
Azərbaycan Respublikasının  
Auditorlar Palatası Şurasının 

2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/6 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

 
   AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏRAZİSİNDƏ GÖSTƏRİLƏN 

   AUDİTOR XİDMƏTLƏRİNİN DƏYƏRİNİN TÖVSİYYƏ OLUNAN  
   MİNİMUM HƏDLƏRİ 

 Xidmətlərin məzmunu və meyarlar Minimum hədlər 
(AZN ƏDV-siz) 

1. İllik maliyyə (mühasibat) hesabatlarının auditi   
1.1 Səhmdar Cəmiyyətlər üzrə dövrıyyəsindən asılı olmayaraq: 

1.1.1. Banklar 
1.1.2. Sığorta təşkilatları 

 
30000 
6000 

1.2 Bank olmayan Kredit Təşkilatları və Kredit Birlikləri 4000 
 1.2.1. Kredit portfelinin həcmi 200000 manatadək olduqda 

1.2.2. Kredit portfelinin həcmi 200001-500000 manatadək olduqda 
1.2.3.Kredit portfelinin həcmi 500001-1000000 manatadək olduqda  
1.2.4.Kredit portfelinin həcmi 1000001-3000000 manatadək olduqda  
1.2.5.Kredit portfelinin həcmi 3000001 manatdan yuxarı olduqda 

2000 
4000 
6000 
8000 

10000 
1.3 Publik hüquqi şəxslər üzrə 10000 
1.4 Büdcədənkənar fondlar üzrə 10000 
1.5 İnvestisiya fondları üzrə, qiymətli kağızların emitentləri və iştirakçıları, 

fond və birjalar 
8000 

1.6 Qeyri-hökumət təşkilatları  
 1.6.1. İllik xərcləri/gəlirləri 100000 manatadək olduqda 

1.6.2. İllik xərcləri/gəlirləri 100001- 200000 manatadək olduqda  
1.6.3. İllik xərcləri/gəlirləri 200001 manatdan yuxarı olduqda 

1000 
2000 
3000 

1.7 Bələdiyyələr üzrə  
 1.7.1. İllik xərcləri/gəlirləri 100000 manatadək olduqda 

1.7.2. İllik xərcləri/gəlirləri 100001- 200000 manatadək olduqda  
1.7.3. İllik xərcləri/gəlirləri 200001- 300000 manatadək olduqda 
1.7.4. İllik xərcləri/gəlirləri 300001- 500000 manatadək olduqda 
1.7.4.İllik xərcləri/gəlirləri 500001-1000000 manatadək olduqda 
1.7.3. İllik xərcləri/gəlirləri 1000000 manatdan yuxarı olduqda 

1000 
1500 
2000 
3000 
5000 

10000 
1.8 Açıq və Qapalı Səhmdar Cəmiyyətlər, Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlər 

və digər hüquqi şəxslər.  
O cümlədən: 

 

1.8.1 Açıq Səhmdar Cəmiyyətlər və Qapalı Səhmdar Cəmiyyətlər üzrə 
dövriyyəsindən asılı olaraq: 
1.8.1.1. İllik gəliri və ya xərci 200000 manatadək olduqda 
1.8.1.2. İllik gəliri və ya xərci 200001-500000 manatadək olduqda 
1.8.1.3. İllik gəliri və ya xərci 500001-1000000 manatadək olduqda  
1.8.1.4. İllik gəliri və ya xərci 1000001-3000000 manatadək olduqda  
1.8.1.5. İllik gəliri və ya xərci 3000001 manatdan yuxarı olduqda 

 
 

2000 
4000 
6000 
8000 

10000 
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1.8.2 Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlər və digər hüquqi şəxslər üzrə 
dövriyyəsindən asılı olaraq: 
1.8.2.1 İllik gəliri və ya xərci 200000 manatadək olduqda 
1.8.2.2. İllik gəliri və ya xərci 200001-500000 manatadək olduqda 
1.8.2.3. İllik gəliri və ya xərci 500001-1000000 manatadək olduqda  
1.8.2.4. İllik gəliri və ya xərci 1000001-3000000 manatadək olduqda  
1.8.2.5. İllik gəliri və ya xərci 3000001 manatdan yuxarı olduqda 

 
 

