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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2019-cu il üzrə 
üzvlük haqqının ödənişi vəziyyəti barədə 

 
Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən Palataya üzvlük haqqının ödənişi vəziyyəti 

barədə Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin rəisi V.Rəhimovun arayışını müzakirə 
edərək  Auditorlar Palatasının Şurası 

 
                                   QƏRARA ALIR: 
 

1. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2019-cu il üzrə  
üzvlük haqqının ödənişi vəziyyəti barədə” Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin rəisi 
V.Rəhimov tərəfindən təqdim edilmiş arayış nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) və Maliyyə təminatı 
və xarici əlaqələr idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın ki, Auditorlar Palatası Şurasının 2011-ci il 
20 dekabr tarixli 226/4 nömrəli qərarının 3-cü bəndinə müvafiq olaraq 2019-cu ilin yanvar-
fevral ayları ərzində hesablanmış üzvlük haqqını tam məbləğdə ödəyən aşağıdakı auditor 
təşkilatlarının rəhbərlərinə: 

- “ANR Audit” MMC (direktor - Namiq Abbaslı); 
- “Azel Audit” MMC (direktor - Elzadə Süleymanova); 
- “BDO Azərbaycan” MMC (idarəedici partnyor - Yunis Salayev); 
- “Cəfəroğlu Audit” MMC (direktor - Tahir Rzayev); 
- “Deloitte & Touche” MMAC (direktor - Nuran Kərimov); 
- “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs)” şirkəti (idarəedici partnyor - İlqar Vəliyev); 
- “KPMG Audit Azərbaycan” MMC (idarəedici partnyor - Murat Karakaş); 
- “L.B. Audit xidməti” MMC (direktor - Lamiyə Bayramova); 
- “Prays Voterhaus Kupers Audit Azərbaycan” MMC (direktor - Petko Dimitrov); 
- “Prime Audit and Consulting” MMC (direktor - Murad Hacızadə); 
- “Tax, Audit & Consulting Services” MMC (direktor - Lalə Abbasova); 
və sərbəst auditorlar – Qulu Soltanova, Natiq Əliyevə, Şərif Bəşirova, Vaqif Axundova, 

Vəli Kərimova, Yasin Şirinova şəxsi işlərinə qeyd edilməklə təşəkkür elan edilsin. 
3. Auditorlar Palatası Şurasının 1998-ci il 21 aprel tarixli 19/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası üzvlərinin üzvlük haqqının müəyyən 
edilməsi və onun ödənilməsi qaydaları barədə” Təlimatın 9-cu paraqrafına müvafiq olaraq 
aşağıdakı auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və sərbəst auditorların 2019-cu ilin I yarımili 
ərzində hesablanmış üzvlük haqqını tam məbləğdə ödəmələri müsbət dəyərləndirilsin: 

- “Azərbeynəlxalq audit xidməti” MMC (direktor - Misir Əhmədov); 
- “Azəri Audit” auditor firması (direktor - Rafiq Namazəliyev); 



- “Audit Target” MMC (direktor - Məmməd Məmmədov); 
- BKR Konsalting” MMC (direktor - Elçin Əliyev); 
- “Caspian Busines Consultants” MMC (direktor - Rauf Həsənov); 
- “Cavid-Audit” MMC (direktor - Şahbaz Məmmədov); 
- “Caspian Consulting and Partners” MMC (direktor - Elnurə Abdinova);  
- “FCHAİN Audit” MMC (direktor - Valid Hüseynov); 
- “F.N Audit Servis” MMC (direktor - Fuad Əliyev); 
- “Xəzər Audit 2019” MMC (direktor - Raul Musayev); 
- “İmdad Audit” MMC (direktor - İlham Süleyman); 
- “İqtisadçı Audit” MMC (direktor - Çingiz Abbasov); 
- “Kaspian Audit Kompani” MMC (direktor - Əlibala Məhərrəmzadə); 
- “Q.R.T. Audit” MMC (direktor - Cəmilə Qənizadə); 
- “Qudvill Audit Consulting” MMC (direktor - Elnur Sadıqov); 
- “L.Ş. Audit” MMC (direktor - Fərhəddin Hüseynov); 
- “Nexia E.A” MMC (direktor - Həsən Haqverdiyev); 
- “NZA Audit” MMC (direktor - Nihad Axundov);  
- “Rahim Alizada Account Tax and Consunting” MMC (direktor - Rahim Əlizadə); 
- “T.N.M Audit” MMC (direktor - Nəcəf Talıbov); 
- “Vizion Group” MMC (direktor - Şahin Nağıyev);  
- “Zaman-Audit” MMC (direktor - Hüseyn Cəbiyev); 
və sərbəst auditorlar – Adıgözəl Musayev, Altay Cəfərov, Bəhram Qarayev, Elxan 

Bənnayev, Elçin Əliyev, Elvin Əliyev, Elnur Seyidov,Xaləddin Əliyev, İbiş Əliyev, İlham 
Hacıəzizov, Köçəri Alıyev, Nazim Axundov, Yaşar Abbasov, Vəli Bayramov, Ülvi Həsənov, 
Telman İsayev, Vüsal Qarayev, Vidadi Talıbov, Səftər Vəlizadə. 

