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Müəlliflik hüququ və tərcümə
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (BMF) Mühasiblər üçün Bey -
nəlxalq Etika Standartları Şurasının (MBESŞ) təlimatlarını, standart-
larını və digər nəşrləri dərc edir və onlara dair müəlliflik hüquqlarına
malikdir.
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (BMF) ingilisdilli olmayan öl -

kələrdə maliyyə hesabatlarını hazırlayanlar və istifadə edənlər, audi-
torlar, tənzimləyicilər, vəkillər, akademiya, tələbələr və digər maraqlı
qrupların bu standartları öz ana dillərində əldə etmələrinin vacibliyini
qəbul edir və öz nəşrlərinin yenidən hazırlanmasını, yaxud tərcümə
edilməsini və yenidən hazırlanmasını təşviq edərək, bunun üçün şərait
yaradır. 
BMF-ın müəlliflik hüququ ilə qorunan nəşrlərin tərcümə və çap
edilməsinə dair siyasəti Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası tərə -

findən dərc edilmiş Standartların tərcümə və çap edilməsi siyasətində

və Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası nəşrlərinin yenidən çap olun-
ması və ya tərcümə edilərək çap olunması siyasətində təqdim edilir.
Bu nəşri yenidən çap etmək və ya tərcümə edərək çap etmək
arzusunda olan tərəflər müvafiq qayda və şərtlər barədə məlumat əldə
etmək üçün permissions@ifac.org elektron ünvanına müraciət etmə-
lidirlər.



Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurası®  beynəlxalq
standartlara cavab verən Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəl-
ləsini™ (Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) (Məcəllə)
işləyib hazırlayan müstəqil qurumdur. 

MBESŞ-nin məqsədi, onun Texniki Şərtlərində qeyd edildiyi kimi,
peşəkar mühasiblər üçün yüksək keyfiyyətli etika standartlarını qəbul
edərək, ictimai maraqlara xidmət etməkdir. MBESŞ-nin uzunmüddətli
məqsədi Məcəllədə təqdim edilən peşəkar mühasiblər üçün etika stan-
dartlarının, o cümlədən auditorun müstəqillik standartlarının tənzim-
ləyicilər və milli standartları hazırlayanlar tərəfindən müəyyən edilən
standartlarla uyğunlaşdırılmasıdır. Standartların uyğunlaşdırılması
bütün dünyada peşəkar mühasiblərin göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətini
və davamlılığını və qlobal kapital bazarlarının səmərəliliyini artıra bilər. 

MBESŞ 9-dan çox olmayan təcrübəçidən və 3-dən az olmayan ictimai
üzvlərdən (geniş ictimai maraqları təmsil edən və ya təmsil etməsi göz -
lənilən şəxslər) ibarət olmaqla, dünyanın hər yerindən olan 18 Şura
üzvündən ibarətdir. Üzvlər BMF-nin Təyinetmə Komitəsinin töv -
siyələrinə əsasən və MBESŞ-nin fəaliyyətinə nəzarət edən İctimai
Maraqlara Nəzarət Şurasının (İMNŞ) razılığı ilə BMF Şurası tərəfindən
təyin olunurlar.  

MBESŞ-nin standart hazırlama prosesinə MBESŞ-nin standartlarının
və təlimatlarının işlənib hazırlanmasına dair ictimai maraq məlumat-
larını təmin edən İctimai Maraqlara Nəzarət Şurasının (İMNŞ) və
MBESŞ-nin Məsləhət Qrupunun (MQ) cəlb olunması daxildir.

Standartları işləyib hazırlayan zaman MBESŞ-dən öz fəaliyyətində şəf-
faf olmaq və İctimai Maraqlara Nəzarət Şurası (İMNŞ) tərəfindən təsdiq
edildiyi kimi, lazımi prosesə riayət etmək tələb olunur. Şuranın iclasları,
eləcə də telekonfrans üsulu ilə keçirilən yığıncaqları ictimaiyyət üçün
açıqdır və gündəlik sənədlər internet səhifəsində yerləşdirilir. 

Ətraflı məlumat üçün www.ethicsboard.org saytına daxil olun.   

MÜHASİBLƏR ÜÇÜN BEYNƏLXALQ ETİKA 
STANDARTLARI ŞURASINA® DAİR

GİRİŞ

GİRİŞ1



BEYNƏLXALQ MÜHASİBLƏR FEDERASİYASININ ROLU

Güclü və dayanıqlı təşkilat olan Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası
(BMF - IFAC) bazar və təsərrüfatların inkişafına töhfə verərək ictimaiy -
yətin maraqlarına xidmət edir. BMF maliyyə hesabatlarının şəffaflığını,
mü vafiq uçotun aparılmasını və onların müqayisə edilə bilən olmasını
təb liğ edir; mühasibatlıq üzrə bilik və bacarıqların artırılmasına kömək
edir; habelə mühasiblərin əhəmiyyət və dəyərini qlobal maliyyə in -
frastruk turuna çatdırır. 1977-ci ildə təsis edilmiş BMF hazırda 130 ölkə
və yurisdiksiyada fəaliyyət göstərən 175 tamhüquqlu və assosiativ üzv -
dən ibarətdir və ictimai-hüquqi təcrübə, təhsil, dövlət xidməti, səna ye
və kommersiya sahəsində təxminən 3 milyon mühasiblə təmsil olunur. 
İctimai maraqlar naminə, öz mandatı çərçivəsində BMF ilk növbədə
Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasını (MBESŞ) dəs -
təkləyərək, yüksək keyfiyyətli beynəlxalq etika standartlarının hazırlan -
ması, qəbul və tətbiq edilməsinə töhfə verir. BMF bu müstəqil norma tiv
şura üçün insan resursları, idarəetmə vasitələri təqdim edir, kommu-
nikasiya və maliyyə dəstəyi göstərir və direktorlar şurasının üzvlüyünə
namizədlərin irəli sürülməsi və seçilməsi prosesini asanlaşdırır. 
MBESŞ öz planlarını müəyyən edir, öz nəşrlərini lazımi hüquqi prose-
dur əsasında və BMF-nin iştirakı olmadan təsdiq edir. BMF plan və ya
nəşrlərə təsir göstərmək imkanına malik deyildir. BMF təlimat, standart
və digər nəşrləri dərc edir və onlara dair müəlliflik hüququna malikdir.
MBESŞ-nin müstəqilliyi aşağıdakılar vasitəsilə mühafizə olunur:

• İMNŞ-nin ictimaiyyətlə məsləhətləşmələri əsasında lazımi ciddi
hü qu qi prosesi əks etdirən standartın hazırlanması üzrə rəsmi,
müs təqil ictimai marağa nəzarət (ətraflı məlumat üçün bax:
www.ipiob.org); 

• İctimaiyyətin namizədlərinin irəli sürülməsi prosesinə dəvət olun -
ması və namizədlərin irəli sürülməsi/seçilməsi prosesinə İMNŞ
tərəfindən rəsmi və müstəqil şəkildə nəzarət olunması; 

• Standartların hazırlanması, ictimaiyyətin gündəlik materiallarına,
iclaslara və hər bir yekun standartını əks etdirən nəticələr üzrə
dərc edilmiş bazaya çıxış imkanı baxımından tam şəffaflıq;

• Məsləhət Qrupunun və müşahidəçilərin standartların hazırlan-
ması prosesinə cəlb edilməsi;

• MBESŞ üzvlərinin, habelə, namizəd irəli sürən/işəgötürən təş -
kilatların Şuranın müstəqilliyi, bütövlüyü və ictimai maraq mis-
siyasına sadiq olması üzrə qoyulmuş tələb. 

Əlavə məlumat üçün BMF-ın saytına daxil olun: www.ifac.org

BMF-ın standartların müəyyən edilməsindəki rolu 
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MƏCƏLLƏNİN ƏHATƏ DAİRƏSİ
2018-ci il nəşri 

Bu Məcəllə Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (BMF - IFAC) rolu -
na dair istinad edilən məlumatları və MBESŞ tərəfindən təqdim olunan
Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq
Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) (Məcəllənin) rəsmi mətnini əks et-
dirir.   

ƏHATƏ DAİRƏSİ3



MƏCƏLLƏNİN 2016-cı İL NƏŞRİNİN MƏZMUNUNDA
EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİKLƏR

Bu Məcəllə Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin 2016-cı il nəşrini
əvəz edir.

• NOCLAR anlayışı - Qanun və qaydalara əməl etməmə halları;
• Yekun sənəd - Əməkdaşların audit və ya təminat müştərisi ilə

uzunmüddətli münasibətləri ilə bağlı Məcəlləyə edilən dəyişik-
liklər; habelə

• Yekun sənəd - Məlumatların hazırlanması,  təqdim edilməsi və
fundamental prinsiplərin pozulması üçün təzyiqin göstərilməsi
halları ilə bağlı Məcəllənin C hissəsinə edilən dəyişikliklər.

Dəyişikliklər
Məcəllənin 2018-ci il nəşri axtarışın aparılmasını və istifadəni asan-
laşdıran yeni struktur və tərtibata uyğun olaraq yenidən hazırlanmışdır
və adı  belədir: “Peşəkar mühasiblərin beynəlxalq etika məcəlləsi (Bey -
nəl xalq müstəqillik standartları ilə birlikdə)”. Məcəllə bir neçə əhəmiy -
yətli əlavə və düzəlişləri əhatə edir: 

• Daha geniş və səciyyələndirilmiş konseptual əsaslar.
• Fundamental prinsiplərə və müstəqilliyə təhdidlər və ya təh-

lükələrin aradan qaldırılması üçün tədbirlərə dair daha aydın və
geniş məzmunlu müddəalar. 

• Əməkdaşların audit və ya təminat müştərisi ilə uzunmüddətli mü-
nasibətlərində müstəqillik üzrə daha geniş məzmunlu müddəalar.  

• Aşağıdakıları əhatə edən biznes sahəsində çalışan peşəkar müha-
siblərə həsr olunmuş yeni və dəyişiklik edilmiş bölmələr:
○ Məlumatın hazırlanması və təqdim edilməsi; habelə
○ Fundamental prinsiplərin pozulması üçün təzyiqin göstəril -

məsi.
• Məcəllənin 2-ci hissəsində təqdim edilmiş Biznes sahəsində

çalışan peşəkar mühasiblər üçün müəyyən müddəaları tətbiq edən
İctimai sektorda çalışan peşəkar mühasiblər üçün daha aydın təli-
mat. 

• Təkliflər və ya stimullar, o cümlədən hədiyyə və qonaqpərvərliyə
görə tətbiq edilən Biznes sahəsində çalışan peşəkar mühasiblər
və İctimai sektorda çalışan peşəkar mühasiblər üçün müddəalar. 

DƏYİŞİKLİKLƏR 4



• Peşəkar qərar icra etdikdə fakt və şəraitlərin anlaşılmasının vacib -
liyini vurğulamaq üçün yeni tətbiqetmə materialı.

• Audit və digər təminat tapşırıqlarında fundamental prinsiplərə
əməl etmənin  peşəkar inamsızlığın icra edilməsini necə dəstək-
ləməsini izah edən yeni tətbiqetmə materialı.

Qüvvəyə minmə tarixi
1-3-cü hissələr 
1-ci, 2-ci və 3-cü hissələr 15 iyun 2019-cu il tarixində qüvvəyə minəcək. 
Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ( 4A və 4B hissələri)

• Müstəqillik – Audit və təminat tapşırıqları ilə bağlı 4-cü hissə 15
iyun 2019-cu il tarixində və bu tarixdən sonra başlanan dövrlərdə
aparılacaq maliyyə hesabatlarının auditi və təhlilinə tətbiq
ediləcək.  
Dövrləri əhatə edən mövzu ilə bağlı təminat tapşırıqları üçün
müstə qilliyə dair  4B hissəsi15 iyun 2019-cu il tarixində və ya
ondan sonra başlanan dövrlər üçün qüvvəyə minəcək; əks
təqdirdə, 15 iyun 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvəyə
minəcəkdir.
Erkən tətbiqetməyə icazə verilir.

Uzunmüddətli əlaqələrlə bağlı müddəalar 
Düzəliş edilmiş Məcəllənin qüvvəyə minmə tarixi 290-291-ci
bölmələrdə uzunmüddətli əlaqə ilə bağlı düzəliş edilmiş müddəaların
qüvvəyə minmə tarixini ləğv etmir (2017-ci ilin yanvar ayı üzrə uzun-
müddətli əlaqə ilə bağlı yekun sənəddə müəyyən edildiyi kimi): 

a) c) bəndində verilən müddəadan asılı olaraq, 290.148 - 290.168-
ci pa raq raflar 15 dekabr 2018-ci il tarixində və ya bu tarixdən
sonra baş lanan dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün
qüvvəyə minir.

b) Təminat tapşırıqlarını əhatə edən dövrlər üçün 291.137 - 291.141-
ci paraqraflar 15 dekabr 2018-ci il tarixində və ya bu tarixdən
sonra başlanan dövrlər üçün qüvvəyə minir, digər hallarda həmin
paraqraflar 15 dekabr 2018-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə
minir. 

c) 290.163-cü paraqraf 15 dekabr 2023-cü il tarixindən əvvəl
başlanan dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün qüvvəyə

DƏYİŞİKLİKLƏR5



minir. Bu qanunverici orqanın və ya tənzimləyicinin (və ya qa-
nunverici orqan və ya tənzimləyicinin icazəsini alan təşkilat) 5
ildən az müddətli normallaşdırma dövrü müəyyən etdiyi yuris-
diksiyada təminat tapşırığı rəhbərinin tələb olunan 5 illik ardıcıl
normallaşma dövrünə keçidini asanlaşdıracaq. 

2018-ci ilin iyun ayından sonra dərc edilmiş Məcəlləyə 
dəyişikliklər və ilkin sənədlər 
Son hadisələrə dair məlumat və 30 iyun 2018-ci ildən sonrakı müddət
ərzində dərc edilmiş yekun bəyanatları və ya köhnə ilkin sənədləri əldə
etmək üçün aşağıdakı veb səhifəyə bax: www.ethicsboard.org
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MƏCƏLLƏ ÜZRƏ TƏLİMAT
(Məcəllədən istifadə üzrə təlimat)

Məcəllənin məqsədi
1. Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsi (Beynəlxalq

Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) (“Məcəllə”) bu peşənin ic-
timai maraqlar üzrə  məsuliyyətini əks etdirən peşəkar mühasiblər
üçün peşə etikasının fundamental prinsiplərini müəyyənləşdirir.
Bu prinsiplər peşəkar mühasibdən gözlənilən davranış standartını
müəyyən edir. Fundamental prinsiplərə tamlıq, obyektivlik,
peşəkar səriştə və müvafiq yanaşma, məxfilik və peşəkar davranış
daxildir. 

