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“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında 
qanunvericiliyə auditorlar tərəfindən riayət edilməsinin monitorinqinə dair təlimat” 

 

I. Ümumi müddəalar 

Bu "Təlimat" “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.1.8. maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq 
auditor xidməti göstərən şəxslər üçün - öz səlahiyyətləri daxilində nəzarət orqanı 
funksiyasını həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən bu 
qanunun tələblərinə sərbəst auditorlar  və auditor təşkilatları(bundan sonra –“auditorlar” 
adlandırılacaq) tərəfindən riayət edilməsinə monitorinqin (bundan sonra – “monitorinq” 
adlandırılacaq) səmərəliliyinin yüksəldilməsi və qanunun tələblərinə riayət olunmasının 
əsaslarını müəyyən edir. 

Təlimat “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında”(Bundan sonra PL/TMM Qanunu adlandırılacaq) Qanunilə bağlı hüquqpozmaların 
aşkar edilməsi və qarşısının alınması, belə pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə maliyyə sistemindən 
istifadə olunması imkanlarını istisna edən şəraitin yaradılması, bu sahədə dövlətin və 
cəmiyyətin maraqlarının qorunması sahəsində auditorların vəzifə və öhdəliklərindən irəli 
gələn işlərin yerinə yetirilməsi vəziyyətinin monitorinqinin həyata keçirilməsi 
prosedurlarınımüəyyən etmək məqsədilə hazırlanmışdır. 

"Təlimat" aşağıda göstərilən Qanunların, beynəlxalq təşkilatların rəhbər sənədlərinin, 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının Qərarlarının və digər normativ 
aktlarının, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Maliyyə Monitorinqi 
Xidmətinin Təlimatlarının müddəaları əsasında hazırlanmışdır:  

1. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 
RespublikasınınQanunu; 
2. “Auditor xidməti haqqında”  Azərbaycan Respublikasının Qanunu; 
3.”Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamə; 
4.Auditorlar Palatasının üzv olduğu beynəlxalq peşəkar qurumların tənzimləyici sənədləri; 
5. Auditorlar Palatasının Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş qərarlar; 
6. Auditorlar Palatası sədrinin əmr və sərəncamları ilə təsdiq edilmiş metodik vəsaitlər; 
7. FATF standartları*; 
8. Volfsberq prinsipləri**; 
9.Bazel Komitəsinin prinsipləri***. 

Ölkəmizdə PL/TMM Qanununun tələblərinə auditorlar tərəfindən riayət olunmasına 
nəzarət  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 30 sentyabr 
tarixli 279/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş " Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin 
keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə Qaydalar"a (bundan sonra “KKN” adlandırılacaq ) uyğun 



 

4 
 

olaraq  aparılan nəzarət tədbirləri zamana, lakin  tam müstəqil olaraq və Palata tərəfindən 
təyin edilən mütəxəssis tərəfindən aparılır.  

 
 

 II. Anlayışlar 
Bu Təlimatda  aşağıdakı anlayışlardan istifadə edilir: 
 Auditor – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən verilən icazəyə 

əsasən auditor fəaliyyəti göstərən sərbəst auditor və ya auditor təşkilatı; 
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlak - Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsində təsbit edilmiş cinayətlərin törədilməsi nəticəsində 
birbaşa və ya dolayı yolla əldə olunmuş hər hansı pul vəsaitləri, daşınar və ya daşınmaz, 
maddi və ya qeyri-maddi əmlak, mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edən hüquqi sənədlərdir; 

 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması - 
cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitləri və ya digər əmlakın əldə edilməsinin 
həqiqi mənbəyini gizlətmək və ya cinayət törətmiş şəxsin məsuliyyətdən yayınması üçün 
ona kömək etmək məqsədilə belə pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın konversiyası və ya 
köçürülməsi, yaxud həmin məqsədlərlə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərindən və ya 
digər əmlakdan istifadə etməklə maliyyə əməliyyatlarının və ya digər əqdlərin həyata 
keçirilməsi, yaxud cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitləri və ya digər əmlakın 
həqiqi xarakterinin, mənbəyinin, yerinin, onlara sərəncam verilməsinin, onların 
yerdəyişməsinin, belə pul vəsaitləri və ya digər əmlaka olan hüquqların və ya onların kimə 
məxsus olmasının ört-basdır edilməsi və ya gizlədilməsidir; 

 pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyat - pul vəsaitləri və ya digər əmlakla bağlı 
mülki hüquqların əldə edilməsi, həyata keçirilməsi, dəyişdirilməsi və ya onlara xitam 
verilməsinə yönəlmiş əməllərdir; 

 terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi - əldə olunma mənbəyindən asılı olmayaraq, pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və yaxud qismən, bilavasitə və ya dolayısı ilə 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 102, 214, 214-2, 214-3, 215, 219, 219-1, 
219-2, 226, 227, 227-1, 270-1, 277, 278, 279, 280, 282 və 283-1-ci maddələrində nəzərdə 
tutulmuş əməllərin şəxs və ya qrup (dəstə, təşkilat) tərəfindən hazırlanmasının, təşkil 
olunmasının və ya törədilməsinin, yaxud terrorçunun və ya terrorçu qrupun (dəstənin, 
təşkilatın) maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunacağını bilərək pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın qəsdən toplanılması və ya verilməsidir; 

 aliyyə monitorinqi orqanı – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum; 
  monitorinq - pul vəsaitləri və ya digər əmlakla aparılmış əməliyyatlar barədə 

monitorinq iştirakçıları, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər və ya nəzarət orqanları 
tərəfindən təqdim edilən, eləcə də mənbəyi məlum digər məlumatlar əsasında maliyyə 
monitorinqi orqanı tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləridir; 

 monitorinq iştirakçıları - cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq 
məqsədi ilə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirən, “Cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü 
maddəsində nəzərdə tutulan şəxslərdir; 

 monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər - cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını 
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almaq məqsədilə bu Qanunda nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirən qiymətli daşların, 
qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış 
zərgərlik və digər məişət məmulatlarının alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi 
şəxslər, daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi 
şəxslər, lotereya və idman mərc oyunları təşkilatçıları, vəkillər, notariuslar, hüquq xidmətləri, 
mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri, auditor xidmətləri göstərən şəxslərdir; 

 nəzarət orqanları - monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər 
tərəfindən müvafiq qanunvericiliyin  tələblərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirən 
orqanlardır; 

 daxili nəzarət sistemi  monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər 
şəxslər tərəfindən həyata keçirilən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə bu 
Qanunun 12-ci maddəsində nəzərdə tutulan kompleks daxili nəzarət tədbirləridir; 

 müştəri - pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatın həyata keçirilməsinə 
dair monitorinq iştirakçıları və ya monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin hər hansı 
xidmətindən daimi və ya qeyri-müntəzəm istifadə edən fiziki və ya hüquqi şəxsdir; 

 benefisiar mülkiyyətçi - pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatlardan 
son nəticədə iqtisadi və ya hər hansı digər fayda əldə edən fiziki və ya hüquqi şəxs, o 
cümlədən xeyrinə əqdlərin həyata keçirildiyi hüquqi şəxsin əsl sahibi və ya müştəriyə 
nəzarəti həyata keçirən və (və ya) adından maliyyə əməliyyatlarının və ya digər əqdlərin 
həyata keçirildiyi fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsə nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxsdir 

 
III.Monitorinqin təşkili və həyata keçirilməsi  

Monitorinq bu Təlimatda göstərilən prosedurlar çərçivəsində həyata keçirilir. Zəruri 
hallarda auditin keyfiyyətinə kənar nəzarətdən əlavə monitorinqlər aparıla bilər. Öz 
səlahiyyətləri daxilində monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər qismində auditorlara 
münasibətdə nəzarət orqanı kimi Auditorlar Palatası tərəfindən monitorinqin aparılması 
Auditorlar Palatasının iş planında nəzərdə tutulan nəzarət tədbirləri çərçivəsində (planlı və 
plandankənar),  habelə aşağıdakılar əsəs götürülməklə aparıla bilər: 

 Auditorların Palataya təqdim etdikləri hesabatların təhlilinin nəticələri; 
 Səlahiyyətli dövlət orqanlarının Palataya müraciətləri; 
 Təsərrüfat subyektlərinin müraciətləri; 
 Palatanın Şurası yanında müvafiq komitələrin və komissiyaların sədrlərinin və 

ya Palatanın struktur bölmələrinin rəhbərlərinin təqdimatları; 
 Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının müraciətləri; 
 KİV-lərdə və sosial şəbəkələrdə yayımlanan məlumatlar; 
 Palata üzvlərinin müraciətləri; 
 Digər məlumatlar. 

