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I. Giriş 
       «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin  və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində risk 
əsaslı NƏZARƏT PROQRAMI» (bundan sonra (“Nəzarət Proqramı” adlandırılacaq) 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli 2451 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “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”nın 6.3-cü “Nəzarət orqanları tərəfindən risk 
əsaslı nəzarət proqramının hazırlanması və tətbiqi üzrə tədbirlər görülməsi” və Auditorlar 
Palatası Şurasının 4 iyun 2019-cu il tarixli 311/3 nömrəli qərarının 2-ci “Auditorlar 
Palatası tərəfindən risk əsaslı nəzarət proqramının hazırlanması və tətbiqi üzrə tədbirlərin 
görülməsi” bəndlərinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmışdır.  

Nəzərə alınsın ki, bu sənəd sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 5.1.3.4-cü “hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə 
edilməsi, bu məqsədlərlə pul vəsaitlərinin toplanılmasının təşkil olunması, habelə hüquqi 
şəxslərin alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar” bəndinə aid olan xidmət göstərildiyi halda 
tətbiq olunmalıdır. 

 
II. Əsas anlayışlar 

risk-əsaslı yanaşma – monitorinq subyektləri tərəfindən cinayət yolu əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə 
bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halları 
aşkarlamaq məqsədilə tətbiq edilən tədbirlər; 

monitorinq subyekti – Qanunla müəyyən edilmiş hüquqi şəxs olan monitorinq 
iştirakçısı və monitorinqdə iştirak edən digər şəxs; 

PL/TMM – cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə; 

məsul şəxs – monitorinq subyektində rəhbərlik, habelə struktur bölmələrinin 
rəhbərliyi səviyyəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili qayda 
və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət etməyə, Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Monitorinqi Xidməti (bundan sonra - Maliyyə Monitorinqi Xidməti) ilə məlumat 
mübadiləsini həyata keçirməyə, həmçinin monitorinq olunmalı əməliyyatlarla bağlı 
müvafiq hesabatları hazırlamağa və təqdim etməyə məsul olan fiziki şəxs; 

rəhbərlik – hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçısı və monitorinqdə iştirak edən digər 
şəxsin adından çıxış edən hüquqi şəxsin idarəetmə orqanı olan müşahidə (direktorlar) 
şurası və ya icra orqanı; 

daxili audit mexanizmi – PL/TMM sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə əməl 
olunması, daxili nəzarət sistemi çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi və monitorinq subyektində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin idarə 
olunması məqsədilə həyata keçirilən daxili nəzarət tədbiridir. 
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III.  Risk əsaslı yanaşma 
Auditor və auditor təşkilatları tərəfindən cinayət yolu əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və 

ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına 
şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halları aşkarlamaq 
məqsədilə tətbiq edilən tədbirlər zamanı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və 
ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq 
aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

Məbləğindən asılı olmayaraq aşağıdakı pul vəsaitləri və ya digər əmlak, onlarla 
əməliyyatlar və ya belə əməliyyatların aparılmasına cəhdlər barədə aşağıdakı məlumatlar 
auditor və auditor təşkilatları tərəfindən maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyən 
edilmiş qaydada həmin orqana təqdim olunur:  

- pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi və ya 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət 
qədər əsaslar yaradan hallar; 

- PL/TMM Qanununun 7.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlətlərin (ərazilərin) 
vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) 
olan şəxslərlə, eləcə də göstərilən dövlətlərdə (ərazilərdə) qeydiyyatdan keçmiş bankda 
hesaba malik olan şəxslərlə əlaqədar pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı 
əməliyyatlar; 

- xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla 
əməliyyatları; 

- Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənardakı anonim hesabdan pul 
vəsaitlərinin daxil olması və ya Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənara 
anonim hesaba pul vəsaitlərinin köçürülməsi. 

- terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində 
sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin, habelə bu şəxslərin sahibliyində və ya nəzarətində 
olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən bu şəxslərin adından və ya onların tapşırığı ilə 
fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin aktivləri və həmin aktivlərlə əməliyyatlar. 

- daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar; 
- müştərinin pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızlarının və ya digər əmlakının idarə 

olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar; 
- müştərinin bank və ya qiymətli kağız hesablarının idarə olunması ilə əlaqədar 

əməliyyatlar; 
- hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi, bu 

məqsədlərlə pul vəsaitlərinin toplanılmasının təşkil olunması, habelə hüquqi şəxslərin 
alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar. 

