
Azərbaycan Respublikasının  
Auditorlar Palatası sədrinin  

2020-ci il 15 aprel tarixli 1/12 nömrəli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

 
 

Pandemiyaya qarşı mübarizə və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına                       
dair Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

Tədbirlər Planı 
 

Sıra  
№-si 

Tədbirin adı İcra 
müddətləri  

Мəsul şəxslər 
 

1. Təsərrüfat subyektləri tərəfindən maliyyə 
hesabatlarının təqdimedilmə dövrünün 

karantin müddətinə təsadüf etdiyini nəzərə 
alaraq Auditorlar Palatasının üzvü olan 
auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və 
onların zəruri hesab etdikləri məhdud 

sayda əməkdaşlarının və sərbəst 
auditorların hərəkətlərinə dair alınmış 

icazələrin tanınması məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin yanında Operativ Qərargaha 
müraciətin hazırlanıb göndərilməsi  

15 aprel 2020 S.Gülməmmədov 
F.Qarayev 
V.Rəhimov 

2. Audit sifarişçisinin fəaliyyətinin 
fasiləsizliyinin qeyri-müəyyənliyi barədə 

müvafiq mülahizənin olduğu auditor 
hesabatının (rəyinin) nümunəvi formasının 
hazırlanması və auditorlara göndərilməsi 

15 aprel 2020 N.Talıbov 
V.Cavadov 

      Q.Əhmədov 

3. Auditorlar Palatasının internet saytında 
“COVİD-19” bölməsinin yaradılması və 

mütəmadi yenilənməsi   

15 aprel 2020 S.Gülməmmədov 
Q.Əhmədov  

İşçi Qərargahın 
üzvləri 

4. “COVİD-19” ilə əlaqədar pandemiyanın 
nəticələrini nəzərə alaraq auditin 

keyfiyyətini artırmaq məqsədilə pulsuz 
vebinarların keçirilməsi 

Hər həftə və 
zəruri hallarda 

S.Gülməmmədov 
N.Talıbov 
F.Qarayev 

Q.Əhmədov 
V.Cavadov 

5.  “COVİD-19” ilə əlaqədar hər həftə keçirilən 
vebinarların nəticələrinə dair auditorlardan 
daxil olmuş təklif və tövsiyələrin operativ 

olaraq araşdırılması və 2 gün ərzində 
müvafiq tədbirlərin görülməsi 

Daxil olmuş təklif 
və tövsiyələrdən 

sonra 2 gün 
ərzində 

S.Gülməmmədov 
İşçi Qərargahın 

üzvləri 
 

6. Auditorları distant fəaliyyətə yönəltmək 
məqsədilə Auditorlar Palatasının rəsmi 

internet səhifəsində maarifləndirici 
materialların yerləşdirilməsi 

“COVİD-19” ilə 
əlaqədar xüsusi 
rejim dövründə - 

Mütəmadi 

N.Talıbov 
Q.Əhmədov 
F.Qarayev 

7. Auditorlara hər zaman dəstək olmaq 
məqsədilə Palatanın İşçi Qərargahının 

işinin iş günləri saat 9:00-dan 18:00-dək 
distant təşkili 

“COVİD-19” ilə 
əlaqədar xüsusi 
rejim dövründə 

S.Gülməmmədov 
Q.Əhmədov 
F.Qarayev 

İşçi Qərargahın 
üzvləri 



8. Auditorlar Palatası, auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar tərəfindən “COVİD-19” 
fonduna maddi dəstəyin göstərilməsinin 

genişləndirilməsi 

“COVİD-19” ilə 
əlaqədar xüsusi 
rejim dövründə 

Rəhbərlik və 
Auditorlar 

Palatasının üzvləri 

9. “COVİD-19”un təsiri ilə bağlı Auditorlar 
Palatasının üzvləri arasında distant 

sorğunun keçirilməsi 

25 Aprel 2020  N.Talıbov  
E.Behbudova 
Q.Əhmədov 
F.Qarayev 
V.Cavadov 

10. “COVİD-19” ilə əlaqədar maliyyə zərərinə 
məruz qalmış auditor təşkilatlarına və 
sərbəst auditorlara, habelə Auditorlar 

Palatasına dəyən zərərin qarşılanması 
məqsədilə aidiyyəti qurumlara 

müraciətlərin hazırlanması  
və göndərilməsi 

Aprel 2020-ci il 
üçüncü on günlük 

S.Gülməmmədov 
V.Rəhimov 
Z.Hüseynov 

11. Pandemiya şəraitində və onun nəticələri ilə 
əlaqədar yeni dövrün tələbləri nəzərə 
alınmaqla auditorların ixtisasartırma 

kurslarının tədris proqramlarının 
təkmilləşdirilməsi  

Aprel – May  
2020 

E.Behbudova 
N.Talıbov 

12. Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin 

monitorinqinin həyata keçirilməsinin  
2020-ci il 01 iyul tarixinə qədər 

dayandırılması (Sifarişçilərdən və 
səlahiyyətli dövlət orqanlarından daxil olan 
müraciətlər əsasında monitorinqlər istisna 

olmaqla) 