IV. Monitorinqə dair təsnifləşdirilmə: 

Monitorinqin həyata keçirilməsi üçün  ilk növbədə auditorlar PL/TMM-ə dair aşağıda 
qeyd edilən səviyyələr üzrə təsnifləşdirilməlidirlər: 

-Aşağı risk səviyyəli subyektlər; 
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-Sabit risk səviyyəli subyektlər; 

-Əhəmiyyətli risk səviyyəli subyektlər. 

 Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlar və ya əvvəlki fəaliyyəti yoxlanılmayan auditorlar 
şərti olaqaq aşağı risk qrupuna aid edilməli, lakin fəaliyyətə başladıqdan sonra üç il ərzində  
səviyyələrı üzrə təsnifləşdirilməlidir. Müəyyən edilmiş səviyyələrə üç ildən çox olmamaq 
şərti ilə yenidən baxılmalıdır. Bundan əlavə PL/TMM-ə dair risklərin səviyyəsinə yenidən 
baxılması aşağıdakı hallarda həyata keçirilə bilər: 

- Azərbaycan Respublikasının PL/TMM qanunvericiliyində əhəmiyyətli dəyişikliklər 
edildikdə; 

- Azərbaycan Republikasında iqtisadi sahədə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdikdə; 

- Audit qanunvericiliyində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdikdə. 

 

V. Auditorların risk səviyyələrinə aid edilməsi meyarları 

PL/TMM riskləri üzrə qiymətləndirmə auditorun bütün fəaliyyətini, o cümlədən auditor 
təşkilatının benefisiar sahibləri, habelə sifarişçiləri və göstərilmiş xidmətləri əhatə etməlidir. 

PL/TMM üzrə risklər müəyyən olunarkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

1. Sektorial və milli səviyyədə PL/TMM risk qiymətləndirmələrinin nəticələri; 

 2. PL/TMM qanunvericiliyinin pozulması ehtimalı, o cümlədən Səlahiyyətli Dövlət 
orqanından alınan məlumatlar; 

3. Auditor fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması; 

4. Yoxlama-nəzarət tədbirlərinin nəticələri; 

5. Qanunvericiliyin pozulmasının mümkünlüyü barədə dövlət hakimiyyəti 
orqanlarından, təşkilatlarından və vətəndaşlardan daxil olan məlumatlar; 

6. Təlimatın II - ci bölməsində göstərilən əsaslar 

7. Sektorial və milli səviyyədə PL/TMM risk qiymətləndirmələri nəticəsində hər bir 
nəzarət qrupları üçün PL/TMM-ə potensial təhlükə yarada biləcək "sifarişçi" müəyyən 
olunur. 

PL/TMM-in əhəmiyyətli səviyyəli risk subyektləri üçün: 

1.Sifarişçilər olan çoxsaylı ictimai əhəmiyyətli qurumlar arasında PL/TMM-in 
əhəmiyyətli səviyyəli risk subyektlərinə (transsərhəd əməliyyatlarını, pul vəsaitləri və digər 
əmlaklarla əməliyyatlar həyata keçirənlər) aid edilənlərin mövcudluğu; 
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2. Pul vəsaitləri və digər əmlaklarla əməliyyatlar həyata keçirən sifarişçilərin 
mövcudluğu (kredit təşkilatları, sığorta təşkilatları (sığortaçı, təkrarsığortaçı və sığorta 
vasitəçiləri), qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları (qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 
iştirakçıları olan brokerlər, qiymətli kağızların idarə olunması üzrə peşəkar fəaliyyəti həyata 
keçirənlər); 

PL/TMM üzrə sabit səviyyəli risk subyektləri üçün: 

1. Pul vəsaitləri və digər əmlaklarla əməliyyatlar həyata keçirən sifarişçi təşkilatların 
mövcudluğu (lombardlar, ödənişləri qəbul edən operatorlar, kiçik maliyyə təşkilatları, rabitə 
operatorları və s.); 

2. Auditor tərəfindən sifarişçinin adından və ya onun tapşırığı ilə pul vəsaitləri və ya 
digər əmlaklarla (daşımaz əmlaklarla bağlı əqdlərin bağlanması, pul vəsaitlərinin, qiymətli 
kağızların və sifarişçinin digər əmlakının idarə olunması, bank hesablarının və ya qiymətli 
kağız hesablarının idarə olunması, təşkilatın yaradılması üçün pul vəsaitlərinin cəlb 
olunması, onların fəaliyyətiinin və idarə olunmasının təmin edilməi, habelə hüquqi şəxsin 
alqı - satqısı) əməliyyatların həyata keçirilməsi. 

