
                                                                               Аzərbaycan Respublikası 

                                                                   Аuditorlar Palatası sədrinin 

                                                             2022-ci il 25 fevral tarixli 1/12 nömrəli 

                                                                           sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir   

                                                                                                           

 
Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət hallarının  

qarşısının alınmasına dair 

 
T Ə D B İ R L Ə R   P L A N I 

 

№ Тədbirin adı İcra müddəti İcraya məsul 

şəxslər 

Qeyd 

1. Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar haqsız rəqabət 

və reklam qadağası haqqında Əsasnamənin 

hazırlanması  

Aprel             

2022 

R.Cəfərli 

A.Səfərova 

 

2. Auditorlar Palatasında “Haqsız rəqabətə 

qarşı mübarizə üzrə” yaradılmış şöbənin və 

Palatanın Şurası yanında “Haqsız rəqabətə 

qarşı mübarizə üzrə komitə”nin fəaliyyət 

sahələri barədə Palata üzvlərinin və 

sifarişçilərin məlumatlandırılması  

Fevral            

2022 

R.Cəfərli 

Z.Almazov 

 

3. “Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət 

hallarının qarşısının alınmasına dair 

Tədbirlər Planı”nın mahiyyəti barədə 

Palatanın üzvlərinə informasiyanın verilməsi 

Fevral            

2022 

R.Cəfərli 

Z.Almazov 

 

4. Haqsız rəqabətlə mübarizədə auditorların 

vəzifə və səlahiyyətlərinə dair kitabça və 

bukletlərin hazırlanıb nəşr etdirilməsi 

2022 - 2023 Müəlliflər qrupu  

5. Auditor fəaliyyətində haqsız rəqabətlə 

mübarizə mövzusunda elmi-praktik 

konfransın keçirilməsi 

IV rüb 

2022 

Rəhbərlik 

R.Cəfərli 

Z.Almazov 

 

6. Haqsız rəqabətlə mübarizə üzrə seminar və 

dəyirmi masaların keçirilməsi 

Müntəzəm Təsdiq edilmiş 

qrafikə uyğun 

olaraq 

 

7. 2022-ci ilin auditor fəaliyyətində haqsız 

rəqabətə qarşı mübarizə ili elan edilməsi 

barədə Palata üzvlərinin və ölkə 

ictimaiyyətinin məlumatlandırılması 

Fevral 

2022 

Rəhbərlik  

8. Auditor xidmətinə görə ödənişlərin prinsipləri 

haqqında Əsasnamənin hazırlanması 

Mart             

2022 

İşçi qrupu  

9. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin 

tövsiyə olunan minimum hədlərinin 

təkmilləşdirilməsi  

 

I yarımil 

2022 

İşçi qrupu  



10. Auditorlar tərəfindən bağlanılan 

müqavilələrin Palata tərəfindən tövsiyə 

olunan minimum hədlərə uyğun müqayisəli 

təhlili və pozuntuların qiymətləndirilməsi 

Müntəzəm R.Cəfərli 

Q.Əhmədov 

Z.Almazov 

A.Səfərova 

 

11. Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə sahəsində 

auditorlar arasında əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi üçün əməli tədbirlərin 

işlənib hazırlanması 

II rüb 

2022 

Z.Almazov 

A.Səfərova 

 

12. Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 

internetdə və KİV-də reklam qadağalarının 

monitorinqi, qiymətləndirilməsi və belə 

hallara yol verən üzvlərin intizam 

məsuliyyətinə cəlb edilməsi 

Müntəzəm R.Cəfərli 

M.Hüseynova 

Z.Almazov 

 

13. Auditor fəaliyyətində haqsız rəqabətə dair 

müddəaların qanunvericilikdə təsbit 

olunması üçün təkliflərin hazırlanması 

I yarımil 

2022 

Rəhbərlik 

E.İbrahimov 

E.Qurbanov 

 

14. Auditor xidməti sahəsində araşdırma və 

intizam tədbirləri sisteminin 

təkmilləşdirilməsi 

II rüb 

2022 

Rəhbərlik 

E.İbrahimov 

R.Cəfərli 

E.Qurbanov 

 

15. Auditor fəaliyyətində haqsız rəqabətə qarşı 

mübarizə üzrə xarici təcrübənin öyrənilməsi 

və tətbiq edilməsi 

I rüb 

2022 

Rəhbərlik 

R.Cəfərli 

 

16. Auditor fəaliyyəti sahəsində haqsız rəqabət 

hallarının mövcud vəziyyətinin təhlili və 

tövsiyələrin hazırlanması 

Aprel 

2022 

R.Cəfərli 

N.Talıbov 

 

17. Auditorlar Palatası ilə ictimai əhəmiyyətli 

qurumların audit komitələri arasında 

əməkdaşlığın gücləndirilməsi 

Müntəzəm Rəhbərlik  

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             