2. Məcəllə, peşəkar mühasibdən fundamental prinsiplərə əməl
olunma ma ilə əlaqəli potensial təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi,
qiymət lən dirilməsi və onlara qarşı müvafiq tədbirlərin görülməsini
tələb edən konseptual əsasları yaradır. Konseptual əsaslar bu
Məcəllənin etik tələblərinə əməl etməkdə və ictimai maraqlar
nami nə fəaliyyət göstərmək məsuliyyətini yerinə yetirməkdə
peşəkar mühasiblərə kömək edir.

3. Audit, təhlil və digər təminat tapşırıqları üçün Məcəllə bu tapşı -
rıqlarla bağlı müstəqilliyə təhlükələr üzrə konseptual əsasların
tətbiqi ilə müəyyən edilmiş Beynəlxalq Müstəqillik Standartlarını
müəyyən edir.   

Məcəllənin strukturu 
4. Məcəllə aşağıdakı materialları ehtiva edir:

● 1-ci hissə – Məcəlləyə, fundamental prinsiplərə və konsep-
tual əsaslara əməl olunma. Bu hissə fundamental prinsip -
ləri və konseptual əsasları əhatə edir və bütün peşəkar
mühasiblərə tətbiq edilir.  

● 2-ci hissə – Biznes sahəsində çalışan peşəkar mühasiblər,
peşə kar mühasiblərin peşəkar fəaliyyət aparması zamanı tət-
biq edilən əlavə materialları müəyyən edir. Biznes sahəsində
çalışan peşəkar mühasiblərə icraçı və ya qeyri-icraçı kimi işə
götürülmüş, cəlb edilmiş və ya podratçı qismində cəlb
edilmiş peşəkar mühasiblər daxildir, məs.:
○ Kommersiya, sənaye və ya xidmət.
○ İctimai sektor.
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○ Təhsil.
○ Qeyri-kommersiya sektoru.
○ Tənzimləyici və ya peşə orqanları. 
2-ci hissə – Müəssisə ilə podratçı, işçi və ya sahib qismində
əməkdaşlıq etdikdən sonra peşəkar xidmət göstərən və ic-
timai sektorda çalışan peşəkar mühasiblərə tətbiq edilir.

● 3-cü hissə  – İctimai sektorda çalışan peşəkar mühasiblər.
Bu hissə peşəkar xidmətlər göstərərək ictimai sektorda
çalışan peşəkar mühasiblərə tətbiq edilən əlavə materialları
müəyyən edir. 

● Beynəlxalq Müstəqillik Standartları. Bu standartlar əminlik
xidmətləri göstərən ictimai sektorda çalışan peşəkar müha-
siblərə tətbiq edilən əlavə materialları müəyyən edir:
○ 4A hissəsi  – Müstəqillik – Audit və təhlil tapşırıqları,

audit və ya təhlil tapşırıqları zamanı tətbiq edilir. 
○ 4B hissəsi  – Müstəqillik – Audit və təhlil tapşırığı

olmayan təminat tapşırıqları, audit və ya təhlil
tapşırığı olmayan təminat tapşırıqları zamanı tətbiq
edilir.

● Terminlər lüğəti Məcəllənin müəyyən hissələrində xüsusi
məna daşıyan terminləri (tələb olunduqda əlavə izahlarla
birlikdə) və onların tərifini ehtiva edir.  Məsələn, Terminlər
lüğəti bölməsinin 4A hissəsində qeyd edildiyi kimi, “audit
tapşırığı” termini həm audit, həm təhlil tapşırıqlarına tətbiq
edilir. Bundan əlavə, Anlayışlar bölməsində Məcəllədə is-
tifadə edilən ixtisarlar və Məcəllənin istinad etdiyi digər
standartlar təqdim edilib. 

5.      Məcəlləyə xüsusi mövzuları əhatə edən bölmələr daxildir. Bəzi
bölmələr həmin mövzuların xüsusiyyətlərini əhatə edən alt-
bölmələrdən ibarətdir. Məcəllənin hər bir bölməsi aşağıdakı qay-
dada strukturlaşdırılır: 
● Giriş – bölmədə nəzərdən keçirilən predmet və konseptual

əsaslar üzrə tələblər və tətbiqetmə materiallarını müəyyən
edir. Giriş məlumatları hər bir hissə və bölmələrin anlaşıl-
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ması üçün vacib olan istifadə edilmiş terminlərin izahını
əhatə edir. 

● Tələblər –  Predmetlə bağlı ümumi və xüsusi öhdəlikləri
müəyyən edir

● Tətbiqetmə materialı – nəzərdən keçirilməli olan məzmun,
izahatlar, təkliflər, həmçinin, tələblərə əməl olunmanı
sadələşdirmək üçün şəkil və digər təlimatları ehtiva edir. 

Məcəllədən istifadə qaydası 
Fundamental prinsiplər, Müstəqillik və Konseptual çərçivə 
6. Məcəllənin tələbinə əsasən, peşəkar mühasib etika üzrə funda-

mental prinsiplərə əməl etməlidir. Bundan əlavə, fundamental
prinsiplərə təhdidlərin və ya təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi,
qiymətlən diril məsi və onların aradan qaldırılması üçün mühasib -
lər konseptual çərçivəni tətbiq etməlidirlər. Konseptual çərçivəni
tətbiq etdikdə, mühasib peşəkar qərarları icra etməli, yeni
məlumat və ya fakt və şəraitlərdə dəyişikliklər haqqında xəbərdar
olmalı, məntiqli və məlumatlı üçüncü tərəfin təhlilindən istifadə
etməlidir. 

7. Konseptual çərçivə peşə, qanunvericilik, şirkət və ya işəgötürən
təşkilat tərəfindən müəyyən edilmiş şərait, siyasət və prose-
durların təhlükələrin müəyyən edilməsinə təsirinin mümkün-
lüyünü nəzərə alır. Bu şərait, siyasət və prosedurlar təhlükənin
qəbul edilən səviyyədə olub-olmamasının qiymətləndirilməsində
əhəmiyyətli amil ola bilər. Konseptual çərçivənin tələblərinə
əsasən, təhlükələr qəbul edilən səviyyədə olmadıqda, mühasib
həmin təhlükələri dəf etməlidir. Müvafiq tədbirlərin həyata
keçiril məsi təhlükələri aradan qaldıra bilər. Müvafiq tədbirlər təh-
lükələri qəbul edilən səviyyəyə qədər azaltmaq üçün görülür. 

8. Bundan əlavə, Məcəllənin tələbinə əsasən, audit, təhlil və digər
təminat tapşırıqlarını yerinə yetirərkən peşəkar mühasiblər
müstəqil olma lı dırlar. Konseptual çərçivə müstəqilliyə təhlükələrin
müəy  yənləş dirilməsi, qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılmasına
fundamental prinsiplərə əməl olunmaya tətbiq edildiyi qaydada tət-
biq olunur.   
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9. Məcəlləyə əməl olunma aşağıdakıların tətbiq edilməsini, həm -
çinin, aşağıdakılar haqqında bilik və anlayış tələb edir:
● 1-ci hissə  çərçivəsində müəyyən bölmənin bütün müvafiq

müddəaları (200-ci, 300-cü, 400-cü və 900-cü bölmələrdə
müəyyən edilmiş əlavə materiallarla birlikdə);

● Müəyyən bölmənin bütün müvafiq müddəaları, məs.:
“Ümumi” və “Bütün audit müştəriləri” başlığı ilə alt-
bölmələrdə müəyyən edilmiş müddəaların tətbiqi (əlavə
müddəalar, o cümlədən “İctimai əhəmiyyətli qurumlar ol-
mayan audit müştəriləri” və “İctimai əhəmiyyətli qurumlar
olan audit müştəriləri” adlı bölmələrdə verilən müddəalarla
birlikdə); 

● Müəyyən bölmədə  təqdim edilmiş bütün müvafiq müd-
dəalar (müvafiq altbölmədə təqdim edilmiş əlavə müd-
dəalarla birlikdə) 

Tələblər və tətbiqetmə materialları 
10.    Tələblər və tətbiqetmə materialları fundamental prinsiplərə əməl

et mək, konseptual çərçivəni tətbiq etmək və audit, təhlil və digər
təminat tapşırıqları zamanı müstəqil olmaq məqsədilə tətbiq
edilməlidir.   

Tələblər
11. Tələblər “T” hərfi ilə işarələnir və bir çox hallarda “olmalıdır”

sözü ilə ifadə olunur. Məcəllədə istifadə edilən “olmalıdır” sözü
peşəkar mühasib və ya şirkət qarşısında “olmalıdır” sözünün is-
tifadə edildiyi xüsusi müddəalara əməl etmək öhdəliyini yaradır.   

12. Bəzi hallarda Məcəllədə tələblərlə bağlı istisnalar nəzərdə tutulur.
Bu cür hallarda müddəa “T” hərfi ilə işarələnir, lakin “ola bilər”
və ya oxşar mənalı sözlərdən istifadə edilir. 

13. Məcəllədə “ola bilər” sözü müəyyən şəraitlərdə, o cümlədən is-
tisna halında müəyyən fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün
icazənin alınması ehtiyacının olması deməkdir.  Bu söz mümkün-
lüyü ifadə etmək üçün istifadə edilmir. 

14. “Ola bilər” sözü, məsələnin irəli gəlməsi, hadisənin baş verməsi
və ya hərəkətin icra olunmasının mümkünlüyü deməkdir. Təhlükə
səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin müəyyən məsələ, tədbir və
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ya hərəkətlə bağlı faktlar və şəraitlərdən asılı olmasını nəzərə
alaraq, təhlükə ilə bağlı istifadə edildikdə termin mümkünlük
səviyyəsini ifadə etmir.   

Tətbiqetmə materialları 
15. Tələblərdən əlavə, Məcəlləyə onun müvafiq qaydada anlaşılması

ilə bağlı məzmunu əhatə edən tətbiqetmə materialları daxildir.
Tətbiqetmə materialı müəyyən şəraitlərdə konseptual çərçivəni
necə tətbiq etməyi anlamaqda və xüsusi tələbi ödəməkdə kömək-
lik göstərmək üçün istifadə edilir. Bu cür tətbiqetmə materialı heç
bir öhdəlik nəzərdə tutmur, lakin Məcəllənin tələblərinin, o cüm-
lədən konseptual çərçivənin uyğun qaydada tətbiq edilməsi üçün
vacibdir. Tətbiqetmə materialı “TM” hərfləri ilə işarələnir. 

16. Tətbiqetmə materialına nümunələr siyahısı daxildir, lakin bu
siyahının geniş olması tələb olunmur. 

Məcəllə üzrə təlimata Əlavə
17. Təlimata Əlavə Məcəllə üzrə ümumi məlumatı əhatə edir. 

MƏCƏLLƏ ÜZRƏ TƏLİMAT
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Ümumi  
100.1 A1       Mühasib peşəsinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri icti-

mai maraqlar naminə çıxış etmək məsuliyyətinin qəbul
edilməsidir. Peşəkar mühasibin məsuliyyəti və vəzifəsi
yalız fərdi müştərinin və ya işəgötürən təşkilatın ehtiyac -
larını ödəməkdən ibarət deyil. Bu səbəbdən, ictimai
maraqlar naminə çıxış etmək məsuliyyətinin peşəkar
mühasiblər tərəfindən qəbul edilməsi məqsədilə Məcəlləyə
tələblər və tətbiqetmə materialları daxil edilmişdir.  

100.2 A1     “T” hərfi ilə işarələnmiş tələblər müəyyən öhdəliklər nə -
zər  də tutur. 

100.2 A2     Məcəllənin müvafiq qaydada tətbiq edilməsi üçün “TM”
hərfləri ilə işarələnmiş tətbiqetmə materialları nəzərdən
keçirilməli olan məzmun, izahatlar, təkliflər, həmçinin,
şəkil və digər təlimatları ehtiva edir. Tətbiqetmə material-
ları konseptual əsasları müəyyən şəraitlərdə necə tətbiq et-
məyi anlamaqda və xüsusi tələbi ödəməkdə köməklik
göstərmək üçün istifadə edilir. Bu cür tətbiqetmə materialı
heç bir öhdəlik nəzərdə tutmur, lakin Məcəllənin tələb -
lərinin, o cümlədən konseptual əsasların uyğun qaydada
tətbiq edilməsi üçün vacibdir.

R100.3 Peşəkar mühasib Məcəlləyə əməl etməlidir. Qanun və qay-
daların mühasibin Məcəllənin müəyyən hissələrinə əməl
etməsinə əngəl yaratması halları yaşana bilər. Bu cür hal-
larda həmin qanun və qaydalar üstünlüyə malikdir və
mühasib Məcəllənin bütün digər müddəalarına əməl etmə-
lidir. 

100.3 A1    Peşəkar davranış prinsipi peşəkar mühasiblərin müvafiq
qanun və qaydalara əməl etmək öhdəliyini müəyyən-
ləşdirir. Bəzi yurisdiksiyaların bu Məcəllədə qeyd olunan-

1-ci HİSSƏ  – MƏCƏLLƏYƏ, FUNDAMENTAL PRİNSİPLƏRƏ 
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lardan fərqli tələbləri ola bilər. Həmin yurisdiksiyaların
peşəkar mühasibləri bu fərqlərdən xəbərdar olmalı, qanun
və qaydalara əsasən qadağan olunmazsa, daha ciddi
tələblərə və göstərişlərə əməl etməlidir.

100.3 A2     Peşəkar mühasib Məcəllənin hər hansı xüsusi tələbinin tət-
biq edilməsinin qeyri-müvafiq nəticəyə və ya ictimai
marağa uyğun olmayacaq hər hansı nəticəyə səbəb olacağı
qeyri-adi hallarla qarşılaşa bilər. Bu cür hallarda mühasibin
peşəkar və ya müvafiq tənzimləyici ilə məsləhətləşməsi
tövsiyə olunur.

Məcəllənin pozulması
R100.4 R400.80-R400.89-cu və R900.50-R900.55-ci paraqraflar

Beynəlxalq Müstəqillik Standartlarının pozulması hallarını
əhatə edir. Bu Məcəllənin hər hansı digər müddəasının
pozulmasını müəyyən edən peşəkar mühasib, bu müd-
dəanın pozulmasının əhəmiyyətini və mühasibin funda-
mental prinsiplərə əməl etmək qabiliyyətinə göstərdiyi
təsiri qiymətləndirməlidir. Bundan əlavə, mühasib:
a) Müddəaların pozulmasının nəticələri ilə bağlı mü-

vafiq tədbirlər görmək üçün mümkün olan ən qısa
zaman ərzində mövcud ola biləcək tədbirləri yerinə
yetirməli; habelə

b)      Müddəaların pozulmasına dair məlumatın müvafiq
tərəflərə verilib-verilməyəcəyini müəyyənləşdirmə-
lidir.

