AUDİTOR XİDMƏTİ BAZARINDA HAQSIZ RƏQABƏT
HALLARININ ARADAN QALDIRILMASI ÜÇÜN QABAQLAYICI
TƏDBİRLƏR BARƏDƏ
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2004-cü il 28 dekabr tarixli
143/1 saylı qərarı

«Auditor xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq, Auditorlar Palatasının 2004-cü il üzrə iş planının 3.5-ci və Palata Şurasının
2004-cü il üzrə iş planının 35-ci bəndlərinin, Palata Şurasının «Haqsız rəqabət
hallarının aşkar edilməsi üzrə təhlil işinin aparılması barədə» 2004-cü il 9 dekabr
tarixli 141/2 saylı qərarının və Auditorlar Palatası Sədrinin «Azərbaycan
Respublikasında auditor xidməti bazarında haqsız rəqabət hallarının aradan
qaldırılması üzrə tədbirlər planı haqqında» 2004-cü il 22 mart tarixli 1/11 saylı
sərəncamının, Auditorlar Palatası Şurasının 2004-cü il 26 oktyabr tarixli 138/1 saylı
qərarı ilə təsdiq edilmiş «Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proqramının
(2004-2006-cı illər)» icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının tədbirlər planı»nın icrasını və auditor xidmətinin dövlət tənzimlənməsini
yüksək səviyyədə təmin etmək məqsədilə, auditor xidməti bazarında haqsız rəqabət
hallarının aşkar edilməsi və ona qarşı mübarizə aparılması istiqamətində
təxirəsalınmaz tədbirləri həyata keçirmək üçün Palatada yaradılmış işçi qrupunun
təkliflərini müzakirə edərək, Auditorlar Palatasının Şurası qərara alır:
1. 2005-ci il yanvarın 1-dən etibarən sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına
nömrələnmiş vahid müqavilə və rəy formalarının verilməsi məhdudlaşdırılsın və hər
bir auditor üçün mövsüm ərzində (yanvar-aprel aylarında) ayda 10 (on) müqavilə və
10 (on) rəy blankının, digər aylarda isə, müvafiq olaraq, 5 (beş) ədəd müqavilə və 5
(beş) ədəd rəy blankının verilməsi məqsədəuyğun hesab edilsin.
2. Tərkibində auditor olmayan auditor təşkilatlarına nömrələnmiş vahid
müqavilə blanklarının verilməsi qadağan edilsin.
3. Təsərrüfat subyektlərinə göstərilən auditor xidmətlərinin keyfiyyətini
yüksəltmək və aparılan auditlərin nəticəsinin vaxtlı-vaxtında sənədləşdirilməsini
təmin etmək məqsədilə cari ilin I rübü başa çatdıqdan sonra sərbəst auditorlar və
auditor təşkilatları tərəfindən aparılmış auditlərin nəticəsinin sənədləşdirilməsinə
(auditorun yekun və iş sənədlərinə və s.) seçmə qaydada baxış keçirilsin.
4. Sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarının rəhbərliyinə tapşırılsın ki,
təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunu aparan və ya bərpa edən auditorun
həmin təsərrüfat subyektində audit aparması hallarına yol verməsinlər və belə hallar
aşkar edilərsə, qanunvericiliyin pozulması kimi qiymətləndirilsin.
5. Sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarının rəhbərliyinə tapşırılsın ki, auditor
assistentlərinə və mütəxəssislərə həvalə edilmiş işlər iş planında əks etdirilməklə,
onların təsərrüfat subyektlərində təkbaşına audit aparması qadağan edilsin və belə
hallar aşkar edilərsə, qanunvericiliyin pozulması kimi qiymətləndirilsin.
6. Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının illik fəaliyyətini əks etdirən
hesabata əlavə olunan məlumat formasına əvvəlki auditorun adı və soyadı,

müqavilə məbləği və müəssisənin illik dövriyyəsi barədə məlumatlar məcburi
qaydada əlavə edilsin.
7. Fəaliyyətlərində haqsız rəqabət halları aşkar olunan sərbəst auditorlarda və
auditor təşkilatlarında növbədənkənar yoxlamanın aparılması məqsədəuyğun hesab
edilsin.
8. Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinə tapşırılsın ki, hesabat məlumatları
əsas götürülməklə və xarici ölkələrin audit təcrübəsindən istifadə etməklə, auditor
xidmətlərinin növləri üzrə adam/gün və ya adam/saat hesabı ilə tariflər müəyyən
etməklə, auditor xidmətinin dəyərləndirmə sisteminin yaradılması üzrə təkliflərini
Palatanın Sədrinə təqdim etsinlər.
9. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları üçün hər bir təsərrüfat subyektində
(fəaliyyəti olmayan təsərrüfat subyektləri istisna olmaqla) auditin aparılması
müddəti ən azı 3 (üç) gün müəyyən edilsin.
10. Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının xidmət göstərdikləri sifarişçi
təsərrüfat subyektləri ilə bağlanılmış müqavilə məbləğlərinin reallığını yoxlamaq
məqsədilə, zəruri hallarda hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə, sərbəst
auditorların və auditor təşkilatlarının Auditorlar Palatasına təqdim etdikləri hesabat
məlumatlarının sifarişçi təsərrüfat subyektlərində olan məlumatlarla üzləşdirilməsi
məqsədəuyğun hesab edilsin.
11. Sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına tapşırılsın ki, auditor rəyi
istisnasız olaraq auditin başa çatdığı tarixdə və ya həmin tarixdən bir iş günü sonra
verilsin.
12. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının hər bir auditoru tərəfindən bir
gün ərzində bir auditor rəyindən artıq auditor rəylərinin verilməsi qadağan olunsun
və həmin auditor rəyləri inamsız hesab edilsin.