PL/TMM üzrə aşağı səviyyəli risk subyektləri üçün: 

Pul vəsaitləri və digər əmlaklarla əməliyyatlar həyata keçirən sifarişçi təşkilatlarda 
yüksək dərəcəli PL/TMM risklərinin mövcudluğu. 

Monitorinq aparılarkən eyni zamanda aşağıdakılar müəyyənləşdirilməlidir: 

1. PL/TMM qanununun tələblərinə riayət edilməsi predmeti dəqiqləşdirilir. Yəni  auditor 
sifarişçinin adından və ya onun tapşırığı ilə PL/TMM qanununda göstərilən pul vəsaitləri və 
ya digər əmlakla bağlı əməliyyat həyata keçirmişdirmi; 

2. PL/TMM qanununun tələblərinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş suallar əsasında 
auditorun fəaliyyəti yoxlanılır. 

Əgər auditor öz sifarişçisinin adından və ya onun tapşırığı ilə PL/TMM qanununda 
göstərilən pul vəsaitləri və ya digər əmlakla bağlı əməliyyatı hazırlamışdırsa və ya həyata 
keçirmişdirsə, bu halda aşağıdakılar yoxlanılmalıdır: 

- sifarişçinin və benefisarlarıneyniləşdirmə və verifikasiyası üzrə PL/TMM qanunu ilə 
müəyyən olunmuş aşağıdakı tələblərə riayət olunması; 

-Monitorinq iştirakçıları aşağıdakı hallarda sifarişçinin və benefisiar mülkiyyətçinin 
eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün görülməli olan tədbirlər: 

  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); 
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  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; 

 sifarişçivə ya benefisiar mülkiyyətçi ilə bağlı əvvəllər təqdim edilmiş 
eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığına dair şübhələr olduqda; 

 əməliyyatın ümumi məbləği əməliyyatın icra olunmasından əvvəl məlum 
deyilsə, sifarişçinin və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası 
əməliyyatın məbləğinin limitdən artıq olduğu müəyyənləşdirildiyi halda həyata 
keçirilir; 

-Hüquqi şəxsin eyniləşdirilməsi onun nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatına alınması 
haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti əsasında aparılır. Monitorinq 
iştirakçıları hüquqi şəxsin adından çıxış edən səlahiyyətli nümayəndədən notariat 
qaydasında təsdiq olunmuş etibarnaməni tələb etməli və səlahiyyətli nümayəndənin 
eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün tədbirlər görməlidir. Monitorinq iştirakçıları 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. 

VI. Auditor tərəfindən auditor xidməti göstərildiyi təqdirdə PL/TMM qanununun 
tələblərinin yoxlanılmasının əsasları 

1. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet saytında şəxsi kabinetin mövcudluğu; 

2.  PL/TMM qanununun tətbiq olunmasına əsas verə biləcək, şübhə doğuran əqdlər və 
maliyyə əməliyyatları barəsində - Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat verilməsi; 

3.  Məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilməsi qaydasına və 
müddətlərinə riayət olunması; 

4. Müəyyən edilmiş faktlar barədə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilmiş 
məlumatların (maliyyə monitorinqi orqanına məlumat vermiş sərbəst auditorlar və auditor 
təşkilatları tərəfindən bu barədə informasiyanın yayılmamasının yoxlanılması) 
açıqlanmaması;  

5. PL/TMM üzrə risk qiymətləndirilməsinin səviyyəsinə yenidən baxılmasının zəruri 
olub olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədilə auditorun fəaliyyəti təhlil edilir.  