100.4 A1    Müvafiq tərəflər müddəaların pozulmasından təsirlənən
tərəflər, peşəkar və ya tənzimləyici orqan və ya nəzarət
orqanıdır.

BÖLMƏ 100

1-
ci

 H
İS

S
Ə

  

19

MƏCƏLLƏ



Ümumi  
110.1 A1 Peşəkar mühasiblər üçün beş əsas fundamental prinsip

mövcuddur:
a) Tamlıq – bütün peşəkar və işgüzar münasibətlərdə

düzgün və vicdanlı olmaq;
b) Obyektivlik – peşəkar və işgüzar qərarlarda yan-

lışlığa yol verməmək üçün qərəzliliyə, maraqların
toqquşmasına və ya başqalarına lazımsız şəkildə təsir
göstərilməsi hallarına yol verməmək;

c) Peşəkar səriştə və müvafiq yanaşma:
i) müştərinin və ya işəgötürənin praktikada

mövcud tendensiyalara, qanunvericiliyə və
üsullara əsaslanan səriştəli peşəkar xidmət
qəbul etməsini təmin etmək üçün tələb olunan
səviyyədə peşəkar bilik və bacarıqlara malik
olmaq; habelə

ii) Səylə tətbiq olunan texniki və peşəkar stan-
dartlara uyğun fəaliyyət göstərmək;

d) Məxfilik – peşəkar və işgüzar münasibət və əlaqələr
nəticəsində əldə olunan məlumatların məxfiliyinə
hörmətlə yanaşmaq;

e) Peşəkar davranış – müvafiq qanunlara və qaydalara
əməl etmək və peşəni şübhə altına alan və ya hör-
mətdən salan hər hansı hərəkətə yol verməmək.

R110.2 Peşəkar mühasib fundamental prinsiplərin hamısına əməl
etməlidir. 

110.2 A1    Fundamental etika prinsipləri peşəkar mühasibdən göz -
lənilən davranış standartını müəyyən edir. Konseptual
əsaslar fundamental prinsiplərə əməl olunma üçün müha-
sib tərəfindən tətbiq edilməli yanaşmanı müəyyən edir.
111-115-ci bölmələr hər bir fundamental prinsiplə bağlı
olan tələbləri və tətbiqetmə materialını müəyyən edir. 
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110.2 A2       Peşəkar mühasib bir fundamental prinsipə əməl olunmanın
digər və ya bir neçə prinsipə əməl olunmanı pozması halı
ilə qarşılaşa bilər. Bu halda mühasib aşağıdakılardan məs-
ləhət ala bilər (lazım olduqda anonim qaydada):
● Şirkət və ya işəgötürən təşkilatda çalışan digər işçi lər.
● İdarəetməyə görə məsul şəxslər.
● Peşə qurumu.
● Nizamlayıcı qurum.
● Hüquq şurası.
Lakin bu cür məsləhətləşmə mühasibi münaqişəni həll
etmək üçün peşəkar qərar icra etmək və ya tələb olunduqda
və qanun və ya qaydalarla qadağan olunmadıqda mü-
naqişəni yaradan məsələ ilə əlaqəni kəsmək məsuliy -
yətindən azad etmir.    

110.2 A3       Məsələnin əhəmiyyətli tərəflərini, aparılan hər hansı müza-
kirələrin detallarını və həmin məsələ ilə əlaqədar qəbul
edilən qərarları sənədləşdirmək peşəkar mühasibin
marağındadır.

111-ci ALTBÖLMƏ  – TAMLIQ
R111.1 Peşəkar mühasib tamlıq prinsipinə əməl etməlidir. Bu prin-

sip peşəkar mühasiblərin bütün peşəkar və işgüzar müna-
sibətlərdə düzgün və vicdanlı olmaq öhdəliyini nəzərdə
tutur.

111.1 A1 Tamlıq ədalətli rəftar və ya davranışı və düzgünlüyü
nəzərdə tutur.

R111.2 Peşəkar mühasib məlumatların aşağıdakı kimi olduğuna
inandığı hallarda onun hesabatlar, gəlirlər, yazışmalar və
ya digər məlumatlarla bilərəkdən əlaqəsi olmamalıdır:
a) Əhəmiyyətli dərəcədə yanlış və ya aldadıcı bəyanat-

dan ibarət olduğuna;
b) Bəyanatların və ya məlumatların əsassız olaraq və

düşünülmədən təqdim edildiyinə; yaxud 
c) Daxil edilməsi tələb olunan məlumatlar buraxıldıqda

və ya gizlədildikdə, belə ki, bu hallar yanlış anlaşıl-
maya səbəb olur.
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111.2 A1       Əgər peşəkar mühasib bu cür hesabat, gəlirlər, yazışma və
ya digər məlumatlarla əlaqədar dəyişdirilmiş hesabat
təqdim edərsə, R111.2 paraqrafının müddəaları pozulmuş
hesab olunmur.

R111.3 Peşəkar mühasib mühasibin R111.2 nömrəli paraqrafda
göstərilən  məlumatlarla əlaqədar olmasından məlumatlı
olduqda, onun həmin məlumatlarla əlaqəsinin kəsilməsi
üçün müvafiq tədbirlər görməlidir.

112-ci ALTBÖLMƏ – OBYEKTİVLİK
R112.1 Peşəkar mühasiblər obyektivlik prinsipinə əməl etmə-

lidirlər. Prinsiplər qərəzli və ya qeyri-obyektivlik,
maraqların toqquşması və ya başqalarının lüzumsuz təsiri
səbəbindən öz peşəkar və ya işgüzar qərarında güzəştə get-
məmək öhdəliyini nəzərdə tutur.

R112.2 Əgər hər hansı bir hal və ya münasibət həmin fəaliyyətlə
əlaqədar olaraq mühasibin peşəkar qərarına lüzumsuz
şəkil də təsir göstərərsə, bu zaman peşəkar mühasib peşə
fəaliyyətini yerinə yetirməməlidir.

113-cü ALTBÖLMƏ – PEŞƏKAR SƏRİŞTƏ VƏ MÜVAFİQ
YANAŞMA 
R113.1 Peşəkar mühasib aşağıdakı öhdəlikləri nəzərdə tutan

peşəkar səriştə və müvafiq yanaşma prinsipinə əməl etmə-
lidir:
a) Cari texniki standartlara və peşə standartlarına və

müvafiq qanunvericiliyə əsaslanaraq müştərilərin və
ya işəgötürənlərin müvafiq peşəkar xidmətləri qəbul
etmələrini təmin etmək üçün tələb olunan səviyyədə
peşəkar bilik və bacarıqlara malik olmaq; habelə

b) Tətbiq olunan texniki standartlara və peşə standart-
larına uyğun olaraq səylə və çalışqanlıqla fəaliyyət
göstərmək.

113.1A1     Müştərilər və işəgötürənlərə peşəkar xidmətlərin göstəril -
məsi peşəkar bilik və bacarıqları tətbiq edən zaman doğru
və düzgün qərarın icrasını tələb edir.
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113.1 A2    Peşəkar səriştənin qorunub saxlanması davamlı məlumat -
lılığı və müvafiq texniki, peşəkar və işgüzar yeniliklərin
anlaşılmasını tələb edir. Davamlı inkişaf peşəkar mühasibə
işgüzar mühitdən bacarıqlı və savadlı şəkildə istifadə
etmək üçün imkanları inkişaf etdirməyə və qorumağa
imkan yaradır.

113.1 A3      Çalışqanlıq tapşırıqların tələblərinə müvafiq olaraq, diqqət -
lə, dəqiqliklə və vaxtında fəaliyyət göstərmək məsuliyyə-
tini nəzərdə tutur.

R113.2 Peşəkar səriştə və müvafiq yanaşma prinsipini tətbiq
edərkən peşəkar mühasib səriştəli şəkildə öz səlahiyyəti
çərçivəsində işləyənlərin müvafiq təlim və nəzarətə malik
olmasını təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər görməlidir.

R113.3 Müvafiq hallarda  peşəkar mühasib müştəriləri, işəgötürən-
ləri və ya mühasibin peşəkar xidmətlərindən və ya
fəaliyyətindən istifadə edən digər istifadəçiləri xidmətlər
və ya fəaliyyətlər ilə əlaqəli məhdudiyyətlərdən xəbərdar
etməlidir.

114-cü ALTBÖLMƏ – MƏXFİLİK 
R114.1 Peşəkar mühasib məxfilik prinsipinə əməl etməlidir. Bu

prinsipə əsasən, mühasib peşəkar və ya biznes münasi-
bətləri nəticəsində əldə olunmuş məlumatın məxfiliyini qo-
rumalıdır. Mühasib aşağıdakılara əməl etməlidir:
a) Sosial mühitdə xüsusilə yaxın iş həmkarına və ya qo-

humuna, yaxud ailə üzvünə bilmədən məlumatların
açıqlanmasının mümkünlüyündən xəbərdar olmaq;

b) Şirkət və ya işəgötürən təşkilat daxilində məlumat-
ların məxfiliyini qorumaq;

c) Ehtimal edilən müştəri və ya işəgötürən tərəfindən
açıqlanan məlumatların məxfiliyini qorumaq;

d) Müvafiq və xüsusi səlahiyyəti olmadan və ya məlu -
matları açıqlamaq hüququ, peşə hüququ və öhdəliyi
olmazsa, peşəkar və işgüzar əlaqə və münasibətlər
nəticəsində əldə olunan məxfi məlumatları şirkət və
ya işəgötürən təşkilatdan kənara açıqlamamaq; 
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e) Peşəkar və işgüzar əlaqə və münasibətlər nəticəsində
əldə olunan məxfi məlumatların öz şəxsi marağı və
ya üçüncü tərəflərin maraqları üçün istifadə et-
məmək;

f) Münasibətlərin başa çatmasından sonra peşəkar və
ya işgüzar əlaqə və münasibət nəticəsində əldə olu-
nan və ya qəbul edilən hər hansı məxfi məlumat is-
tifadə edilməməli və ya açıqlanmamalıdır; habelə

g) Məsləhəti və köməyi əldə olunan, peşəkar mühasibin
nəzarətində olan heyətin və şəxslərin peşəkar müha-
sibin məxfilik öhdəliklərinə hörmətlə yanaşmasını
təmin etmək üçün peşəkar mühasib bütün əsaslı təd-
birləri yerinə yetirməlidir.

114.1 A1      Məxfilik məlumatın üçüncü tərəfə açıqlanmayaraq peşəkar
mühasibin müştərisindən və ya işəgötürən təşkilatdan
mühasibə ötürülməsini asanlaşdıraraq ictimaiyyətin
marağına xidmət edir. Peşəkar mühasiblərdən məxfi
məlumatların açıqlanmasını tələb edən və ya tələb edə
bilən, yaxud həmin açıqlamaların müvafiq olacağı hallar
aşağıdakılardır: 
a) Məlumatların açıqlanması qanunla tələb olunur,

məsələn:
i)       Sənədlərin və ya hüquqi icraat gedişində dəlil-

lərin digər müddəalarının hazırlanması;
yaxud

ii)       Yaranan qanun pozuntularının müvafiq dövlət
orqanlarına açıqlanması; habelə

b) Məlumatların açıqlanmasına qanunla, müştəri və ya
işə gö türən tərəfindən icazə verilərsə;

c) Qanunla qadağan olunmadıqda, məlumatların
açıqlanması üçün peşəkar hüquq və ya öhdəlik
mövcuddur:
i) Peşəkar orqanın keyfiyyət yoxlamasına əməl

etmək;
ii) Peşəkar və ya tənzimləyici orqan tərəfindən

BÖLMƏ 110 24

MƏCƏLLƏ



sorğuya və ya araşdırmaya cavab vermək;
iii) Məhkəmə icraatında peşəkar mühasibin peşə

maraqlarını qorumaq; yaxud
iv) Texniki standartlara və etik tələblərə əməl

etmək.
114.1 A2 Məxfi məlumatların açıqlanıb-açıqlanmamasına dair qərar

verilən zaman nəzərə alınmalı amillərə aşağıdakılar aid-
dir:
● Peşəkar mühasib tərəfindən məlumatların açıqlan-

masına müştəri və ya işəgötürən razılıq verərsə,
üçüncü tərəf də daxil olmaqla, hər hansı tərəflərin
maraqlarına xələl yetirilib-yetirilməməsi;

● Bütün müvafiq məlumatların tətbiq edilən dərəcədə
məlum və əsaslandırılmış olub-olmaması. Açıqla-
maya dair qərarlara təsir göstərən amillərə aşağı-
dakılar aiddir:
○ Əsaslandırılmamış faktlar.
○ Natamam məlumatlar.
○ Əsaslandırılmamış nəticələr.

● Təklif olunan məlumatlandırmanın növü və onun
kimə ünvanlanması;

● Verilən məlumatların ünvanlandığı tərəflərin mü-
vafiq istifadəçilər olub-olmaması.

R114.2 Mühasib və müştəri və ya işəgötürən arasında olan əlaqə
və münasibətlərin hətta başa çatmasından sonra peşəkar
mühasib məxfilik prinsipinə əməl etməlidir. Peşəkar müha-
sib iş yerini dəyişərsə və ya yeni müştəri cəlb edərsə, bu
zaman peşəkar mühasibin əvvəlki təcrübədən istifadə
etmək hüququ vardır. Bununla belə, peşəkar mühasib
peşəkar və ya işgüzar əlaqə və münasibət nəticəsində əldə
olunan və ya qəbul edilən hər hansı məxfi məlumatdan is-
tifadə etməməli və onu açıqlamamalıdır.

115-ci ALTBÖLMƏ – PEŞƏKAR DAVRANIŞ
R115.1 Peşəkar mühasib mühasiblərin müvafiq qanunlara və qay-

dalara əməl etmək və peşəkar mühasibin peşəsini nüfuzdan
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sala biləcək, bildiyi və ya bilməli olduğu hər hansı hərəkət-
dən yayınmaq tələbinə əməl etməlidir. Peşəkar mühasib
peşəsinin tamlığına, obyektivliyinə və ya yüksək nüfuzuna
xələl yetirəcək və nəticədə fundamental prinsiplərə uyğun
gəlməyəcək hər hansı iş və ya fəaliyyət ilə bilərəkdən
məşğul olmamalıdır.

115.1 A1     Peşəni nüfuzdan sala biləcək hərəkətlərə məntiqli və məlu -
mat  lı üçüncü tərəfin peşənin yüksək nüfuzuna mənfi şə -
kildə təsir göstərəcək fəaliyyətləri daxildir.

