
Azərbaycan  Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının
      2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5 saylı 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir 
(Azərbaycan  Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının

2009-cu il 26 yanvar tarixli 197/6 saylı qərarı ilə
edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏRAZİSİNDƏ GÖSTƏRİLƏN 

AUDİTOR XİDMƏTLƏRİNİN DƏYƏRİNİN TÖVSİYƏ OLUNAN MİNİMUM 

HƏDLƏRİ
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Auditor  xidmətlərinin  məzmunu

Auditor 
xidmətlərinin

dəyərinin 
minimum 

həddi              
(manatla)

1. Maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanunvericiliyə 
uyğunluğunun yoxlanılması məqsədilə təsərrüfat subyektlərinin 
maliyyə (mühasibat) və vergi hesabatlarının auditi:

a) işçilərin sayı 20 nəfərədək və ya illik dövriyyə 100 min 
manatadək  olduqda

b) işçilərin sayı 50 nəfərədək və ya illik dövriyyə 200 min  
manatadək   olduqda

c) işçilərin sayı 100 nəfərədək və ya illik dövriyyə 500 min  
manatadək  olduqda

ç) işçilərin sayı 150 nəfərədək və ya illik dövriyyə 800 min 
manatadək  olduqda 

d) işçilərin sayı 150 nəfərdən və ya illik dövriyyə 800 min 
manatdan çox olduqda 

1000

2200

3400

4800

10000
2. Əmlakın qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün təsdiqi.

Əmlakın qiyməti aşağıdakı kimi olduqda:
                    
a) 50000 manatadək   
b) 50001 manatdan 250000 manatadək   
c) 250001 manatdan  500000 manatadək  
ç) 500001 manatdan  1000000 manatadək  
d) 1000000 manatdan  yuxarı 

500
2000
3000
4000
5000

3. Aparılan hesablamaların mürəkkəbliyi nəzərə alınmaqla, 
intellektual mülkiyyət obyektlərinin və nou-haunun
qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün təsdiqi

2000

4. Qiymətli kağızların emissiyası üçün rəylərin verilməsi 2000



5. İl ərzində müəssisələrə və təşkilatlara mühasibat xid-mətlərinin 
göstərilməsi:

a) işçilərin sayı 20 nəfərədək olduqda
b) işçilərin sayı 50 nəfərədək olduqda
c) işçilərin sayı 200 nəfərədək olduqda
ç) işçilərin sayı 200 nəfərdən çox olduqda

1800
2800
4000
5600

6. Mühasibat və vergi uçotu, vergiqoyma üzrə ayrı-ayrı məsələlər 
üçün məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi 

(1  adam/saat) 100
7. Müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun bərpası (təqvim ili 

üzrə):
a) işçilərin sayı 50 nəfərədək olduqda
b) işçilərin sayı 200 nəfərədək olduqda
c) işçilərin sayı 200 nəfərdən çox olduqda

1500
3000
5000

8. Hüquqi şəxslərin yaradılması məqsədilə təsis sənədlərinin işlənib 
hazırlanması 500

9. İqtisadi əsaslandırmaların, biznes planlarının və digər layihələrin 
işlənib hazırlanması 1000

10. Nizamnamə fondunun formalaşdırılmasının auditi.
Nizamnamə fondunun ümumi məbləği aşağıdakı kimi olduqda:

a) 10000 manatadək
b) 10001 manatdan  50000 manatadək
c)  50001 manatdan  100000 manatadək
ç) 100001  manatdan  500000 manatadək
d)  500001 manatdan  1000000 manatadək
e) 1000000 manatdan  yuxarı

500
1000
1500
2000
2500
3000

11. Bələdiyyələrin auditi. Ümumi gəlirlərin məbləği aşağıdakı
kimi olduqda:

a) 5000 manatadək
b) 5001 manatdan  10000 manatadək
c) 10001 manatdan  20000 manatadək
ç) 20000 manatdan  yuxarı

100
300
500
1000

12. Qeyri-hökümət təşkilatlarının auditi. Aldıqları qrantların məbləği 
aşağıdakı kimi olduqda:

a) 5000 manatadək
b) 5001 manatdan  10000 manatadək
c)10001 manatdan  20000  manatadək
ç) 20001 manatdan    50000 manatadək
d) 50001 manatdan    100000 manatadək
e)100001 manatdan    200000 manatadək
ə) 200000 manatdan  yuxarı

250
300
500
1000
2000
3000
4000



13. Xarici hüquqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasındakı filial və 
ya nümayəndəliklərinin auditi. Baş ofis tərəfindən  xərclərin 
maliyyələşdirilməsi aşağıdakı kimi olduqda:

a) 100 min manatadək
b) 100 min manatdan   300 min manatadək
c) 300 min manatdan 600 min manatadək
ç) 600 min manatdan 1000000 manatadək
d) 1000000 manatdan yuxarı

500
1000
2000
3000
4000


