkliflərini hazırlayıb təqdim etsinlər. 

6. Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsinə (E.İbrahimov), Analitik 
informasiya və təhlil şöbəsinə (R.Cəfərli) tapşırılsın ki, məcburi auditdən yayınmanın 
qarşısının alınması ilə bağlı məlumatların və həyata keçiriləcək tədbirlərin mütəmadi 
olaraq iqtisadiyyat və audit elektron qəzetində yerləşdirilməsini təmin etsinlər. 

7. Bu qərarın və hesabatın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 
təmin edilsin. 

 
 
 

      ŞURANIN SƏDRİ                                                  V.NOVRUZOV 