R115.2 Marketinq və təşviqi fəaliyyət zamanı peşəkar mühasiblər
öz peşələrinə xələl gətirməməli və onu nüfuzdan salacaq
heç bir hərəkətə yol verməməlidirlər. Peşəkar mühasiblər
şərəfli, doğruçu olmalı və aşağıdakılara yol verməməlidir:
a) Təklif edilən xidmətlər, bilik və bacarıqlar, yaxud

qazanılan təcrübə üzrə şişirdilmiş tələblərin irəli
sürülməsi. 

b) Alçaldıcı istinadlar və ya başqalarının işi ilə əsassız
müqayisələr.

115.2 A1      Əgər peşəkar mühasib reklam və ya marketinqin təklif olu -
nan formasının uyğun olub-olmamasına şübhə edərsə, bu
zaman o, müvafiq peşəkar qurum ilə məsləhətləşməni
nəzərdən keçirməlidir. 
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Giriş 
120.1 Peşəkar mühasiblərin fəaliyyət göstərdiyi mühit funda-

mental prinsiplərə əməl olunmama təhlükəsini yarada bilər.
120-ci bölmə fundamental prinsiplərə əməl olunma və ic-
timai maraqların ödənilməsində mühasiblərə köməklik
göstərmək üçün tələblər, tətbiqetmə materialları, o cüm-
lədən konseptual əsaslar müəyyən edir. Bu cür tələb və
tətbi qetmə materialları fundamental prinsiplərə əməl olun -
maması təhlükəsini yaradan bir sıra fakt və şəraitləri, o
cümlədən müxtəlif peşəkar fəaliyyəti, maraq və münasi-
bətləri əhatə edir. Bundan əlavə, onlar mühasiblərin  bu
vəziyyətin Məcəllədə xüsusi olaraq qadağan olunmaması,
istisnasız olaraq icazəli olması barədə nəticəyə gəlməsinin
qarşısını alırlar.   

120.2 Konseptual əsaslar peşəkar mühasib üçün yanaşmanı
müəyyən edir:  
a) Fundamental prinsiplərə təhdidlərin və ya təhlükə -

lərin müəyyənləşdirilməsi;
b) Müəyyənləşdirilmiş təhlükələrin qiymətləndirilməsi;
c) Təhlükələrin aradan qaldırılması və ya qəbul edilən

səviyyəyə qədər aşağı salınması üçün müvafiq təd-
birlərin görülməsi.

Tələblər və tətbiqetmə materialları 
Ümumi  
R120.3 Peşəkar mühasib 110-cu bölmədə müəyyən edilmiş funda-

mental prinsiplərə əməl olunması ilə bağlı təhdidlərin və
təhlükələrin müəyyənləşdirilməsini, qiymətlən dirilmə sini
və onlara qarşı müvafiq tədbirlərin görülməsini tələb edən
konseptual əsaslara əməl etməlidir. 

120.3 A1     Konseptual əsasların tətbiqi ilə bağlı əlavə tələblər və tət-
biqetmə materialları aşağıda qeyd edilib: 
a) 2-ci hissə – Biznes sahəsində çalışan peşəkar

mühasib lər;
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b) 3-cü hissə – İctimai sektorda çalışan peşəkar
mühasib lər; habelə

c) Aşağıdakı Beynəlxalq Müstəqillik Standartları:
i) 4A hissəsi – Audit və təhlil tapşırıqları üçün

müstəqillik; habelə
ii) 4B hissəsi – Audit və təhlil tapşırığı olmayan

təminat  tapşırıqları üçün müstəqillik.
R120.4 Etika məsələsi ilə məşğul olduqda, peşəkar mühasib

məsələdən yaranan və ya yarana bilən mühiti nəzərə al-
malıdır. İctimai sektorda çalışan peşəkar mühasib mühasi-
bin podratçı, işçi və ya sahib qismində firma ilə
mü na sibətindən sonra peşəkar fəaliyyəti icra edərsə, o bu
halda tətbiq edilən 2-ci hissədə təqdim edilən müddəalara
əməl etməlidir.   

R120.5 Konseptual əsası tətbiq etdikdə peşəkar mühasib: 
a) Peşəkar qərarı icra etməlidir;
b) Yeni məlumat və fakt və şəraitlərdə dəyişikliklərdən

hər zaman xəbərdar olmalıdır; habelə
c) 120.5 A4-cü paraqrafda təsvir edilən üçüncü tərəfin

məntiqli və məlumatlı qərarından istifadə etməlidir.
Peşəkar qərarın icra edilməsi
120.5 A1    Peşəkar qərar fakt və şəraitlərə, o cümlədən müvafiq peşə

fəaliyyəti, maraq və münasibətlərə uyğun  müvafiq təlim,
peşə biliyi, bacarıq və təcrübəni əhatə edir. Peşəkar
fəaliyyətə gəldikdə, fəaliyyət barədə qərarlar vermək və
bu qərarların mövcud şəraitdə uyğun olub-olmamasını
müəyyən etmək üçün konseptual əsasları tətbiq etdikdə
peşəkar mühasib peşəkar qərarı icra etməlidir. 

120.5 A2      Mövcud fakt və şəraitlərin anlaşılması konseptual əsasların
tətbiqi üçün ilkin şərtdir. Bu anlayışı əldə etmək üçün la -
zimi hərəkətlərin müəyyən edilməsi və fundamental
prinsip lə rə əməl olunub-olunmamasına dair nəticənin for -
 malaşması peşəkar qərarın icra olunmasını tələb edir.  

120.5 A3     Peşəkar qərarı icra etdikdə, peşəkar mühasib aşağıdakı
məsələləri nəzərdən keçirə bilər:
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● Mühasibə məlum olan fakt və şəraitlərin potensial
olaraq müvafiq məlumatı əhatə etməməsi ehtimalı. 

● Mövcud fakt və şəraitlər və mühasibin gözləntiləri
arasında uyğunsuzluq.

● Mühasibin bacarıq və təcrübəsi nəticənin formalaş-
ması üçün yetərliliyi.  

● Müvafiq bacarıq və təcrübəyə malik tərəflərlə məs-
ləhətləşmək ehtiyacı. 

● Məlumat nəticənin formalaşması üçün əsas təqdim
edir. 

● Mühasibin peşəkar qərarı icra etməsinə təsir göstərə
biləcək mühasibin rəyi və yanlış qənaəti.  

● Mövcud məlumat əsasında formalaşa bilən digər
əsaslı nəticələr.

Məntiqi və məlumatlı üçüncü tərəf
120.5 A4      Məntiqli  və məlumatlı üçüncü tərəfin təhlili digər tərəfin

eyni nəticəyə gəlib-gəlməməsi haqqında qiymət ləndir -
mənin peşəkar mühasib tərəfindən aparılmasıdır. Bu cür
qiymətləndirmə məntiqli və məlumatlı üçüncü tərəfin pers -
pektivindən aparılır. Məntiqli və məlumatlı üçüncü tərəf
nəticələrin formalaşması zamanı mühasibin bildiyi və ya
bilməsi gözlənilən bütün amilləri qiymətləndirir. Məntiqli
və məlumatlı üçüncü tərəfin mühasib olması tələb olun-
mur, lakin mühasibin gəldiyi nəticələrin uyğunluğunu an-
lamaq və qərəzsiz şəkildə qiymətləndirmək üçün həmin
üçüncü tərəf müvafiq bilik və təcrübəyə malik olmalıdır.   

Təhlükələrin müəyyən edilməsi 
R120.6 Peşəkar mühasib fundamental prinsiplərə təhlükələri

müəyyən etməlidir. 
120.6 A1       Fundamental prinsiplərə əməl etməyə xələl yetirəcək fakt -

lar və ya şəraitlər, o cümlədən peşəkar fəaliyyət, maraqlar
və münasibətlər peşəkar mühasibin təhlükələri müəyyən
etməsi üçün ilkin şərtdir. Mühasibin etika qanunlarına əməl
etməsini artıracaq peşə, qanunvericilik, nizamnamə, şirkət
və ya işəgötürən təşkilatın müəyyən etdiyi şərtlərin, qay-
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daların və prosedurların olması fundamental prinsip lərə
əməl etməmə təhlükələrinin müəyyən edilməsində kömək-
lik göstərə bilər.  120.8 A2-ci paraqrafda təhlükə
səviyyəsinin qiymətləndirilməsində əhəmiyyətli olan bu
cür şərait, qayda və prosedurların nümunələri göstərilib. 

120.6 A2       Fundamental prinsiplərə təhlükə bir sıra fakt və şəraitlərdən
irəli gələ bilər. Təhlükə yaradan hər bir vəziyyəti müəyyən
etmək mümkün deyil. Bundan əlavə, tapşırıqların və işin
xarakteri fərqli olduğundan müxtəlif təhlükələr yarana
bilər.

120.6 A3      Fundamental prinsiplərə əməl etməmə təhlükələri aşağıdakı
kateqoriyalar üzrə təsnifləşdirilir:
a) Şəxsi maraq təhdidi – maddi və ya digər xarakterli

ma  ra ğın peşəkar mühasibin qərarına və ya dav ranışına
qeyri-müvafiq şəkildə təsir göstərəcək təhdid;

b) Özünənəzarət və ya təhlil təhdidi – mühasibin
hazırkı fəaliyyətini yerinə yetirməsinin və ya cari
xidmətin təmin edilməsinin bir hissəsi olaraq qərar
qəbul edən zaman güvənə və arxalana biləcəyi,
peşəkar mühasibin əvvəlcədən qəbul edilmiş qərarın
nəticələrini və ya peşəkar mühasib, yaxud peşəkar
mühasib firması və ya işəgötürən təşkilat daxilində
hər hansı digər şəxs tərəfindən yerinə yetirilən
fəaliyyətin müvafiq qaydada qiymətləndiril məyə -
cəyinə təhdid;

c) Havadarlıq təhdidi – peşəkar mühasibin müştərinin
və ya sahibkarın mövqeyini peşəkar mühasibin
obyektivliyini şübhə altına alacaq nöqtəyə qədər
təşviq ediləcəyi təhdid;

d) Tanışlıq təhdidi – müştəri və ya işəgötürən ilə uzun
və ya sıx əlaqə səbəbindən peşəkar mühasibin on-
ların maraq larına həddən artıq maraq göstərəcəyi və
ya onların işini qəbul etməyə həddən artıq cəhd
göstərəcəyi təhdid; habelə
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e) Hədə-qorxu təhdidi – peşəkar mühasibə lüzumsuz
olaraq təsir göstərmək hərəkətinin icrası cəhdləri
daxil olmaqla, həqiqi və ya düşünülmüş təzyiqlər
səbəbindən mühasibin obyektiv olaraq fəaliyyət
göstərməkdən yayınacağı təhdid.

120.6 A4      Şərait  birdən  çox  təhlükə yarada bilər və təhlükə birdən
çox fundamental prinsipə əməl olunmaya təsir göstərə
bilər. 

Təhlükələrin qiymətləndirilməsi 
R120.7 Peşəkar mühasib fundamental prinsiplərə əməl etməmə

təhlükələrinin olmasını müəyyənləşdirərsə, mühasib həmin
təhlükənin qəbul edilən səviyyədə olub-olmamasını
qiymətləndirməlidir. 

Qəbul edilən səviyyə
120.7 A1      Qəbul edilən səviyyə - məntiqli  və məlumatlı üçüncü tərəf

təhlilinin keçirilməsindən sonra peşəkar mühasib funda-
mental əsasların pozulmaması nəticəsinə gələrsə, səviyyə
qəbul edilən hesab edilir.  

Təhlükə səviyyəsinin qiymətləndirilməsində əhəmiyyətli amillər 
120.8 A1      Keyfiyyət və kəmiyyət amillərinin, həmçinin, müxtəlif təh-

lükələrin məcmu təsirinin nəzərə alınması təhlükələrin
peşəkar mühasib tərəfindən qiymətləndirilməsi üçün
əhəmiyyət daşıyır. 

120.8 A2 120.6 A1-ci paraqrafda təsvir edilmiş şərait, qayda və pro -
se dur lar fundamental prinsiplərə təhlükənin səviyyəsinin
qiymətləndirilməsində vacib olan amil ola bilər.

Bu cür şərait,  qayda  və prosedurlara aşağıdakılar daxildir:
● Korporativ idarəetmə üzrə tələblər.
● Peşə fəaliyyətinə daxil olmaq üçün təhsil, təlim və

təcrübə tələbləri;
● Peşəkar mühasiblərə və ictimaiyyətin üzvlərinə

diqqəti qeyri-etik davranışa yönəltmək imkanı verən
səmərəli şikayət etmə sistemləri;

● Etik tələblərin pozulmasına dair məlumat vermək
üçün aydın şəkildə ifadə edilmiş vəzifə;
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● Peşə və ya tənzimləyici monitorinq və nizam-intizam
prosedurları.

Yeni məlumatın və ya fakt və şəraitlərdə dəyişikliklərin nəzərə alınması 
R120.9 Peşəkar mühasib təhlükənin aradan qaldırılması və ya

qəbul edilən səviyyəyə endirilməsinə təsir göstərən yeni
məlumat və ya fakt və şəraitlərdə dəyişikliklər barədə
məlumatlı olduqda, təhlükəni yenidən qiymətləndirməli və
müvafiq qaydada aradan qaldırmalıdır. 

120.9 A1      Peşəkar fəaliyyət zamanı xəbərdar olma aşağıdakı xüsusiy -
yətlərə malik yeni məlumatın və ya fakt və şəraitlərdə də -
yişikliklərin baş verib-verməməsini müəyyənləşdirməyə
kömək edir:
a) Təhlükənin səviyyəsinə təsir göstərən;  yaxud
b) Mühasibin görülən tədbirlərin müəyyən edilmiş təh-

lükələrin aradan qaldırılması üçün uyğun olub-olma-
masına dair qərarına təsir göstərən xüsusiyyətlər.

120.9 A2      Yeni məlumat yeni təhlükənin müəyyən edilməsi ilə nəticə -
lənərsə, peşəkar mühasib təhlükəni qiymətləndirməli və
müvafiq qaydada aradan qaldırmalıdır (R120.7 və
R120.10).