Monitorinq aparılarkən, eyni zamanda aşağıdakılar yoxlanılır: 
- monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən 

sifarişçinin, onun nümayəndəsinin və ya benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi, 
verifikasiyası və məlumatın sənədləşdirilməsi ilə bağlı tələblərə riayət olunması;  

- monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən 
eyniləşdirmə sənədlərinin və pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair sənədlərin 
saxlanması ilə bağlı vəzifələrin yerinə yetirilməsi; 
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- PL/TMM haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq monitorinq 
iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən daxili nəzarət sisteminin 
tətbiq edilməməsi, yaxud tam tətbiq edilməməsi;  

- monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən nəzarət 
orqanlarının və ya maliyyə monitorinqi orqanınınPL/TMM haqqındaAzərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş hallarda verdikləri yazılı göstərişlərinin 
vaxtında və ya tam icra edilməsi; 

- monitorinq iştirakçıları və ya monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən 
məlumatların təqdim edilməsinə və əməliyyatların icra edilməməsinə dair “Cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş tələblərin pozulmaması; 

- monitorinq iştirakçısı və ya monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən nəzarət 
orqanlarının fəaliyyətinə maneələrin yaradılmasına, o cümlədən sorğulara cavab 
verilməməsinə, tələb olunan sənədlərin və məlumatların təqdim edilməməsinə, yanlış 
məlumatların verilməsi; 

- terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya 
tətbiq edilməli olan şəxslərin, habelə bu şəxslərin sahibliyində və ya nəzarətində olan 
hüquqi şəxslərin, о cümlədən bu şəxslərin adından və ya onların tapşırığı ilə fəaliyyət 
göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin aktivlərinin “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada 
dondurulması üzrə tədbirlərin görülməməsinə və ya maliyyə monitorinqi orqanının aktivlərin 
dondurulması barədə qərarının icra edilməsi; 

- monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən xarici 
dövlətlərin siyasi xadimləri ilə bağlı tələblərə əməl edilməsi; 

- monitorinq iştirakçıları tərəfindən onların xarici ölkələrdə yerləşən filialları və törəmə 
hüquqi şəxsləri ilə bağlı tələblərə əməl edilməsi vəziyyətləri . 

Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədar auditor həyata keçirdiyi bütün tədbirlər barədə 
sənədlədirmə aparmalı, müvafiq arayışlar, kənar təsiqləmələr (məktub, iltizam, izahat, 
arayış, mövcud sənədlərin surətlərini ) əldə etməli, kağız, elektron və hər hansı digər 
daşıyıcıda olan informasiyaları əldə edərək bu barədə monitorinqə dair tərtib etdiyi 
sənədlərdə müvafiq qeydlər aparmalıdır. 

VII. Riskin səviyyəsinin son nəticələrinin müəyyən edilməsinin meyarları 

 Bütün nəzarət subyektləri tərəfindən bu "Təlimat"la müəyyən olunmuş bütün meyarlar 
üzrə monitorinq aparılmalıdır. Monitorinq zamanı seçmə üsulundan istifadə olunmasına yol 
verilə bilməz. 

VIII. Monitorinqin müddətləri və icraçı məsul şəxslər  

Monitorinqin aparılması üçün ayrılan müddət onun əhatə etdiyi dövr və məsul icraçılar 
Palata Şurasının qərarı, operativlik tələb edən hallarda isə Palata sədrinin sərəncamı ilə 
müəyyən edilir.  
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Monitorinqin nəticələri məsul şəxslər tərəfindən hesabatla rəsmiləşdirilir və monitorinq 
başa çatdıqdan sonra 3 iş günü müddətində Palatanın sədrinə təqdim edilir.  

IX. İntizam və tənbeh tədbirləri 

Monitorinq nəticəsində müəyyən edilmiş qanun pozuntuları, kənarlaşmalar və 
nöqsanlar aşağıdakı səviyyələr üzrə təsnifləşdirilir: 

- Cinayət kimi təsnifləşdirilən hallar üzrə aidiyyatı qanunvericiliyə müvafiq olaraq; 

- İnzibati xətalar üzrə Palata sədrinin “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinin 598-ci “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında 
qanunvericiliyin pozulması” maddəsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının üzərinə düşən vəzifələrin icrasına dair”2020-ci il20 fevral tarixli 06 
nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Prosedur Qaydalar”a müvafiq olaraq; 

- Digər hallar isə Palata Şurasının2017-ci il 30 iyuntarixli 288/4 nömrəli qərarı ilə 
bəyənilmiş“Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nə müvafiq 
olaraq. 