01 iyul 2020 S.Gülməmmədov 
V.Kərimov 

Y.Namazəliyev  

13. Fəaliyyətində yuxarı riskli hallar müşahidə 
olunan  auditor təşkilatlarının və sərbəst 

auditorların müəyyən olunması  

May-İyun S.Gülməmmədov 
V.Kərimov 
V.Cavadov 

Y.Namazəliyev  
14. Yuxarı risklli auditor təşkilatlarının və 

sərbəst auditorların apardıqları auditlərin 
keyfiyyətinə dair monitorinqin distant 

qaydada həyata keçirilməsi  

01 iyul 2020-ci 
ildən başlayaraq 

S.Gülməmmədov 
V.Kərimov 

Y.Namazəliyev  
Komitənin 
müfəttişləri 

15. “COVİD-19”la bağlı aşağıdakı internet 
resurslarından pulsuz istifadə imkanı verən 

beynəlxalq təşkilatlar barəsində 
auditorların məlumatlandırılması və həmin 

resurslardan pulsuz istifadə etməklə 
beynəlxalq audit təcrübəsindən 

faydalanmasının təşkili (materiallar  
əlavə olunur) 

https://www.accountingtoday.com/list/tech-and-
tax-companies-provide-free-services-during-

coronavirus-pandemic 

“COVİD-19” ilə 
əlaqədar xüsusi 
rejim dövründə 

Q.Əhmədov 
N.Talıbov 

V.Cavadov 
F.Qarayev 

16. Auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə 
olunan minimum hədlərinin karantin 

dövründə yol verilən səviyyədə 
yumşaldılmasına dair təkliflərin  

verilməsi 

23 aprel 2020  V.Rəhimov 
V.Cavadov 
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17. Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara 
dəstək göstərmək məqsədilə, onların 

təqdim etdiyi elanların pulsuz Auditorlar 
Palatasının rəsmi internet səhifəsində 

yerləşdirilməsi 

“COVİD-19” ilə 
əlaqədar xüsusi 
rejim dövründə 

V.Cavadov 
F.Qarayev 

18. Palata üzvləri ilə razılaşdırılmaqla 
auditorların ixtisasartırma kurslarının 

distant üsulla keçirilməsinin təşkili 

 Sentyabr – 
Oktyabr   

2020 

E.Behbudova 
Q.Əhmədov 
Auditorların 

ixtisasartırması və 
peşə təhsili üzrə 

komitə 
19. Auditor xidməti bazarı haqqında 

informasiya bazasının çevikliyinin və 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

“COVİD-19” ilə 
əlaqədar xüsusi 
rejim dövründə 

V.Cavadov 
Q.Əhmədov 

20. Auditor təşkilatlarının və sərbəst 
auditorların sifarişçi qurumlarının audit 

komitələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin distant 
təşkili və genişləndirilməsi 

“COVİD-19” ilə 
əlaqədar xüsusi 
rejim dövründə 

V.Cavadov, 
Q.Əhmədov, 

Auditorlar 
Palatasının üzvləri 

21. Pandemiya şəraitinin tələbləri nəzərə 
alınmaqla auditə dair normativ-hüquqi 
sənədlərdə mövcud metodiki bazanın 

təkmilləşdirilməsi 

“COVİD-19” ilə 
əlaqədar xüsusi 
rejim dövründə 

M.Abbasov 
N.Talıbov 

Auditor fəaliyyətinə 
dair hüquqi 

məsələlər üzrə 
komitə 

22. Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 
Auditorların Müstəqillik Qaydalarına və 
Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 

Məcəlləsinə riayət edilməsinin aktuallığının 
artırılması 

“COVİD-19” ilə 
əlaqədar xüsusi 
rejim dövründə 

M.Abbasov, 
Şəffaflığın 

təminatı, dempinq 
və haqsız rəqabətə 

qarşı mübarizə 
üzrə komitə, 

Etika, mübahisələr 
və intizam 

komissiyası 
23. Azərbaycan Respublikasında auditor 

xidmətinin inkişaf konsepsiyası 
hazırlanarkən (2021-2030-cu illər üzrə) 

yeni dövrün çağırışlarının təmin edilməsi   

01 iyul 2020 Q.Bayramov, 
İşçi qrupu 

24. “COVİD-19” ilə əlaqədar maliyyə zərərinə 
məruz qalmış Auditorlar Palatasının üzvləri 

olan auditor təşkilatlarına və sərbəst 
auditorlara üzvlük haqqının 2020-ci il        
01 avqust tarixinə qədər ödənilməsinə 

güzəşt edilməsi  

01 avqust 2020 S.Gülməmmədov 
V.Rəhimov 

 

25. Sahibkarlıq subyektlərinin bütün növ 
əməliyyatlarının (bank transaksiyalarının, 
təsərrüfat, idxal-ixrac, alqı-satqı və digər) 

onlayn toplandığı və bütün aidiyyatı 
tərəflərin əlçatanlığı təmin olunduğu vergi, 

maliyyə və digər hesabatların tərtibinə 
imkan verən şəffaf (vahid) bazanın 

yaradılması barədə müvafiq qurumlara 
təkliflərin hazırlanıb göndərilməsi  

İl ərzində N.Talıbov 
A.Səfərova 
V.Rəhmov 

Q.Əhmədov 
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