Təhlükələrin aradan qaldırılması 
R120.10 Peşəkar mühasib fundamental prinsiplərə təhdidlərin və ya

təhlükələrin qəbul edilən səviyyədə olmadığını müəyyən
edərsə, təhlükə və təhdidləri aradan qaldırmaq və ya onları
məqbul səviyyəyə qədər azaltmaq üçün aşağıdakılar va-
sitəsilə müvafiq tədbirlər həyata keçirməlidir: 
a) Təhlükə yaradan amilləri (o cümlədən maraq və ya

münasibətləri) aradan qaldırmaq;
b) Təhdidləri qəbul edilən səviyyəyə qədər azaltmaq

üçün müvafiq tədbirləri həyata keçirtmək;  yaxud
c) Peşəkar tapşırığın dayandırılması və ya rədd

edilməsi.
Təhlükələri aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilən tədbirlər
120.10 A1   Fakt və şəraitlərdən asılı olaraq, təhlükə onu yaradan şə -

raitin   aradan qaldırılması vasitəsilə həll edilə bilər. Lakin
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bəzi hallarda təhlükə yalnız müvafiq peşəkar tapşırığın
dayandırılması və ya rədd edilməsi vasitəsilə aradan
qaldırıla bilər. Bu o halda baş verir ki, təhlükəni yaradan
şəraitlər aradan qaldırıla bilməz və onun qəbul edilən
səviyyəyədək azaldılması üçün müvafiq tədbirlər aparıla
bilməz. 

Müvafiq tədbirlər
120.10 A2.    Müvafiq tədbirlər fərdi və ya məcmu qaydada fundamental

prinsiplərə təhdidləri aradan qaldırmaq və ya onları qəbul
edilən səviyyəyə qədər azaltmaq üçün aparılan fəaliyyət-
dir.

Ciddi mühakimələrin və formalaşmış nəticələrin nəzərdən keçirilməsi 
R120.11 Peşəkar mühasib onun apardığı və ya aparmaq niyyətində

olduğu fəaliyyətin təhlükələri aradan qaldırmaq və ya on-
ları qəbul edilən səviyyəyə qədər azaltmaq üçün müvafiq
olub-olmamasına dair ümumi nəticə formalaşdırmalıdır.
Ümumi nəticəni formalaşdırdıqda, mühasib: 
a) Hər hansı əhəmiyyətli qərarı və ya nəticəni yoxla-

malıdır;
b) Məntiqli və məlumatlı üçüncü tərəfin təhlilindən is-

tifadə etməlidir.
Audit, təhlil və  təminatla bağlı digər tapşırıqlarla əlaqəli məsələlər 
Müstəqillik
120.12 A1   Beynəlxalq müstəqillik standartlarına əsasən, audit, təhlil

və ya digər  təminat tapşırıqları yerinə yetirərkən ictimai
sektorda çalışan peşəkar mühasiblər müstəqillik prinsipinə
əməl etməlidirlər. Müstəqillik obyektivlik və tamlıq kimi
fundamental prinsiplərlə bağlıdır və aşağıdakılardan
ibarətdir:  
a) Düşüncə müstəqilliyi – peşəkar qərardan ibarət olan,

təsirlərə məruz qalmayan fikrin və ya nəticənin
bildirilməsinə imkan verən, bununla da fərdin tamlıq
prinsipi ilə çıxış etməsinə, obyektivliyi və peşəkar
inamsızlığı icra etməyə imkan yaradan düşüncə
vəziyyəti.
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b) Zahiri müstəqillik – Şirkətin və ya audit qrupu
üzvünün tamlıq, obyektivlik və ya peşəkar inamsız -
lıq prinsiplərini güzəştə getdiyi bütün xüsusi faktları
nəzərə alaraq məlu matlı üçüncü tərəfin nəticə əldə
edə biləcəyi əhəmiyyətli faktlardan və hallardan
yayınması. 

120.12 A2    Beynəlxalq Müstəqillik Standartları audit, təhlil və ya di -
gər təminat tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı
müstəqilliyi qorumaq üçün konseptual əsasın necə tətbiq
edilməsi üzrə tələb və tətbiqetmə materialını müəyyən edir.
Müstəqilliyi qorumaq üçün bu cür tapşırıqları yerinə ye-
tirdikdə peşəkar mühasiblər və şirkətlər bu standartlara
əməl etməlidirlər. Fundamental prinsiplərə təhlükələrin
müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və onlara qarşı
müvafiq tədbirlərin görülməsini tələb edən konseptual
əsaslar müstəqillik tələblərinə də tətbiq edilir. 120.6  A3-
cü paraqrafda təsvir edilən  fundamental prinsiplərə təh-
lükələrin kateqoriyaları müstəqillik tələblərinə əməl
olunma ilə əlaqəli təhlükələrə aiddir. 

Peşəkar inamsızlıq
120.13 A1    Audit, təhlil və digər təminat, o cümlədən MBESŞ tərəfin -

dən dərc olunmuş standartlara əsasən, audit, təhlil və
digər təminat tapşırıqlarını planlaşdırdıqda və icra et-
dikdə ictimai sektorda çalışan peşəkar mühasiblər
peşəkar inamsız lığı icra etməlidirlər. 110-cu bölmədə
təsvir edilən peşəkar inamsızlıq və fundamental prinsiplər
əlaqəli anlayışlardır. 

120.13 A2     Aşağıdakı nümunələrdə göstərildiyi kimi, maliyyə hesabat-
larının auditi zamanı, fundamental prinsiplərə əməl olunma
(fərdi və məcmu şəkildə) peşəkar inamsızlığı icra etməyə
imkan yaradır:
● Tamlığın tələbinə əsasən peşəkar mühasib doğruçu

və vicdanlı olmalıdır. Məsələn, aşağıdakı tələblərə
riayət etməklə, mühasib tamlıq prinsipinə əməl edir:  
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a) Müştərinin tutduğu mövqe ilə bağlı yaranan
məsə lələrin həlli zamanı  doğruçu və vicdanlı
olmaq; habelə

b) Müəyyən şəraitlərdə müvafiq hərəkətlər
haqqında qərarlar qəbul etmək məqsədilə
əhəmiyyətli də rəcədə yanlış və ya aldadıcı
bəyanatlarla bağlı məsələləri həll etmək üçün
ziddiyyətli məlumatları nəzarətdə saxlamaq
və audit sübutu axtarmaq.

Bunlara riayət etməklə, mühasib audit sübutunun
qiy mətləndirilməsini aparır və peşəkar inamsızlığın
icra olunması üçün imkan yaradır.  

● Obyektivliyin tələbinə əsasən peşəkar mühasib
peşəkar və işgüzar qərarlarda yanlışlığa yol ver-
məmək üçün qərəzliliyə, maraqların toqquşmasına
və ya başqalarına lazımsız şəkildə təsir göstərilməsi
hallarına yol verməməlidir. Məsələn, aşağıdakı
tələblərə riayət etməklə,mühasib obyektivlik prin -
sipi nə əməl edir:
a) Mühasibin peşəkar və ya işgüzar qərarlarına

xələl gətirə biləcək müştəri ilə tanışlıq kimi
hallar və ya münasibətlərin nəzərə alınması;
habelə

b) Müştərinin maliyyə hesabatı üçün əhə miy yət li
olan məsələ ilə bağlı audit sübutunun kifa yət
və müvafiq olub-olmamasının qiy  mət lən di -
rilməsi zamanı bu cür halların və münasi-
bətlərin mühasibin qərarlarına təsirinin nəzərə
alınması

Bunlara riayət etməklə, mühasib peşəkar inamsız -
lığın icra olunması üçün imkan yaradır.  

● Peşəkar səriştə və müvafiq yanaşmanın tələbinə
əsasən peşəkar mühasib müştərinin və ya işə -
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götürənin praktikada mövcud tendensiyalara, qanun-
vericiliyə və üsullara əsaslanan səriştəli peşəkar xid-
mət qəbul etməsini təmin etmək üçün tələb olunan
səviyyədə peşəkar bilik və bacarıqlara malik olma -
lıdır və tətbiq olunan texniki və peşəkar stan dartlara
müvafiq olaraq fəaliyyət göstərməlidir. Məsələn,
aşağıdakı tələblərə riayət edərək mühasib peşəkar
səriştə və müvafiq yanaşma prinsipinə əməl edir:
a) Əhəmiyyətli uyğunsuzluq risklərini müəyyən

etmək üçün müştərinin sahə və biznes
fəaliyyətinə uyğun olan biliyin tətbiq edil -
məsi;

b) Müvafiq audit prosedurlarının tərtibatı və
aparılması; habelə

c) Audit sübutunun verilən şəraitlərdə kifayət və
müvafiq olub-olmamasının qiymətlən diril -
məsi zamanı müvafiq biliyin tətbiq edilməsi. 

Bunlara riayət etməklə, mühasib peşəkar inamsız -
lığın icra olunması üçün imkan yaradır. 
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MÜHASİBLƏR

Səhifə



Giriş
200.1             Məcəllənin bu hissəsi 120.1-ci bölmədə qeyd olunan Kon-

septual çərçivənin tətbiqi zamanı peşəkar mühasiblər üçün
tələbləri və proqram materiallarını təsvir edir. Bu hissə fun-
damental prinsiplərə əməl edilməsi üçün təhdid törədən və
ya törədə biləcək biznes sahəsində çalışan peşəkar müha-
siblərin rast gələcəyi bütün fakt və ya halların, o cümlədən
peşəkar fəaliyyətlərin, maraq və münasibətlərin izahını
təsvir etmir. Buna görə də Konseptual çərçivə biznes sahə -
sində çalışan peşəkar mühasibləri bu kimi hallar və müna-
sibətlərə qarşı diqqətli olmağa çağırır.

200.2        Səhmdarlar, kreditorlar, işəgötürən təşkilatlar və biznes    mü   -
 hi tinin digər iştirakçıları, həmçinin, dövlət və ümumi
ictimaiyyət də biznes sahəsində çalışan peşəkar mühasib lərin
işinə etibar edə bilərlər. Peşəkar mühasiblər müştərək və ya
fərdi şəkildə, hazırladığı və təqdim etdiyi həm işəgötürən təş -
kilatların və həm də üçüncü tərəflərin etibar edə bildiyi
maliyyə və digər məlumatlara görə məsuliyyət daşıyırlar.
Onlar, həmçinin, göstərilmiş səmərəli maliyyə menecmenti
və ya hər hansı iş yönümlü məsələ ilə bağlı səriştəli məsləhət
xidmətlərinə görə məsuliyyət daşıya bilərlər.

200.3           Biznes sahəsində çalışan peşəkar mühasiblər təşkilatın iş -
çisi, müqaviləli işçisi, partnyoru, direktoru (icraçı və ya
qeyri-icraçı), sahibkar-meneceri və ya könüllüsü ola bilər-
lər. İşəgötürən təşkilatla peşəkar mühasib arasındakı mü-
nasibətin hüquqi forması onun üzərinə qoyulmuş etik
məsuliyyətlərə təsir etmir.

200.4            Bu bölmədə “Peşəkar mühasib” dedikdə aşağıdakılar ba -
şa düşülür:

2-ci HİSSƏ – BİZNES SAHƏSİNDƏ ÇALIŞAN PEŞƏKAR
MÜHASİBLƏR
200-cü BÖLMƏ
KONSEPTUAL ÇƏRÇİVƏNİN TƏTBİQ OLUNMASI – 
BİZNES  SAHƏSİNDƏ ÇALIŞAN PEŞƏKAR MÜHASİBLƏR
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a)     Biznes   sahəsində çalışan peşəkar mühasib; habelə
b)     Xidmət göstərdiyi müəssisə ilə münasibətinə görə

istər işçi, müqaviləli işçi və ya sahibkar kimi
fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq, peşəkar
xidmətlər göstərən zaman ictimai təcrübədə peşəkar
mühasib kimi tanınan şəxs. 2-ci hissənin ictimai
fəaliyyətdə olan peşəkar mühasiblərə tətbiq olun-
masına dair əlavə məlumat R120.4-cü, R300.5-ci və
300.5 A1-ci paraqraflarda təqdim olunmuşdur.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
R200.5 Peşəkar mühasib 110-cu bölmədə qeyd olunmuş fundamen -

tal prinsiplərə riayət etməli və 120-ci bölmədə qeyd olun-
muş konseptual çərçivəni tətbiq edərək fundamental
əsaslara uyğunsuzluq təhdidlərini müəyyənləşdirməli,
qiymətlən dirməli və dəf etməlidir.

200.5 A1      Peşəkar mühasib işəgötürən təşkilatın qanuni məqsədlərə
çatmağa cəhd etməsinə dair məsuliyyət daşıyır. Məcəllə
mühasibin bu məsuliyyətinin yerinə yetirilməsinə mane
olmaq məqsədi daşımır, lakin bu məsuliyyətin fundamental
əsaslarla güzəştə gediləcək halları cavablandırır.

200.5A2  Peşəkar mühasiblər işəgötürən təşkilatların qanuni
məqsədlərini yerinə yetirərkən qeyd olunmuş bəyanatın
səhv və ya çaşdırıcı olmaması şərti ilə onun vəziyyətini
daha yaxşı kimi təqdim edə bilərlər. Bu kimi hərəkətlər,
adətən, tərəfdaşlıq təhlükəsi yaratmır.

200.5A3        Peşəkar mühasibin vəzifə dərəcəsi artdıqca bununla yanaşı
onun müəssisənin məlumatlarına əlçatanlığı, qayda-qa-
nununa, qərar qəbulu prosesinə, müəssisəyə aidiyyəti olan
şəxslərin hərəkətlərinə təsir göstərmə bacarığı və imkanları
da artır. Müvafiq təsir gücünə və təşkilatdakı vəzifə və nü-
fuzuna görə mühasiblərdən təşkilatda etika əsaslı mə -
dəniyyətin tətbiqinin təbliği və təşviqi gözlənilir. Həyata
keçirilicək tədbirlərə aşağıdakıların təqdimi, tətbiqi və
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nəzarətini misal gətirmək olar:
● Etika təhsil və təlim proqramları.
● Etika və ifşaetmə siyasəti.
● Qanun və qaydalara əməl olunması üçün siyasət və

prosedurların qurulması.
Təhdidlərin müəyyən olunması
200.6 A1  Fundamental əsaslara uyğunsuzluq təhdidləri bir çox

səbəblərdən yarana bilər. Təhdidlərin kateqoriyaları 120.6
A3-cü paraqrafda təsvir olunur. Peşəkar mühasiblərə
peşəkar fəaliyyətini həyata keçirərkən hər bir kateqoriya
üzrə təhdid yarada biləcək fakt və halların misalları aşağı-
dakı kimidir:
a)       Şəxsi maraq təhdidləri:

● İşəgötürən təşkilatda maliyyə marağı olan,
borc və ya zəmanət alan peşəkar mühasib;

● İşəgötürən təşkilat tərəfindən təklif olunmuş
kompensasiya bölgüsündə iştirak edən
peşəkar mühasib;

● Korporativ aktivlərdən şəxsi istifadəsi üçün
imkanı olan peşəkar mühasib;

● İşəgötürən təşkilatın təchizatçısı tərəfindən
hədiyyə və ya xüsusi imtiyaz təklif olunan
peşəkar mühasib.

b)       Özünütəhlil təhdidləri:
● Əsaslı araşdırma apardıqdan sonra alış

qərarını dəstəkləyən eyni mühasib tərəfindən
biznes kombinasiyaları ilə bağlı müvafiq
mühasibat müxabirləşmələrinin müəyyən
olun ması.

c)       Tərəfdaşlıq təhdidləri:
● Əlverişli maliyyələşmə almaq üçün

məlumata manipulyasiya etmə imkanı olan
peşəkar mühasib.

d)       Tanışlıq təhdidləri:
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● İşəgötürən təşkilatın maliyyə hesabatlarının
hazırlanması üzrə məsul olan və həmçinin,
birbaşa və ya yaxın ailə üzvünün işəgötürən
təşkilatda maliyyə hesabatlarının hazırlan-
ması üzrə qərarlarına təsir edə biləcək
peşəkar mühasib;

● Biznes qərarlarına təsir edə biləcək şəxslərlə
uzunmüddətli əlaqələri olan peşəkar mühasib.

e)       Hədə-qorxu təhdidləri:
● Aşağıda qeyd olunmuş məsələlər üzrə

narazılıq əsasında birbaşa və ya yaxın ailə
üzvünün çıxarılma və ya əvəzolunma təh-
lükəsi olan peşəkar mühasib:
○ Mühasibatlıq prinsiplərinin tətbiqi. 
○ Maliyyə məlumatının tətbiq olunması

forması.
● Peşəkar mühasiblərin qərarlarına müəyyən

şəxslər tərəfindən təsir etmək cəhdləri, misal
olaraq, müqavilə qazanılması şərti ilə və ya
mühasibatlıq qaydasının tətbiqi prosesinə
təsir etməklə.