Maliyyə hesabatlarının auditi və ya əlaqəli auditor xidmətlərinin göstərilməsi 
zamanı auditor yuxarıda sadalanan əməliyyatları icra etmiş iqtisadi subyektlərdə risk 
əsaslı yanaşma tətbiq etməlidir. Bu özü də iqtisadi subyektin bütün bank 
əməliyyatlarının, hesablaşmalarının diqqətlə araşdırılmasını və təhlilini, habelə zəruri 
hallarda daha ətraflı araşdırmaların aparılmasını ehtiva edir. 
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IV. Eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri 
1. Risk əsaslı yanaşma zamanı auditor və auditor təşkilatları  aşağıdakı hallarda 

müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün tədbirlər 
görməlidir: 

- işgüzar münasibətlər yaradılmasından əvvəl; 
- on beş min manat məbləğində (bundan sonra - limit) və ya bundan artıq 

məbləğdə həyata keçirilməsi gözlənilən hər hansı birdəfəlik əməliyyatdan əvvəl (bu hala 
həmçinin limit çərçivəsində həyata keçirilərək bir-biri ilə əlaqəsi olan və ümumi məbləği 
limitdən artıq olan bir neçə əməliyyat aiddir); 

- məbləğindən asılı olmayaraq, hesab açılmadan həyata keçirilməsi gözlənilən pul 
köçürməsindən əvvəl; 

- pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar 
yaradan hallar olduqda; 

- müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçi ilə bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə 
məlumatlarının doğru olmadığına dair şübhələr olduqda. 

Risk əsaslı yanaşma zamanı nəzərə alınmalıdır: 
2. Əməliyyatın ümumi məbləği əməliyyatın icra olunmasından əvvəl məlum deyilsə, 

müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası əməliyyatın 
məbləğinin limitdən artıq olduğu müəyyənləşdiyi anda həyata keçirilir. 

3. Hüquqi şəxsin eyniləşdirilməsi onun nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatına 
alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti əsasında aparılır. 
Auditor və auditor təşkilatları hüquqi şəxsin adından çıxış edən səlahiyyətli 
nümayəndədən notariat qaydasında təsdiq olunmuş etibarnaməni tələb etməli və 
səlahiyyətli nümayəndənin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün tədbirlər görməlidir. 
Auditor və auditor təşkilatları hüquqi şəxsin nizamnaməsi və dövlət qeydiyyatına alınması 
haqqında sənəd əsasında hüquqi şəxsin hüquqi ünvanını, təşkilati-hüquqi formasını, 
təsisçilərin adını, həmçinin hüquqi şəxsin hüquqi statusunu müəyyən etməlidirlər.  

4. Fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd əsasında aparılır. 
5. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin 

eyniləşdirilməsi şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş 
şəhadətnamə əsasında aparılır. 

6. Eyniləşdirmə üçün təqdim olunan şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, habelə 
müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamənin, nümayəndənin səlahiyyətlərini 
təsdiq edən etibarnamənin, notariat qaydasında təsdiq olunmuş hüquqi şəxsin 
nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surətləri auditor və 
auditor təşkilatlarında saxlanılmalıdır. 

7. Hüquqi şəxsin verifikasiyası üçün tətbiq edilən tədbirlər aşağıdakılardır: 
- hüquqi şəxsin təqdim etdiyi məlumatların hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil 

edilən məlumatlarla üzləşdirilməsi; 
- hüquqi şəxsin fəaliyyəti barədə kütləvi informasiya vasitələrindən, internet 

informasiya ehtiyatlarından və ya rəsmi nəşrlərdən məlumatların əldə olunması; 
- əldə olunan yeni məlumatların əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlan 

ilə üzləşdirilməsi. 
8. Fiziki şəxsin verifikasiyası üçün tətbiq edilən tədbirlər aşağıdakılardır: 
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- doğum haqqında şəhadətnamə, pasport, sürücülük vəsiqəsi və ya digər rəsmi 
sənəd əsasında doğum tarixinin təsdiqlənməsi; 

- mənzil-kommunal xidməti və ya qeyri-yaşayış sahələrindən istismar haqqı üçün 
mədaxil qəbzləri, yaxud mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması haqqında 
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış, order, icarə və ya kirayə müqaviləsi 
əsasında yaşayış yeri üzrə qeydiyyatın təsdiqlənməsi. 