1500 
3000 
5000 

  8000 
10000 

1.8.3. Açıq və Qapalı Səhmdar Cəmiyyətlər,  Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətlər və digər hüquqi şəxslər  
İllik gəliri və ya xərci 50000 manatadək olduqda 

Qarşılıqlı 
razılaşma 
əsasında 

1.9  Xarici hüquqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasında yerləşən filialları, 
nümayəndəlikləri, təsis etdiyi birgə müəssisələr 
 

 

 1.9.1. İllik gəliri/xərci və ya transfer əməliyyatları 200000 manatadək 
olduqda 
1.9.2. İllik gəliri/xərci və ya transfer əməliyyatları 200001-500000 
manatadək olduqda 
1.9.3. İllik gəliri və ya xərci 500001-1000000 manatadək olduqda 
1.9.4. İllik gəliri/xərci və ya transfer əməliyyatları 1000001 manatdan 
çox olduqda 

 
2000 

 
4000 
8000 

 
10000 

1.10 Kənd təsərrüfatı kooperativləri 500 
1.11 Birləşdirilmiş/icmal hesabatlar dərc edən hüquqi şəxslər, iki və daha 

çox törəmə/asılı/qız müəssisəyə malik hüquqi şəxslərin (Holdinq və 
Maliyyə-sənaye  Qrupları)  birləşdirilmiş/icmal hesabatlarının auditi 

 
 

 1.11.1. Holdinq/Qrupa daxil olan hər bir fərdi törəmə/asılı/qız müəssisə 
üzrə  
 

1.9-cu bənddə  
göstərilən  

meyarlar nəzərə 
alınmaqla 

1.12 Siyasi partiyalar  
 1.12.1. İllik xərcləri/gəlirləri 100000 manatadək olduqda 

1.12.2.  İllik xərcləri/gəlirləri 100001- 200000 manatadək olduqda  
1.12.3. İllik xərcləri/gəlirləri 200001 manatdan yuxarı olduqda 

500 
1000 
1500 

1.13 Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslər 
üzrə 
1.13.1. İllik dövriyyəsi 200000 manatadək olduqda; 
1.13.2. İllik dövriyyəsi 200001-1000000 manatadək olduqda; 
1.13.3. İllik dövriyyəsi 1000000 manatdan yuxarı olduqda 

 
 

              1000 
2000 

      4000 
2.  Xüsusi təyinatlı hesabatlar və tapşırıqlar üzrə rəy   

 2.1 Nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının təsdiqi   
 2.1.1 Nizamnamə kapitalı əmlak hesabına formalaşdıqda 

2.1.2 Nizamnamə kapitalı pul vəsaitləri hesabına  formalaşdıqda: 
2.1.2.1.Uçot üzrə dəyəri 100000 manatadək olduqda 
2.1.2.2.Uçot üzrə dəyəri 100001 - 200000 manatadək olduqda  
2.1.2.1.Uçot üzrə dəyəri 200001 - 500000 manatadək olduqda  
2.1.2.1. Uçot üzrə dəyəri 500001 - 1000000 manatadək olduqda 
2.1.2.1. Uçot üzrə dəyəri 1000001 manatdan yuxarı olduqda 

 4-cü bəndə uyğun 
 

1000 
1500 
2000 
3000 
5000 

 2.2 Emissiya paketi üzrə rəy 3000 
 2.3 Vergi bəyannamələri üzrə rəy 2000 
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 2.4 Dövlət satınalmalarında iştirak edən müəssisələrlə bağlanan 
müqavilələr üzrə rəy 

5000 

 2.5 Aidiyyəti olan şəxslərlə bağlanan müqavilələr üzrə rəy 1000 
3.  Məsləhət və digər əlaqəli xidmətlərin göstərilməsi  
3.1. Mühasibat xidmətlərinin göstərilməsi   
 3.1.1 İstehsal fəaliyyətini həyata keçirən təsərrüfat subyektləri üçün 

3.1.2 Məhsul satışı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektləri üçün 
3.1.3 Xidmətlərin göstərilməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektləri 
üçün 
3.1.4 İşlərin görülməsini həyata keçirən təsərrüfat subyektləri üçün 

800 (ay üçün) 
900 (ay üçün) 

 
900 (ay üçün) 

1200 (ay üçün) 
3.2. Mühasibat, vergi qanunvericiliyi, maliyyə sahəsində məsləhət və  digər 