Təhdidlərin qiymətləndirilməsi:
200.7 A1      120.6 A1-ci  və 120.8 A2-ci paraqraflarda qeyd olunmuş

şərt lər, qaydalar və prosedurlar təhdidlərin məqbul
səviyyədə olmasına təsir edə bilər.

200.7 A2      Peşəkar fəaliyyətin əhatə  dairəsi və mahiyyəti də peşəkar
mühasibin təhdidləri qiymətləndirməsinə təsir edə bilər.

200.7 A3     Peşəkar mühasibin təhdidləri qiymətləndirməsinə, həm -
çinin,  işəgötürən müəssisənin iş mühiti və onun fəaliyyət
göstərdiyi mühit də aşağıdakı hallarda təsir edə bilər:
● Etik davranışların əhəmiyyətliliyini və işçilərin bu

qaydalar çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəyi gözlən-
tisini müəyyənləşdirən rəhbərlik;

● Cəzalandırılma qorxusu olmadan işçilərin onları
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narahat edən etik məsələlərin üst səviyyəyə çatdırıl-
masını təşviq edən prosedur və qaydaların mövcud-
luğu.

● İşçilərin keyfiyyətli fəaliyyətininin yerinə yetirilməsi
və monitorinqi üçün qayda və prosedurların mövcud-
luğu.

● Korporativ nəzarət sistemlərinin və ya digər nəzarət
strukturlarının və güclü daxili idarəetmənin mövcud-
luğu.

● Yüksək miqyaslı və səriştəli işçilərin işə götü -
rülməsinin vacibliyini vurğulayan işəgötürmə pro -
ses lərinin mövcudluğu.

● Qayda və prosedurların, həmçinin onlara edilən dəy-
işikliklərin vaxtında bütün tərəfdaşlara və peşəkar
heyətə bildirilməsi və həmin qayda və prosedurlara
dair müvafiq təlimlərin təşkil olunması.

● Etika və davranış qaydaları siyasəti.
200.7.A4     Peşəkar mühasiblər işəgötürən təşkilatda digərləri tərəfin -

dən qeyri-etik davranış və ya fəaliyyət göstərildiyi və  ya
göstərilə biləcəyindən məlumatlı olduğu halda bu məsələ
ilə bağlı hüquqi məsləhət ala bilərlər.

Təhdidlərin dəf edilməsi 
200.8 A1    210 və 270-ci bölmələr peşəkar fəaliyyət zamanı yarana

biləcək təhdidlər və onların dəf edilməsi üçün lazımi təd-
birlərə dair misallar təqdim edir.

200.8 A2      Müəyyən önləyici tədbirlər vasitəsilə aradan qaldırılmayan
və ya məqbul səviyyəyə salına bilməyən təhdidlər mövcud
olduğu ekstremal hallarda peşəkar mühasibin işəgötürən
təşkilatdan öz istəyi ilə azad olması uyğun sayıla bilər.

Şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərlə ünsiyyət
R200.9       Məcəllə ilə bağlı şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan

səlahiyyətli şəxslərlə ünsiyyət qurarkən peşəkar mühasib
işəgötürən təşkilatın idarəetmə strukturu daxilindən uyğun
şəxsləri müəyyən etməlidir. Peşəkar mühasib şirkətin idarə
edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin altqrupu
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ilə ünsiyyət qurursa, o bütün şirkətin idarə edilməsinə ca -
vab deh olan səlahiyyətli şəxslərlə ünsiyyətin vacibliyini
müəyyən edərək bütün müvafiq şəxslərin məlumatlandırıl-
masını təmin etməlidir.

200.9 A1       Ünsiyyət qurulacaq şəxsləri təyin edərkən peşəkar mühasib
aşağıdakıları nəzərə almalıdır:
a) Məsələlərin mahiyyətini və mühümlüyünü; habelə
b) Məlumat veriləcək məsələni.

200.9 A2    Şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxs-
lərin altqrupuna audit komitəsini və ya şirkətin idarə
edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin bir nü-
mayəndəsini misal gətirmək olar.

R200.10 Əgər peşəkar mühasib menecment mükəlləfiyyəti ilə yana -
şı, idarəetmə mükəlləfiyyəti olan şəxslərlə ünsiyyət
yaradırsa, o əmin olmalıdır ki, həmin şəxslər müvafiq şə -
kildə şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan digər
səlahiyyətli şəxsləri, məs.: şəxsən məlumatlandırılmalı
olan mühasibi məlumatlandıracaqlar.  

200.10 A1  Bəzi hallarda şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan
səlahiyyətli şəxslərin hamısı işəgötürən təşkilatın menec-
mentində iştirak edirlər, məsələn, kiçik biznesdə tək bir
sahibkar müəssisənin menecmenti ilə məşğul olur və başqa
heç kəs idarəetmədə iştirak etmir. Əgər mühasib menec-
mentdə olan və eyni zamanda sirkətin idarə edilməsinə
cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslə ünsiyyət qurursa, bu
halda o, şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan
səlahiyyətli şəxslərlə ünsiyyət qurma tələbini təmin etmiş
sayılır. 
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210-cu BÖLMƏ 
MARAQLARIN TOQQUŞMASI

Giriş
210.1             Peşəkar mühasiblər fundamental əsaslara və 120-ci bölmə -

də qeyd olunmuş konseptual çərçivəyə əsaslanaraq təh-
didləri təyin etməli, qiymətləndirməli və dəf etməlidir.

210.2         Maraqların toqquşması obyektivlik və digər fundamental
əsaslara uyğunlaşmağa dair təhdidlər yarada bilər. Bu cür
təhdidlər aşağıdakı hallarda yarana bilər:
a)     Peşəkar mühasib müvafiq məsələ ilə əlaqədar ma -

raqları toqquşan və ya ziddiyyətli olan iki və ya daha
çox müştəri üçün həmin məsələ ilə əlaqədar peşəkar
xidmət göstərərsə;  yaxud

b)       Peşəkar mühasibin həmin məsələ ilə əlaqədar xidmət
göstərdiyi müştərilərin maraqları və xüsusi məsələ
ilə əlaqədar peşəkar mühasibin maraqları toqquş-
duqda və ya ziddiyyətli olduqda. 

Tərəf dedikdə işəgötürən təşkilat, tədarükçü, müştəri, borc
ve rən, səhmdar və ya başqa bir tərəf nəzərdə tutulur.

210.3           Bu bölmə  konseptual  çərçivənin maraqların  toqquşması
hal    larında tətbiqinə dair tələblər və materiallar təqdim edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
R210.4        Peşəkar mühasib peşəkar və ya işgüzar qərar qəbul etmək

üçün maraqların toqquşmasına yol verməməlidir.
210.4 A1      Maraqların toqquşmasını yarada biləcək hallara misal ola -

raq aşağıdakıları qeyd etmək olar:
●     Eyni anda iki işəgötürən təşkilatın menecmentində

idarə etmə vəzifəsini tutmaqla təşkilatlardan birinin
məxfi məlumatlarını əldə edərək bu məlumatların
peşəkar mühasib tərəfindən digər müəssisənin
xeyrinə və ya ziyanına istifadə edilməsi halı.
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●      Partnyorluqda olan hər iki tərəfdə peşəkar fəaliyyət
göstərməklə hər iki tərəfdən partnyorluq məsə -
lələrinin həlli üçün işə götürülmüş mühasib.

●      Mühasibin çalışdığı təşkilatın səhmlərini almağa ha -
zırlaşan menecement üzvləri üçün maliyyə məlu -
matının hazırlanması.

●       Mühasibin çalışdığı təşkilatda tədarükçünün seçilmə -
sinə məsul olduqda peşəkar mühasibin birbaşa və ya
yaxın ailə üzvünün maliyyə bəhrəsi ala biləcəyi
əməliyyat.

●     Sərmayə qoyma qərarları verən işəgötürən təşkilatda
idarəetmə gücünə malik vəzifədə xidmət edən müha-
sibin və ya yaxın ailə üzvlərinin malik olduğu səhm
paketinin dəyərinin artma ehtimalı olan hallarda.

Toqquşmaların müəyyən edilməsi 
R210.5 Peşəkar mühasib bir və ya bir neçə fundamental əsasları

poza biləcək maraqların toqquşması təhlükələrinin
müəyyən olunması üçün müvafiq addımlar atmalıdır:
a)    Tərəflər arasındakı münasibətlərin və müvafiq ma -

raqların  mahiyyətinin müəyyən olunması;
b)       Fəaliyyət və bu fəaliyyətin müvafiq tərəflərə təsirinin

müəyyən olunması.
R210.6  Peşəkar mühasib maraqların toqquşmasını yarada biləcək

fəaliyyətin mahiyyətinin, münasibətlərin və maraqla rın za-
manla dəyişməsinə qarşı diqqətli olmalıdır.

Maraqların toqquşması zamanı yaranan təhdidlər
210.7 A1    Ümumiyyətlə, peşəkar fəaliyyətlə tərəflərin maraqlarının

toqquşmasını yaradan hal arasındakı birbaşa əlaqə artdıqca
maraqların toqquşmasından yaranan təhdidlərin məqbul
səviyyədə olma ehtimalı azalır.

210.7 A2    Maraqların toqquşması halından yaranan təhdidin azaldıl-
masına dair hərəkətlərə misal olaraq maraqların toqquş-
masını yaradan qərarların verilməsi fəaliyyətindən
uzaqlaşmağı göstərmək olar.
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210.7 A3    Maraqların toqquşması təhlükəsinin qarşısının alınmasına
dair hərəkətlərə aşağıdakıları misal göstərmək olar:
●      Müəyyən vəzifə və məsuliyyətləri yenidənqurma və

bö lüşdürülmə vasitəsi ilə ayırmaq.
●      Uyğun nəzarət əldə etmək. Misal üçün, icraçı və ya

qeyri-icraçının nəzarəti altında fəaliyyət göstərmək.
Açıqlama və razılıq
Ümumi
210.8 A1      Ümumiyyətlə, aşağıdakıları etmək vacibdir:

a)     İşəgötürən təşkilatda maraqların toqquşmasının ma -
hiy yətini, yaratdığı təhdidlərin sayını və onları
aradan qaldırmaq üçün görülmüş müvafiq tədbirləri
və həm çinin, onların müvafiq səviyyələrini açıqla-
maq.

b)      Təhdidlərin qarşısının alınması üçün görülmüş təd-
birlərin keçirilməsi ilə tərəflərdən peşəkar mühasibin
fəaliyyət göstərməsi üçün icazənin alınması.

210.8 A2    Əgər   tərəflərin maraqların toqquşmasına dair hallardan
xəbərdar olmaları və bu halları qəbul etmələri, həmçinin,
bu hallara görə etirazlarını ifadə etmədiklərinə dair peşəkar
mühasibin kifayət qədər sübutu varsa, o  halda bu, tərəfin
açıq ifadə etmədiyi razılıq kimi qəbul oluna bilər.

210.8 A3       Əgər bu açıqlama və razılıq yazılı şəkildə deyildirsə, müha-
sib aşağıdakı halların sənədləşməsini aparmalıdır:
a)      Maraqların toqquşmasını yaradan halların mahiyyəti;
b)    Müvafiq hallarda bu təhdidlərin qarşısının alınması

üçün görülmüş tədbirlər;
c)      Əldə olunmuş razılıq.

Digər məsələlər
210.9 A1       Maraqların toqquşması hallarının qarşısı alınarkən peşəkar

mühasiblərin müəssisə daxilindən və ya peşəkar qurum-
lardan, hüquq məsləhətçilərindən və ya başqa mühasib -
lərdən yardım alması təşviq olunur. Bu hallarda müəssisə
daxilindən və ya üçüncü şəxslərdən yardım alan zaman
məxfilik prinsipi gözlənilməlidir.
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220-ci BÖLMƏ 
MƏLUMATIN HAZIRLANMASI VƏ TƏQDIM  EDİLMƏSİ

Giriş
220.1          Peşəkar mühasiblərdən fundamental əsaslara uyaraq və

120-ci bölmədə qeyd olunmuş konseptual çərçivəni tətbiq
edərək təhdidləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və
qarşısını almaq tələb olunur.

220.2           Məlumatın hazırlanması şəxsi maraqlar, sıxışdırılma və ya
digər səbəblər baxımından bir və ya bir neçə fundamental
əsaslarla uyuşmama təhlükəsi yarada bilər. Bu bölmə
yuxarıda qeyd olunmuş hallarda konseptual əsasların tət-
biqi üçün xüsusi tələblər və tətbiq materiallarını təqdim
edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
220.3 A1    Müəssisə daxilində bütün səviyyələrdən olan mühasiblər

həm daxilə, həm də xaricə məlumatların hazırlanmasında
və təqdim olunmasında iştirak edirlər.