9. Auditor və auditor təşkilatları müştərinin onlarla işgüzar münasibətlərinin məqsədi 
və mahiyyəti barədə məlumatı müştəridən əldə etməlidir. 

10. Auditor və auditor təşkilatları müştərinin işgüzar münasibətləri və həyata 
keçirilmiş əməliyyatlarına dair əldə olunmuş məlumatların mütəmadi qaydada 
yeniləşdirilməsi üzrə tədbirlər görməlidir. Auditor və auditor təşkilatları tərəfindən 
məlumatların mütəmadi qaydada yeniləşdirilməsi üzrə tətbiq olunan tədbirlər 
aşağıdakılardır: 

- həyata keçirilmiş əməliyyatın müştəri, onun sahibkarlıq fəaliyyəti və vəsaitlərinin 
mənbəyi barədə məlumatlara uyğun gəlməsinin təmin edilməsi məqsədilə həmin 
əməliyyatın təhlili; 

- yüksək riskli müştərilər və ya işgüzar münasibətlər barədə mövcud olan 
məlumatların tədqiq edilməsi yolu ilə müştərinin eyniləşdirilməsinə dair əldə olunmuş 
məlumatların və sənədlərin vaxtaşırı yeniləşdirilməsi. 

11. PL/TMM Qanununun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan eyniləşdirmə və 
verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, auditor və auditor təşkilatları aşağıdakı yüksək riskli 
əməliyyatlara dair əlavə eyniləşdirmə tədbirlərini tətbiq etməlidir: 

- qeyri-rezident müştərilərlə əməliyyatlar; 
- pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızların və ya digər əmlakın idarə olunması həvalə 

olunmuş hüquqi şəxslərlə əməliyyatlar; 
- nominal saxlayıcı olan və ya sənədli adsız səhmlər buraxmış hüquqi şəxslərlə 

əməliyyatlar; 
- xarici banklarla müxbir hesablan vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar; 
- PL/TMM Qanununun 7.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan əməliyyatlar. 
12. Auditor və auditor təşkilatları tərəfindən tətbiq olunan əlavə eyniləşdirmə 

tədbirləri aşağıdakılardır: 
- hesabların və işgüzar əlaqələrin yoxlanması və ya digər üsullarla əməliyyatın 

həyata keçirilməsi məqsədinin və əməliyyatın mahiyyətinin aydınlaşdırılması; 
- hüquqi şəxs olan müştərinin səhmdarlarının və onların iştirak paylarının 

öyrənilməsi; 
- digər etibarlı mənbələr vasitəsilə müştəri, benefisiar mülkiyyətçi və əgər 

mümkündürsə, pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın mənbəyi barədə daha 
dəqiq məlumatların əldə edilməsi və üzləşdirilməsi. 

13. Əməliyyatın tərəflərini PL/TMM Qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada dəqiq 
eyniləşdirmək mümkün deyilsə və ya müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçi barədə 
eyniləşdirmə məlumatlarının təqdim edilməsindən imtina edilirsə, habelə müştəri və 
ya benefisiar mülkiyyətçi ilə bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının 
doğru olmadığı aşkarlandıqda, auditor və auditor təşkilatları müvafiq əməliyyatı həyata 
keçirməməli, işgüzar münasibətləri yaratmamalı, hesab açmamalı və PL/TMM 
Qanununun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq maliyyə monitorinqi orqanına məlumat 
verməlidir. İşgüzar münasibətlər yaradıldıqdan sonra müştəri və benefisiar mülkiyyətçinin 
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eyniləşdirilməsi və verifikasiyası ilə bağlı tələblər yerinə yetirilə bilmirsə, müştəri və ya 
benefisiar mülkiyyətçi ilə bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru 
olmadığına dair şübhələr varsa, habelə müştərinin işgüzar münasibətlərinin mahiyyəti və 
məqsədi barədə məlumatlar əldə etmək mümkün deyildirsə, auditor və auditor təşkilatları 
işgüzar münasibətlərə xitam verməli və PL/TMM Qanununun 11-ci maddəsinə uyğun 
olaraq maliyyə monitorinqi orqanına məlumat verməlidirlər. 