əlaqəli xidmətlərin göstərilməsi 
 

 3.2.1 Davamlı xidmətlər üçün müqavilənin illik məbləği 
3.2.2 Birdəfəlik xidmətlər üçün müqavilənin məbləği 

4000 
1500 

3.3 Mühasibat uçotunun bərpası (uçot bərpa olunan hər ay üçün)  
 3.3.1 İstehsal fəaliyyətini həyata keçirən təsərrüfat subyektləri üçün 

3.3.2 Məhsul satışı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektləri üçün 
3.3.3 Xidmətlərin göstərilməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektləri 
üçün 
3.3.4 İşlərin görülməsini həyata keçirən təsərrüfat subyektləri üçün 

400 (ay üçün) 
450 (ay üçün) 

 
450 (ay üçün) 
600 (ay üçün) 

4.  Əmlak və digər mülkiyyət obyektlərinin qiymətləndirilməsinin 
düzgünlüyünün təsdiqi 

 

4.1. Maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi üzrə  
 Hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti 

göstərən fiizki  şəxslərin mülkiyyətində və istifadəsində olan aktivlərin: 
 

 4.1. Uçot üzrə dəyəri 100000 manatadək olduqda 
4.1.2. Uçot üzrə dəyəri 100001 - 250000 manatadək olduqda  
4.1.3.Uçot üzrə dəyəri 250001 - 500000 manatadək olduqda  
4.1.4 Uçot üzrə dəyəri 500001 - 1000000 manatadək olduqda 
4.1.5 Uçot üzrə dəyəri 1000001 - 3000000 manatadək olduqda 
4.1.6. Uçot üzrə dəyəri 3000001 manatdan yuxarı olduqda 

1000 
2000 
3000  
6000 
8000 

10000 
4.2. İntelektual mülkiyyət obyektlərinin və “nou-hau”ların qiymətləndirilməsi 

üzrə 
 

4.2.1. 
4.2.2. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı istifadədə olan 
İstifadə üçün ilk dəfə təqdim olunan  

3000 
2000 

 
                                                       İzahedici qeydlər 
 

1) Minimum hədlər tövsiyyə xarakteri daşıyır və  təsərrüfat subyekti ilə auditor 

təşkilatı və ya sərbəst auditorlar arasında qarşılıqlı razılaşma əsasında işin həcmindən 

asılı olaraq bu hədlərdən yuxarı qiymətlə müqavilələr bağlanır. 

2) Audit olunan təsərrüfat subyektini yuxarıda qeyd olunan bir neçə meyar üzrə 

təsnifləşdirmək mümkündürsə, onda ən yüksək həddin müəyyən edildiyi  meyar qrupu 

üzrə qiymət əsas götürülür. 
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3) Cədvəlin 1-ci  bölməsində göstərilmiş təsərrüfat subyektlərinin illik dövriyyəsi 

50000 (əlli min) manatadək olduqda, auditor xidmətinin müqavilə qiyməti təsərrüfat 

subyekti ilə auditor təşkilatı və ya sərbəst auditorlar arasında minimum hədd nəzərə 

alınmadan qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən edilir. 

4) Təsərrüfat subyektinin müvafiq göstəriciləri cədvəl üzrə qeyd olunan meyarların 

ən yuxarı həddindən yüksək olarsa, göstəriləcək peşəkar xidmətin həcmi, təsərrüfat 

subyektinin fəaliyyətinin sahəvi xüsusiyyətləri, işçi sayı və  risklərin dərəcəsindən asılı 

olaraq tövsiyyə olunan minimum hədlərin maksimum həddindən yuxarı məbləğdə 

müqavilələr bağlanır.   

5) Səhmlərin və payların nəzarət paketi dövlətə məxsus olan təşkilatlar üzrə 

müqavilə qiymətinin minimum həddi “Dövlət satınalmaları haqqında qanun” un tələbləri 

nəzərə alınmaqla yuxarıdakı meyarlar əsasında müəyyən edilir.  

6) Azərbaycan Respublikasında infilyasiya (qiymət indeksinin dəyişməsi) və audit 

bazarının vəziyyəti nəzərə alınaraq minimum hədlərə hər ilin sonunda Auditorlar 

Palatasının Şurasında yenidən baxılır. 