4. Auditorlar Palatasına olan üzvlük haqqı borcunu tam və ya qismən ödəməyən auditor 
təşkilatlarına və sərbəst auditorlara auditor fəaliyyəti göstərmək üçün verilmiş icazə 
“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası üzvlərinin hüquq və vəzifələri haqqında” 
Əsasnamənin 2.5-ci maddəsini və Auditorlar Palatası Şurasının 1998-ci il 21 aprel tarixli 19/2 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası üzvlərinin 
üzvlük haqqının müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi qaydaları barədə” Təlimatın 4-cü 
“Üzvlük haqqının ödənilməsinin təmin edilməsi və üzvlük haqqı ödənilmədikdə görülən  
tədbirlər” maddəsinin 15-ci paraqrafının “v” bəndi və Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 
30 iyun tarixli 288/4 nömrəli qərarı ilə II redaksiyada bəyənilmiş “Auditor xidməti sahəsində 
araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nin 9-cu bəndi rəhbər tutularaq Maliyyə təminatı və 
xarici əlaqələr idarəsinin rəisi V.Rəhimovun müvafiq arayışı əsasında 2020-ci il 31 mart 
tarixindən üzvlük haqqı borcları tam ödənilənədək dayandırılsın: 

- "Audit Consulting 17" MMC (direktor - Nazim Cəfərov); 
- "ABAK-Az Crowe Ltd" MMC (direktor - Zamin Hüseynov); 
- “Argentum Audit” MMC (direktor – Rüstəm Ağayev); 
- "Eon Audit" MMC (direktor - Orxan Ağayev); 
- "Grandis Audit" MMC (direktor - Fərid Quliyev); 
- "İnter Audit" auditor təşkilatı (direktor Kənan Ağayev); 
- “V.İ.P. Audit” MMC (direktor - Elçin Fərəcov); 
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- "MS Audit” MMC (direktor - Azər Hacıyev); 
- "Nahid Audit" MMC (direktor - Elnur Ələkbərov); 

- "ONZ Accounting" MMC (direktor - Nurlan Orucov); 

- "Premier Audit və Konsaltinq" MMC (direktor - Rahim Ağayev); 

- "Solutions Audit Services" MMC (direktor - Ülviyyə Nəbiyeva); 

- sərbəst auditor – Azər Əliyev; 

- sərbəst auditor – Musa Sadıqov; 

- sərbəst auditor – Otello Eminov; 

- sərbəst auditor – Tariyel Talıbov. 

5. Auditorlar Palatasının icraçı direktoruna (S.Gülməmmədov) və Auditin təşkili, 
hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) tapşırılsın ki, bu qərarın 4-cü bəndi üzrə 
fəaliyyəti dayandırılmış auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar barədə məlumatların aidiyyatı 
orqanlara təqdim edilməsi və bu istiqamətdə lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin edilsin. 

6. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) və Maliyyə təminatı 
və xarici əlaqələr idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın ki, Palataya üzvlük haqqı borclarını 
mütəmadi olaraq ödəməyən, təqdim etdikləri hesabatlarında şübhə doğuran hallar əks olunan 
Palatanın üzvlərinin fəaliyyətləri araşdırılsın və nəticəsi barədə rəhbərliyə məlumat verilsin. 

7. Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın ki, Auditorlar 
Palatasının maliyyə mənbəyi olan üzvlük haqqının yığımını canlandırsın, “Auditin inkişaf 
fondu”nun formalaşması və istifadəsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin 
etsin. 

8. Palatanın icraçı direktoruna (S.Gülməmmədov) və Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr 
idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın ki, Palataya üzvlük haqqının ödənilməsi mədəniyyətinin 
yüksəldilməsi üzrə Auditorlar Palatasının üzvləri ilə maarifləndirici işlərin aparılması təmin 
edilsin.  

9. Auditorlar Palatası Şurasının “Mövcud üzvlük haqqı məbləğlərinin orta illik inflyasiya 
dərəcəsi nəzərə alınmaqla yenilənməsi barədə” 2019-cu il 28 dekabr tarixli qərarının 1-ci 
“2019-cu il  üçün müəyyən edilmiş üzvlük haqqı məbləğləri son iki ilin (2018-ci il üzrə 2,3%; 
2019-cu il üzrə 3,7%) inflyasiya dərəcəsi nəzərə alınmaqla 2020-ci ildə 6% məbləğində 
artırılsın” bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“1. 2019-cu il  üçün müəyyən edilmiş üzvlük haqqı məbləğləri son iki ilin (2018-ci il üzrə 
2,3%; 2019-cu il üzrə 2,6%) inflyasiya dərəcəsi nəzərə alınmaqla 2020-ci ildə 4.9% 
məbləğində artırılsın.” 

10. Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın ki, bu qərarın  
9-cu bəndinin Auditorlar Palatasının üzvlərinin nəzərlərinə çatdırılması və icrası ilə əlaqədar 
müvafiq tədbirləri həyata keçirsin. 

11. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

 
 
                     Şuranın sədri                                                   Vahid Novruzov 
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