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GİRİŞ
Ölkədə auditorların bilik və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması və
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, “Auditor xidməti haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunun, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası haqqında” Əsasnamənin, Beynəlxalq Audit Standartlarının, Peşəkar
Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikasında Auditor
Xidmətinin İnkişaf Konsepsiyası (2012-2020-ci illər) V “Auditor kadrlarının
hazırlanması və yenidən hazırlanması” bölməsinin və Auditorlar Palatasının
2019-cu il iş planının 4.1-ci “2019-cu il üzrə auditorların ixtisasartırma
kurslarının tədris proqramının və qrafikinin layihəsinin hazırlanması” bəndinin
icrası ilə əlaqədar Kadr hazırlığı şöbəsi tərəfindən “2019-cu il üzrə auditorların
ixtisasartırma kursunun tədris proqramı və qrafiki” hazırlanmışdır.
“2019-cu il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı”nın
strukturu proqrama bilavasitə aid olan mövzuların qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə
alınmaqla məntiqi ardıcıllıqla qurulmuşdur. Tərtib edilmiş proqramda praktiki
məşğələlər daxil olmaqla 40 saat ayrılması nəzərdə tutulmuş, buna müvafiq
olaraq mövzular və onlara ayrılan saatlar müəyyən edilmişdir. Tədris və davamlı
peşə təhsili sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla yeni
hazırlanmış tədris proqramı auditorların ixtisaslarının daha da artırılmasına
köməklik göstərəcəkdir.
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2019-cu il üzrə auditorların
Ixtisasartırma kursunun
tədris proqramı
Tədris müddəti: 40 saat
Mühazirə: 20 saat
Seminar: 20 saat
Mövzu 1: Beynəlxalq Audit Standartları və Peşəkar Mühasiblərin Etika
Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklər
- (230) - Auditin sənədləşdirilməsi
- (240) - Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti
- (300) - Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaşdırılması
- (315) - Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər riskinin
müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi
- (500) – “Audit sübutları”
- (560) - Sonrakı hadisələr
- (700) - Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaşdırılması və hesabat verilməsi
- (701) – Müstəqil auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumat vermə
- (705) – Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər
- (706) – Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraflar və digər məsələlər
paraqrafları
Mövzu 2: Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına edilmiş əlavə və
dəyişikliklər
- “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
- MHBS fundamental əsasları
- MHBS 9 - “Maliyyə alətləri”
- MHBS 10 - “Birləşdirilmiş (konsilidə edilmiş) maliyyə hesabatları”
- MHBS 13 - “Ədalətlli dəyərin ölçülməsi”
- MHBS 15 – “Müştərilərlə müqavilələr üzrə gəlirlər”
- MHBS 16 – “İcarələr”
- MHBS 17 – “Sığorta müqavilələri”
Mövzu3: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində edilmiş son dəyişikliklər
-

Vergi Məcəlləsində 2017-2018-ci illərdə edilmiş son dəyişikliklər

Mövzu 4: Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına
və
terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə
və
kölgə
iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə auditorların vəzifə və öhdəlikləri
-

Auditorların PL/TM-ə dair Qanununvericilikdən irəli gələn vəzifələri
Auditorların nəzərə almalı və izləməsi zəruri olan amillər və əməliyyatlar
PL/TM-ə qarşı mübarizəyə dair Auditorlar Palatasında 2017-2018-ci illərdə
işlənib hazırlanmış Metodik göstəriş və tövsiyələr
Auditorun Şəxsi Kabineti sisteminin tətbiqi istiqamətləri
Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə auditin rolu və əhəmiyyəti
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2019-cu il üzrə auditorların ixtisasartırma
kursunun tədris proqramı
Proqramın tədris müddəti: 40 saat

Sıra
№-si

Mövzuların adı

1.

Beynəlxalq Audit Standartları və Peşəkar Mühasiblərin Etika
Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklər
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına edilmiş əlavə
və dəyişiklikləri
Vergi Məcəlləsində 2017-2018-ci illərdə edilmiş son dəyişikliklər
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və
kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə auditorların vəzifə və
öhdəlikləri

15

Müh. Sem.
7
8

10

5

5

6
9

3
5

3
4

ÜMUMİ

40

20

20

2.
3.
4.

Cəmi

İstifadə olunmuş ədəbiyyat və materiallar:
1. Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə Beynəlxalq
Standartlar toplusu 2016-2017-ci illər
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 300/3 nömrəli 18 may 2018ci il “PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində yoxlamalara cəlb edilən mütəxəssislər üçün
təlimlərin keçirilməsi” barədə qərarı
3. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 306/2 nömrəli 11 dekabr
2018-ci il “İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəsait” barədə qərarı
4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 309/2 nömrəli 18 mart 2019-

cu il Müflisləşmə mərhələsində olan təsərrüfat subyektlərinin auditi üzrə metodik
göstərişin hazırlanması barədə qərarı
5. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 310/5 nömrəli 3 may 2019-cu
il Dələduzluq risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması barədə
qərarı
6. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
7. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu
8. Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli Sərəncamı
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017–2019-cu illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına icrasının təmin
edilməsi tövsiyə olunan işlərin həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı
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9.“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin
qurulmasına və tətbiqinə dair Metodik Göstəriş”;
10. Cinayət yolu əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və tədris
Proqramı;
11. Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/3 nömrəli qərarı
Auditorların “Öz müştərini tanı” və müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılmasına dair
Metodik Göstəriş”;
12. “Auditorlara sifarişçi və benefisiar mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına
dair metodik göstəriş”;
13. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair Metodik
Tövsiyələr”;
14. Auditorlar Palatası sədrinin 1 avqust 2016-cı il tarixli 10 saylı əmri “Korrupsiyaya
qarşı mübarizədə auditin təşkilinə dair metodik göstəriş”;
15. Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 12 oktyabr tarixli 212/6 saylı qərarı “Cinayət
Yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun auditorlar qarşısında yaratdığı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində
auditorlarin fəaliyyətlərinə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının öz
səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarətin təşkili üzrə Metodik Göstəriş”,
16. Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 14 noyabr tarixli 305/5 nömrəli qərarı
«Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin
səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üzrə metodik vəsait».
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