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                                                              QƏRARI 
 

Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti müqaviləsinin 
bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması  

“Qaydası” və “Forması”nın təsdiq edilməsi barədə 
  

Bakı şəhəri     №304/1                5 oktyabr 2018-ci il 
 

Auditor xidməti bazarında şəffaflığın artırılması və haqsız rəqabətin aradan 
qaldırılması, geniş yayılmış dempinq hallarının qarşısının alınması və auditə ictimai 
etimadın gücləndirilməsi məqsədilə məcburi auditdən yayınmaya qarşı təsirli tədbirlərin 
görülməsi, çirkli pulların yuyulmasına və korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditorların 
məsuliyyətini yüksəltmək və son dövrlərdə bir sıra auditorlar tərəfindən keyfiyyətsiz auditor 
xidməti göstərilməsinə dair müvafiq dövlət qurumlarından, sahibkarlardan və iş 
adamlarından, habelə Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən daxil olmuş şikayətləri 
nəzərə alaraq “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu 
maddəsini, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə”nin II və 
III bölmələrini əsas götürərək Auditorlar Palatasının Şurası  

 

                                                    QƏRARA ALIR: 
 

1. Bu qərarın 1-ci əlavəsində göstərilmiş “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən auditor xidməti müqaviləsinin bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının 
məlumatlandırılması Qaydası” təsdiq edilsin. 

2. Bu qərarın 2-ci əlavəsində göstərilmiş “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən auditor xidməti müqaviləsinin bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasını 
məlumatlandırma Forması” təsdiq edilsin. 

3. Auditdə innovasiyaların tətbiqi idarəsinin rəisi E.İbrahimova və Auditin təşkili və 
kadr hazırlığı idarəsinin rəisi S.Gülməmmədova tapşırılsın ki, bir ay müddətində Auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti müqaviləsinin bağlanılmasına 
dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması “Qaydası”nın və “Forması”nın tətbiqi 
məqsədilə Auditorlar Palatasında auditor xidməti müqavilələrinin vahid qeydiyyatı üçün 
elektron resursun (portalın) yaradılmasını təmin etsinlər. 

4. Auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara tapşırılsın ki, 2018-ci il 1 
noyabr tarixindən etibarən bu qərarın icrasını təmin etsinlər. 

5. Auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və sərbəst auditorların nəzərlərinə çatdırılsın ki, 
bu qərarın tələblərinin yerinə yetirilməməsinə görə barələrində intizam və digər tədbirlər  (o 
cümlədən, auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün auditor təşkilatlarına və sərbəst 
auditorlara verilmiş xüsusi razılığın (icazənin) ləğv edilməsi) görüləcəkdir. 

6. Auditorlar Palatası sədrinin müşaviri F.Qarayevə, Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin 
müdir müavini F.Kamalovaya və Aparatın informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisi 
İ.Zeynallıya tapşırılsın ki, on gün müddətində bu qərarın və ona əlavələrin mətnlərinin 
Azərbaycan, ingilis və rus dillərində Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsini təmin 
etsinlər. 

7. Bu qərarın icrası və ona nəzarət Auditorlar Palatasının Auditin təşkili və kadr 
hazırlığı idarəsinin rəisi S.Gülməmmədova həvalə edilsin.  

 
 
            Palatının sədri                Vahid Novruzov 