14. Auditor və auditor təşkilatları müştərilərinin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə 
alınaraq, işgüzar münasibətləri PL/TMM Qanununun qüvvəyə minməsinə qədər yaranmış 
və hal-hazırda davam edən müştərilərinin eyniləşdirilməsi və yerifikasiyası üçün tədbirlər 
görməlidir. 

15. Auditor və auditor təşkilatlarının fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, 
müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi üçün qanunla müəyyən edilmiş 
qaydada əlavə sənədlərin təqdim olunması tələb edilə bilər. 

16. Qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya 
qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alğı-satqısı 
ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər və daşınmaz əmlakın alğı-satqısı üzrə 
vasitəçilik xidməti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər bu maddədə nəzərdə tutulmuş 
eyniləşdirmə tədbirlərini yalnız limitdən yuxan məbləğdə nağd şəkildə aparılan 
əməliyyatlar həyata keçirilərkən tətbiq etməlidirlər. 

17. Auditor və auditor təşkilatları PL/TMM Qanununun 9.2.1 və 9.2.2-ci maddələrində 
göstərilən hallarda müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçiyə münasibətdə sadələşdirilmiş 
eyniləşdirmə və verifikasiya qaydalarını tətbiq edə bilərlər. Sadələşdirilmiş eyniləşdirmə 
və verifikasiya qaydaları müştərinin, işgüzar münasibətlərin və ya maliyyə 
əməliyyatlarının törədə biləcəyi risklər üzrə aparılan dəyərləndirmə əsasında maliyyə 
monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyən edilir.  

18. Auditor və auditor təşkilatları PL/TMM Qanununun 9-cu maddəsində nəzərdə 
tutulan eyniləşdirilmə və verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, daxili nəzarət sistemləri 
çərçivəsində müştərinin və ya benefisiar mülkiyyətçinin xarici dövlətlərin siyasi 
xadimlərinə aid olduğunun müəyyən edilməsinə dair tədbirlər görməlidir. 

Xarici dövlətlərin siyasi xadimləri ilə işgüzar münasibətlər yalnız auditor və auditor 
təşkilatlarının rəhbərliyinin razılığı əsasında yaradıla bilər. Müştərinin və ya benefisiar 
mülkiyyətçinin xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə aid olduğu işgüzar münasibətlərin 
yaradılmasından sonra məlum olursa, işgüzar münasibətlər Auditor və auditor 
təşkilatlarının rəhbərliyinin razılığı əsasında davam etdirilə bilər. 

Auditor və auditor təşkilatları xarici dövlətlərin siyasi xadimləri olan müştəriləri və 
ya benefisiar mülkiyyətçilərin pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın mənbəyi barədə 
məlumatlar əldə etməlidir. 

Auditor və auditor təşkilatları xarici dövlətlərin siyasi xadimləri ilə davam edən işgüzar 
münasibətləri mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlamalı, eyniləşdirmə və verifikasiya 
sənədlərinin vaxtaşırı yeniləşdirilməsi üçün tədbirlər görməlidirlər. 

19. Auditor və auditor təşkilatları bütün mürəkkəb, irihəcmli qeyri-adi, habelə açıq-
aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmayan əməliyyatların təyinatını və mahiyyətini 
aydınlaşdırmalı və bununla əlaqədar yazılı təhlil hesabatı tərtib etməlidirlər. Zərurət 
yarandığı təqdirdə, hesabat qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə 
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monitorinqi orqanına, auditora, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlara və ya nəzarət 
orqanlarına təqdim edilməlidir.  

 
V. İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

1. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu; 

2. “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”; 

3.  “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu; 
4. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə; 
5. http://www.fiu.az/aze/normativ-xarakterli-aktlar/ Sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və 

verifikasiya qaydaları; 
6. http://www.fiu.az/aze/normativ-xarakterli-aktlar/ Hüquqi şəxs olan monitorinq 

iştirakçiları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili nəzarət sistemlərinin hazırlanmasına dair 
tələblər. 

 

 

 

    NƏZARƏT PROQRAMINI HAZIRLAYANLAR:  
Nəcəf TALIBOV  -  Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji  

təminatı üzrə komitənin sədri  
 

Maarif ABBASOV – Şəffaflığın təminatı və korrupsiyaya  
qarşı mübarizə idarəsinin rəisi 

 

Bəhruzə Qasımova - Şəffaflığın təminatı və korrupsiyaya  
qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini 
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