220.3 A2       Bu kimi məlumatların hazırlandığı maraqlı tərəflərə aşağı-
dakılar aiddir:
●     Menecment və  idarəetmə səlahiyyətləri olan şəxslər;
●     Səhmdarlar, borc verənlər və ya digər kreditorlar;
●     Tənzimləyici  qurumlar.
Bu məlumatlar maraqlı tərəflərə işəgötürən  təşkilatın  fə -
aliy  yətinin vəziyyətini qiymətləndirməyə və başa düşməyə
və təşkilata dair qərarlar qəbul etməyə yardım edə bilər.
Məlumatlar maliyyə və ya qeyri-maliyyə informasiyasını
əhatə edə bilər, ictimailəşdirilə və ya daxili istifadə üçün
nəzərdə tutula bilər.
Aşağıdakıları misal gətirmək olar:
●      Əməliyyat və fəaliyyət hesabatları;
●      Qərar qəbulunu dəstəkləmə təhlilləri;
●      Büdcə və proqnozlar;
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●      Daxili və kənar auditə təqdim olunmuş məlumatlar;
●      Risklərin təhlili;
●      Ümumi və xüsusi məqsədli maliyyə hesabatları;
●      Vergi bəyannamələri;
●      Hüquq və tənzimləmə məqsədləri üçün tənzimləyici

orqanlarla  hazırlanmış hesabatlar.
220.3 A3     Bu bölmə əsasən məlumatların hazırlanması və  ya təqdim

olunması üçün onun qeydə alınması, saxlanması və təsdiq
olunmasını nəzərdə tutur.

R220.4     Məlumatları hazırlayarkən və təqdim edərkən peşəkar mü -
hasib aşağıdakıları etməlidir: 
a)      Mövcud olduğu halda hazırlanacaq və ya təqdim olu -

nacaq məlumatları müvafiq əsasları tətbiq edərək
hazırlamaq;

b)     Nə aldatmaq, nə də müqavilə nəticələrinə və ya nor -
ma tiv nəticələrə təsir göstərmək üçün nəzərdə tutu-
lan üsulla informasiya hazırlanması və ya təqdim
edil məsinin  yersiz  olduğunu bilmək;

c)      Peşəkar mühakimə tətbiq etmək:
i)        Faktları bütün mühüm aspektlərlə tam və də -

qiq təqdim etmək;
ii)      Biznes əməliyyatlarının və fəaliyyətinin dol -

ğun mahiyyətini təsvir etmək;
iii)    Məlumatları vaxtında  və düzgün  təsnif ləş -

dirmək  və qeydə  almaq.   
d)     Müqavilə nəticələrini və ya normativ nəticələri ya -

nılt mamaq və ya xoşagəlməz formada təsir etməmək
üçün heç bir şeyi nəzərdən qaçırmamaq.

220.4 A1      Müqavilə nəticələrinin və ya normativ nəticələrin xoşagəl -
məz formada təsirinə misal olaraq müqavilələrdə qeyd
olun muş tələblərin pozulmaması üçün (müəyyən müqavilə
əqdləri) və ya maliyyə institutları üçün tətbiq olunan kapi -
tal tələblərin tənzimləməsinin pozulmaması üçün tətbiq
olu nan qeyri-real təxminlərin tətbiqini göstərmək olar.
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Məlumatların hazırlanması və ya təqdim edilməsi  zamanı
mülahizələrdən istifadə rdilməsi
R220.5 Məlumatların hazırlanması və ya təqdimatı peşəkar mü -

hakimələrin edilməsi zamanı müəyyən mülahizələrdən is-
tifadəni nəzərdə tuta bilər. Peşəkar mühasib başqalarını
aldatmaq və ya müqavilə nəticələrinə və normativ  nəti -
cələrə xoşagəlməz təsir göstərmək üçün bu mülahizələrdən
istifadə etməməlidir.

220.5 A1    Mülahizələrdən sui-istifadə edərək düzgün olmayan nəti -
cələrin əldə edilməsi yollarına aşağıdakıları misal göstər-
mək olar:
●   Təxmini qiymətləndirmələrin müəyyən olunması,

məsələn, mənfəətin düzgün olmayan formada təqdim
edilməsi üçün bazar dəyərinin qiymətləndirilməsi.

●      Maliyyə hesabatları çərçivəsi daxilində icazə verilən
iki və ya daha çox alternativ arasında seçim etməklə
mənfəət və zərəri aldadıcı formada göstərmək,
məsələn, uzun müddətli müqavilələrə dair mühasi-
batlıq siyasətinin seçilməsi ilə.

●      Əməliyyatların vaxtını müəyyən etməklə, məsələn,
aldatmaq məqsədi ilə aktivin satışını ilin sonuna
yaxın qeyd etmək.

●       Əməliyyatların strukturunu, məsələn, aktiv, passiv
və ya pul axınlarının strukturunu dəyişməklə yanlış
məlumat vermək.

●    Açıqlamaları seçməklə, məsələn, maliyyə və ya
əməliyyat risklərinə dair məlumatları daxil etməmək
və ya dəyişməklə yanlış məlumat vermək.

R220.6 Peşəkar mühasib əsasən hesabat əsasları tərəfindən tənzim -
lənməyən peşəkar fəaliyyətini yerinə yetirərkən peşəkar
mühakimə edərək aşağıdakıları müəyyən etməli və nəzərə
almalıdır:
a)    Məlumatın istifadə məqsədi;
b)    Məlumatın verildiyi kontekst; habelə
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c)    Məlumatın verildiyi istifadəçilər.
220.6 A1      Məsələn pro-forma hesabatlar, proqnozlar və büdcələr ha -

zırlanarkən ora müvafiq qiymətləndirmələr, təqribi məlu -
mat və mülahizələrin daxil edilməsi bu məlumatdan
istifadə edənlərin özlərinə məxsus mühakimələrinin yaran-
masına səbəb ola bilər.

220.6 A2      Peşəkər mühasib, həmçinin,  təqdim  olunmuş  məlumatın
is tifadəçiləri, konteksti və məqsədini açıqlamağı nəzərə ala
bilər.

Başqalarının işinə əsaslanmaq
R220.7 Başqalarının, istər işəgötürən müəssisənin  daxili və ya kə -

nar olan şəxslərin işinə əsaslanmaq niyyətində olan
peşəkar mühasib peşəkar mühakimə yürüdərək R220.4
paraqrafındakı tələbləri yerinə yetirmək üçün addımları
müəyyən etməlidir.

220.7 A1    Başqalarının işinə əsaslanmağın məqbul sayılması üçün
aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmalıdır:
●        Başqa şəxs və ya təşkilatın nüfuzu və səriştəsi, həm -

çinin, həmin şəxsin səlahiyyətində olan resurslar;
●       Başqa şəxs və ya təşkilatın peşəkar və etik standart-

lara riayət etməsi.
Bu cür məlumat həmin şəxs və ya təşkilatla keçmiş əmək-
daşlıqdan və ya hər hansı bir digər tərəflərdən alına bilər.

Aldadıcı və ya aldadıcı ola biləcək məlumatların qarşının 
alınmasına dair hərəkətlər 
R220.8 Peşəkar mühasib əlaqəli məlumatların yanlış olduğunu

bildiyi və ya əsaslı olaraq yanlış olduğuna inandığı zaman
bu halın qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər həyata
keçirməlidir.

220.8 A1     Müvafiq tədbirlər aşağıdakılar ola bilər:
●       Bu cür narahatlığı peşəkar mühasib işəgötürən təşki -

latın ali səviyyəli mühasibləri və/və ya müvafiq
menecmenti,  şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh
olan səlahiyyətli şəxslərlə müzakirə etməli, həmin
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şəxslərə bu məsələnin həllinin tapılması üçün
müraciət etməlidir. Məsələnin həlli aşağıdakı kimi
ola bilər:

○ Məlumatın düzəldilməsi
○ Əgər məlumat artıq istifadəçisinə təqdim

edilmişdirsə, onlara düzəliş olunmuş məlumat
barəsində xəbərdarlıq edilməsi.

●       Müəssisənin bu cür səhvlərin aradan qaldırılması ilə
bağlı olan qayda   və prosedurlarını məsləhətləşmək.

220.8 A2      Peşəkar mühasib  işəgötürən  təşkilatın müvafiq tədbirlər
hə yata keçirmədiyini müəyyən edə bilər. Əgər mühasib
məlumatın yanlış olaraq qaldığına inanmağa əsaslı davam
edirsə, o, məxfilik prinsipini pozmadan aşağıdakı əməlləri
həyata keçirə bilər:
●      Aşağıdakılarla məsləhətləşmək:

○ Müvafiq peşəkar qurumlar;
○ İşəgötürən müəssisənin daxili və ya kənar  au-

ditoru;
○ Hüquq məsləhətçisi.

●   Aşağıdakılarla müzakirə üçün səbəbin olmasını
müəyyən etmək:

○ Məlumat istifadəçiləri daxil olmaqla, üçüncü
şəxslər.

○ Tənzimləyici   orqanlar və nəzarət orqanları.
R220.9  Yuxarıda qeyd olunmuş bütün əməlləri həyata keçirdikdən

sonra əgər mühasib hələ də məlumatın yanlış olduğuna
inanmağa əsası qalarsa, mühasib verilmiş məlumatla
əlaqəli olmaqdan imtina etməlidir.

220.9 A1    Bu cür hallarda mühasibin bu təşkilatdan uzaqlaşmağı
düzgün sayıla bilər.

Sənədləşmə
220.10 A1    Peşəkar mühasibə aşağıdakıları sənədləşdirməsi tövsiyə

olunur:
●      Faktlar;
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●      İstifadə  olunmuş mühasibatlıq  prinsipləri və  digər
mü vafiq peşəkar standartlar;

●      Məsələlər və onların müzakirə olunduğu tərəflər;
●     Həyata keçirilmə mülahizələri;
●     Mühasibin məsələləri həll etmə cəhdləri. 

Digər mülahizələr
220.11 A1    Əgər məlumatların hazırlanması və təqdim edilməsində

fun damental əsaslarla uyuşma təhdidləri maliyyə maraq -
ları, həmçinin, maliyyə hesabatları ilə əlaqələndirilmiş
mükafatlar və qərar vermə ilə əlaqəlidirsə, 240-cı bölmənin
tələbləri tətbiq olunur.

220.11 A2      Əgər yanlış məlumatlara qanun və tənzimləmələrlə uyuş-
mama daxildirsə,  260-cı bölmənin tələbləri tətbiq olunur.

220.11 A3    Əgər məlumatların hazırlanması və təqdim edilməsində
fundamental əsaslarla uyuşma təhdidləri təzyiq nəticəsində
baş verirsə, 270-ci bölmənin tələbləri tətbiq olunur.
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230-cu BÖLMƏ 
LAZIMİ SƏRİŞTƏ İLƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRMƏ

Giriş
230.1             Peşəkar  mühasiblərdən  fundamental əsaslara  uyğun ola -

raq  və 120-ci bölmədə qeyd olunmuş konseptual çərçivəni
tətbiq edərək, təhdidləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək
və qarşısını almaq tələb olunur.

230.2          Qənaətbəxş bilik və bacarıq olmadan fəaliyyət göstərmək
peşəkar səlahiyyət   əsaslarına qarşı şəxsi maraq təhlükəsi
yaradır. Bu bölmə bu cür hallarda konseptual çərçivənin
tətbiqi üçün xüsusi müvafiq tələblər və tətbiq materiallarını
təqdim edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
R230.3  Peşəkar mühasib sahib olduğu bilik və bacarıq səviyyəsinə

dair işəgötürən müəssisəyə yanlış məlumat verməməlidir.
230.3 A1     Peşəkar səriştə və lazımi diqqət əsasları peşəkar mühasib -

lərin  yalnız kafi səriştəsi olduğu və ya lazımi təlim keçmə
imkanı olan tapşırıqları yerinə yetirməsini tələb edir.

230.3 A2      Peşəkar səriştə  və lazımi diqqət əsaslarına şəxsi maraq
təhlükəsi peşəkar mühasibə aşağıdakılara aid olarsa, baş
verir:
●     Müvafiq vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün kifayət

qədər vaxtın  olmaması.
●      Vəzifələrin icrası üçün natamam, məhdud və qeyri-

adekvat məlumatların verilməsi.
●      Qeyri-kafi təcrübə, təlim və təhsilin olması.
●    Vəzifələrin icrası üçün qeyri-adekvat resursların

təqdim olunması.
230.3 A3    Bu cür təhdidlərin səviyyəsinin ölçülməsi üçün amillər

aşağıdakılardır.
●      Peşəkar mühasibin başqaları ilə işləmə dərəcəsi.
●      Mühasibin təşkilatdakı nisbi rəhbərlik dərəcəsi.  
●      Görülmüş işlərə tətbiq olunan nəzarətin dərəcəsi.
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230.3 A4     Bu cür şəxsi maraq təhdidlərinə qarşı görüləcək tədbirlərə
aşağıdakıları qeyd etmək olar:
●       Lazımi bilik və bacarığı olan şəxslərdən dəstək və ya

təlim almaq.
●      Tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün kifayət qədər

vaxtın olmasına əmin olmaq.
R230.4 Peşəkar səriştə  və lazımi diqqət əsaslarına uyuşma təh-

didlərinin qarşısını almaq mümkün olmazsa, peşəkar
mühasib bu tapşırığın yerinə yetirilməsindən imtina
edilməsi ehtimalını müəyyənləşdirməlidir. Əgər imtina et-
məyin uyğun olması müəyyən olunarsa mühasib bunun
səbəblərini müzakirə etməlidir.

Digər məsələlər
230.5 A1     Peşəkar   mühasib peşəkar səriştə  və lazımi diqqət əsas -

larının pozulmasına səbəb olacaq hərəkətlər etməsinə
təzyiq olunarsa, 270-ci bölmənin tələbləri və tətbiqetmə
materialları istifadə edilə bilər.
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240-cı BÖLMƏ 
MALİYYƏ HESABATLARI VƏ QƏRAR QƏBUL EDILMƏSi
iLƏ BAĞLI MALİYYƏ MARAQLARI, KOMPENSASİYA VƏ
STİMULLAR

Giriş
240.1          Peşəkar  mühasiblərdən  əsas  prinsiplərə riayət etmək və

təh lükələri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və həll
etmək üçün 120-ci  bölmədə göstərilən konseptual
çərçivəni tətbiq etmək tələb olunur.

240.2           Maliyyə maraqlarının olması, yaxud birbaşa və ya yaxın
ailə üzvlərinin maliyyə maraqlarını bilmək obyektivlik və
məxfilik prinsiplərinə riayət etmək üçün mənfi təhdid
yarada bilər. Bu bölmə belə şəraitdə konkret əsasları tətbiq
etməklə bağlı xüsusi tələbləri və tətbiqetmə materiallarını
müəyyənləşdirir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları 
R240.3 Peşəkar  mühasiblər özünün və ya başqalarının şəxsi

qazancları üçün informasiyanı manipulyasiya etməməli və
ya gizli informasiyadan istifadə etməməlidirlər.