PL/TMM-lə bütün növ risk qruplarına aid edilən auditorlar barəsində Azərbaycan 
Respublikasının normativ aktlarına müvafiq olaraq təsir tədbirləri tətbiq olunur. Eyni 
zamanda, aşkar edilən əməlin əhəmiyyətlilik dərəcəsindən asılı olaraq “Araşdırma və 
intizam tədbirləri sisteminə müvafiq olaraq Palata tərəfindən təsir tədbirləri tətbiq oluna bilər. 

 

 

X. İstifadə edilmiş mənbələr: 

1.“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

2.“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 

və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu; 

3. Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsi (Beynəlxalq Müstəqillik 
Standartları ilə birlikdə);  

4.FATF standartları; 

5.Volfsberq prinsipləri; 

6.Bazel Komitəsinin prinsipləri. 
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 QEYDLƏR: FATF standartları* (FATF-ın Tövsiyələrində çirkli pulların yuyulmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq standartlara 
münasibətdə əsas element qismində milli sistemlərin monitorinqi və qiymətləndirilməsi 
meyarları qeyd edilir. Bütün dövlətlər tərəfindən FATF Tövsiyələrinin səmərəli tətbiqinin 
təmin edilməsi baxımından, FATF və FATF tipli regional qurumlar tərəfindən keçirilən 
qarşılıqlı qiymətləndirmələr, habelə Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı tərəfindən 
təşkil edilən qiymətləndirmələr həyati əhəmiyyət kəsb edir. Terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq, FATF 
pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə 40 Tövsiyəyə əlavə olaraq növbəti Tövsiyələri 
qəbul etmişdir ki, bunlar da terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin və terror aktlarının 
müəyyən edilməsi, xəbərdar olunması və qarşısının alınması əsaslarını təşkil edir); 

Volfsberq prinsipləri** (Volfsberq prinsipləri bank siyasətinin müxtəlif istiqamətlərini və 
cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması üçün bank sistemindən istifadə 
olunmasının qarşısının alınması mexanizminin əsas elementləri müəyyən edir. Volfsberq 
prinsiplərinə görə, müştərilərlə əlaqələrin yaradılması çərçivəsində istənilən bankın siyasəti 
bilavasitə onların gəlir və ya maliyyələşdirmə mənbələrinin qanuni mənşəyinin 
aşkarlanmasına əsaslanmalıdır);  

Bazel Komitəsinin prinsipləri*** (Hesabların açılması və Sifarişçi identifikasiyası ilə 
bağlı ümumi rəhbərlik Fevral 2003 Bazel Komitəsinin 85 saylı– “Banklar üçün müştərilərlə 
bağlı lazımi ehtiyat tədbirləri” publikasiyasına əlavə 1. Bu sənəddə Bank Nəzarəti üzrə 
Bazel Komitəsi 2001-ci ilin oktyabr ayında nəşr etdirdiyi “Banklar üçün sifarişçilərlə bağlı 
lazımi ehtiyat tədbirləri” sənədində Beynəlxalq Bankçılıq 1 İşçi Qrupunun sifarişçinin 
identifikasiyası ilə bağlı rəhbərlik hazırlamaq məqsədinə istinad etmişdir. Nüfuz, əməliyyat, 
hüquq və konsentrasiya/cəmləşmə risklərindən qorunmaq məqsədilə bankların ehtiyac 
duyduğu sifarişçilərlə bağlı lazımi ehtiyat tədbirlərinə dair səmərəli proqramın vacib elementi 
məhz sifarişçinin identifikasiyasıdır. O, habelə, çirkli pulların yuyulmasına qarşı hüquqi 
tələblərə müvafiqlik baxımından vacibdir və terrorizmlə mübarizə ilə bağlı bank hesablarının 
identifikasiyasında ilkin şərt rolunu oynayır).  

 

 

Tərtib etdilər: 
 

Maarif ABBASOV –Hüquqi təminat idarəsinin rəisi 
 

Nəcəf TALIBOV– Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri, Palata Şurası 
yanında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitənin sədri 

 
Solmaz Məmmədova – Hüquqi təminat idarəsinin baş mütəxəssisi 