240.3.A1     Peşəkar mühasiblər maliyyə mənafeyinə malik ola və ya
müəyyən şəraitlərdə əsas prinsiplərə uyğun təhdidlər
yarada biləcək birbaşa və ya yaxın ailə üzvlərinin maliyyə
maraqlarını əldə edə bilərlər. Maliyyə maraqları maliyyə
hesabatlarına və qərar qəbul edilməsinə bağlı kompen-
sasiya və ya təşviq sazişləri ilə əlaqədar olanları ehtiva edir.

240.3 A2   Şəxsi maraq təhlükəsi yarada biləcək situasiyalara aid nü-
munələr. Əgər peşəkar mühasib, birbaşa və ya yaxın ailə
üzvləri:
●      Qiymətə təsir edə biləcək informasiyanı manipul ya -

siya etmək üçün imkanı varsa,
●     İşəgötürən təşkilatla birbaşa və ya dolayı maliyyə

maraqları varsa və maliyyə faizinin dəyəri mühasib
tərəfindən verilən qərarlarla birbaşa təsirlənə bilərsə,
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●      Mənfəətlə əlaqəli bonusa uyğun gəlir və bu bonusun
dəyəri mühasibin qəbul etdiyi qərarlara birbaşa təsir
edə bilərsə,

●       İşəgötürən şirkətdə birbaşa və ya dolayı olaraq, mü -
hasib tərəfindən veriləcək qərarlara təsir edə biləcək
dəyərdə təxirə salınmış bonus payı hüquqları və ya
variantları olarsa,

●      İşəgötürən təşkilatın səhmlərinin dəyərini maksimu -
ma çatdırmaq, hədəflərə nail olmaq üçün təşviq
verən və ya səylərini dəstəkləyən təzminat razılaş-
malarında iştirak edirsə. Belə bir tənzimləmə nü-
munəsi müəyyən fəaliyyət   şərtləri ilə əlaqəli olan
təşviq planlarında iştirak ola bilər.

240.3 A3.     Belə bir təhdid səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə müvafiq
olan amillər aşağıdakılardır:
●       Maliyyə marağının əhəmiyyətlilik dərəcəsi. Əhəmiy -

yətli bir maliyyə marağını meydana gətirən amil
fərdi şərtlərə və fərd üçün maliyyə maraqlarının
əhəmiyyətinə bağlıdır.

●      Üstün idarəetmə mükafatının səviyyəsi və ya for-
masını müəyyən etmək üçün rəhbərlikdən asılı ol-
mayan bir komitə üçün qayda və prosedurlar.

●      Hər hansı bir daxili qaydaya uyğun olaraq, açıqla-
malar aşağıdakıların idarə edilməsinə cavabdeh olan
səlahiyyətli şəxslərə verilir:

○ Bütün əlaqəli maraqlar;
○ Müvafiq səhmlərdə hüquq və ya ticarətin hə -

yata keçirilməsi üçün hər hansı bir plan.
●      Maliyyə maraqlarına səbəb olan məsələləri həll et -

mək üçün xüsusi olan daxili və kənar audit prose-
durları.

240.3 A4      Təzminat və ya təşviq tənzimləmələri ilə yaranan təhdidlər
üstün vəzifəlilər və ya həmkarlar tərəfindən açıq və ya gizli
təzyiq ilə mürəkkəbləşdirilə bilər (270-ci bölmə, Funda-
mental prinsipləri pozmağa görə təzyiq).
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250-ci BÖLMƏ
STİMULLAR,  O CÜMLƏDƏN  HƏDİYYƏLƏR VƏ 
QONAQPƏRVƏRLİK

Giriş
250.1          Peşəkar mühasiblər fundamental əsaslara riayət etməli və

120-ci bölmədə qeyd olunmuş konseptual çərçivəni tətbiq
etməli, təhdidləri müəyyən etməli, qiymətləndirməli və
qarşısını almalıdırlar.

250.2         Təşviq məqsədli hərəkətlərin təklif və ya qəbul olunması
şəxsi maraq, yaxınlıq və sıxışdırılma fundamental əsaslara,
xüsusən vicdanlılıq, obyektivlik və peşəkar davranış
əsaslarına təhdidlər yarada bilər.

250.3          Bu bölmə peşəkar fəaliyyət göstərərkən qanun və tənzim-
ləmələrlə uyğunlaşmama halları təşkil etməyən təşviq
məqsədli hərəkətlərin təklif və ya qəbul  edilməsi  zamanı
konseptual çərçivənin tələb və tətbiqetmə materiallarından
istifadəni təqdim edir. Bu bölmə, həmçinin, peşəkar müha-
siblərdən müvafiq qanun və tənzimləmələrə riayət etməyi
tələb edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi 
250.4 A1    Təşviq hər hansı bir şəxsin davranışına təsir etmək (yanlış

şəkildə olması mütləq deyil) məqsədi ilə istifadə olunmuş
əşya, vəziyyət və ya hərəkətdir. Təşviq həmkarlar arasında
olan kiçik biznes qonaqpərvərliyindən, qanun və tənzim-
ləmələrdən kənara çıxan hərəkətlərə qədər müxtəlif ola
bilər. Təşviq müxtəlif formalarda ola bilər, məsələn:
●       Hədiyyələr.
●       Qonaqpərvərlik.
●       Əyləncə.
●       Siyasi və ya xeyriyyə məqsədli ianələr.
●       Dostluğa və sadiqliyə çağırışlar.
●       İşəgötürmə və ya digər imtiyazlar.
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●       İmtiyazlı yanaşma, hüquqlar və üstünlüklər.
Qanunla qadağan olunmuş təşviqlər
R250.5      Bir çox qanunvericiliklərdə müəyyən hallarda təşviqlərin

təklif və qəbul edilməsini qadağan edən  rüşvətxorluq və
korrupsiyaya qarşı qanun və qaydalar  mövcuddur. Peşəkar
mühasiblər bu hallarla qarşılaşdıqda bu qanunları əldə edib
anlamalı və onlara riayət etməlidirlər.

Qanunla qadağan olunmamış təşviqlər
250.6 A1     Qanun və qaydalarla qadağan olunmamış təşviqlərin qəbul

və təklif olunması da fundamental əsaslara riayət olun-
mama təhlükəsi yarada bilər. 

Davranışı yanlış şəkildə dəyişmək məqsədi daşıyan təşviqlər
R250.7 Peşəkar mühasib davranışı yanlış yöndə dəyişə biləcək və

təşviq kimi müəyyən etdiyi və ya üçüncü şəxsin əsaslı şə -
kildə təşviq kimi müəyyən etdiyi hərəkətləri təklif et-
məməli və ya başqalarını buna həvəsləndirməməlidir.

R250.8 Peşəkar mühasib davranışı yanlış yöndə dəyişə biləcək və
təşviq kimi müəyyən etdiyi və ya üçüncü şəxsin əsaslı şə -
kildə təşviq kimi müəyyən etdiyi hərəkətləri qəbul et-
məməli və ya başqalarını buna həvəsləndirməməlidir.

250.9 A1      Əgər təşviq  fərdin  qeyri-etik hərəkətlərinə səbəb olursa,
bu təşviq davranışı yanlış yönləndirən təşviq kimi
qiymətləndirilir. Bu təsir təşviqi qəbul edənə  və ya qəbul
edən şəxslərlə hər hansı əlaqəsi olan şəxslərə yönəldilə
bilər. Fundamental əsaslar peşəkar mühasib üçün mühasi-
bin və ya hər hansı digər fərdin fəaliyyətində qeyri-etik
hərəkətləri qiymətləndirmək üçün təməl çərçivədir.

250.9 A2      Vicdanlılığın  fundamental əsaslarının pozulması o halda
baş verir ki, peşəkar mühasib qəbul edənin və ya onunla
əlaqəsi olacaq hər hansı bir şəxsin davranışını yanlış şə -
kildə yönəldəcək təşviqi qəbul və ya təklif edir, yaxud
başqalarını qəbul və ya təşviq etməyə yönəldir.

250.9 A3    Həqiqi və ya ehtimal olunan davranışa yanlış yöndə təsir
etmə niyyətinin olmasını müəyyən etmək üçün peşəkar
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mühakimə tətbiq olunmalıdır. Nəzərə alınacaq uyğun amil-
lər aşağıdakı kimidir:
●    Təşviqin mahiyyəti, təkrarlanma tezliyi, dəyəri və

məcmu səmərəsi.
●       Hər hansı qərara və ya fəaliyyətə təsir etmə baxımın-

dan təşviqin zamanı.
●      Təşviqin mədəni və ya ənənəvi adətlərin bir hissəsi

olması, məsələn, hər hansı bir dini bayramda və ya
toyda hədiyyənin verilməsi.

●       Təşviqin peşəkar fəaliyyətə dəstək məqsədi daşıması,
məsələn, işgüzar görüş zamanı naharın verilməsi.

●       Təşviqin məhdud şəxslərə və ya böyük kütləyə təklif
olunması. Geniş kütlə daxili və ya kənar ola bilər,
məsələn, digər müştəri və ya tədarükçülər.

●      Təşviq təklif olunan tərəflərin vəzifə və məqamları.
●       Peşəkar mühasibin təşviqi qəbul etməklə qarşı tərəfin

işəgötürən təşkilatının siyasətinin pozulmasına səbəb
olacağı haqda məlumatlılığı.

●      Təşviqin təklif edildiyi mühitin şəffaflığı.
●       Təşviqi qəbul edən tərəfdən təşviqə dair tələb və ya

xahişin olması.
●       Təklif edən şəxsin keçmişdən bilinən davranışları və

nüfuzu.
Növbəti hərəkətlərin nəzərə alınması
250.10 A1   R250.7 və R250.8-ci paraqraflardakı tələblərin yerinə ye-

tirilməsinə baxmayaraq, peşəkar mühasib həqiqi və ya
ehtimal olunan davranışı yanlış yönəltmək niyyəti olan
təşviq barəsində məlumatlıdırsa, bu, yenə də fundamental
əsaslarla uyğunlaşmama təhlükəsi yarada bilər.

250.10 A2   Bu cür təhdidlərin qarşısının alınması üçün nəzərdə tutul-
muş hərəkətlər aşağıdakılar ola bilər:
●       Təklif barəsində peşəkar mühasibin işəgötürən təşki -

latının ali menecmentini və ya təşkilatın idarə
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edilmə sinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxsləri,
yaxud təklif edən şəxsi məlumatlandırması.

●      Təklif edənlə işgüzar əlaqələrin dəyişdirilməsi və ya
dayandırılması.

Davranışı yanlış yönləndirmək niyyəti olmayan təşviqlər
250.11 A1   Əgər peşəkar mühasib həqiqi və ya ehtimal olunan, qəbul

edənin və ya digər şəxsin davranışını yanlış yönləndirmək
niyyəti olmadığını müəyyən etdiyi halda konseptual
əsaslarda qeyd olunmuş tələblər və tətbiqetmə materialları
tətbiq olunur.

250.11 A2   Əgər təşviq əhəmiyyətsiz və ya davamlı deyilsə, hər hansı
bir təhlükə qəbul olunan səviyyədə olacaqdır.

250.11.A3   Bu cür, mühasib tərəfindən qəbul edənin və ya digər şəxsin
davranışını yanlış yönləndirmək niyyəti olmadığını
müəyyən etdiyi, lakin təhlükə yarada biləcək hallara aşağı-
dakıları misal göstərmək olar:
●      Şəxsi maraq təhlükəsi:

○ Peşəkar mühasibin tədarükçü tərəfdən yarım -
ştat iş təklifi alması.

●      Yaxınlıq təhlükəsi:
○ Peşəkar mühasib müştəri və ya təchizatçını

davamlı olaraq idman tədbirlərinə aparması.
●      Sıxışdırılma təhlükəsi:

○ Peşəkar mühasibin qəbul etdiyi yanlış qarşı -
lanacaq qonaqpərvərliyin ictimaiyyətə açıq -
lanma təhdidi. 

250.11 A4    Yuxarıda qeyd olunmuş təşviqlərin qəbulu və təklifi zamanı
yarana biləcək təhdidlərin qiymətləndirilməsinin müvafiq
amilləri  250.9 A3-cü paraqrafdakılarla eynidir.

250.11 A5   Yuxarıda qeyd olunmuş təşviqlərin qəbulu və təklifi zamanı
yarana biləcək təhdidlərin ləğv olunması üçün görülən təd-
birlərə aşağıdakıları misal göstərmək olar:
●    Təşviqi qəbul etməmək və təklif etməmək.
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●     Qarşı tərəfə dair işgüzar qərarın qəbul edilməsi mə-
suliyyətini peşəkar mühasib tərəfindən yanlış yön-
ləndirilməsinə təsiri olmayacağına əsaslı şəkildə
inanılan şəxsə ötürmək.

250.11 A6   Yuxarıda qeyd olunmuş təşviqlərin qəbulu və təklifi zamanı
yarana biləcək təhdidlərin qarşısının alınması üçün görülən
tədbirlərə aşağıdakılar misal ola  bilər:
●        Peşəkar mühasibin və ya qarşı tərəfin işəgötürən təş -

kilatının menecmenti və şirkətin idarə edilməsinə
cavabdeh olan səlahiyyətli şəxsləri ilə təşviqlərin
təklif  və qəbulu ilə bağlı şəffaf olmaq.

●      Təşviqlərin peşəkar mühasib və qarşı tərəfin işə gö -
türən təşkilatı tərəfindən qeydiyyata alınması.

●      Mühasibə qarşı tərəfdən təşviqi qəbul etməsi ilə əla -
qəli verilmiş hər bir qərarın və görülmüş hər bir işin
yoxlanılması üçün peşəkar fəaliyyətə aid olmayan
nəzarətçinin təyin olunması.

●     Qəbul edilmiş təşviqi xeyriyyə cəmiyyətinə ianə et -
mək və bu barədə şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh
olan səlahiyyətli şəxslərə və təşviqi təklif edən şəxsə
açıqlama vermək.

●      Qəbul edilmiş təşviqin haqqını geri istəmək, məsə -
lən, qonaqpərvərliyə görə çəkilmiş xərclərin geri
istənilməsi.

●     Qəbul edilmiş hədiyyənin ilkin olaraq qəbulundan
sonra dərhal geri qaytarılması.

Birbaşa və ya yaxın ailə üzvləri
R250.12 Peşəkar mühasib aşağıdakılar tərəfindən təklif olunmuş

təşviqlərin fundamental əsaslarla uyğunlaşmaya yarada
biləcəyi təhlükələrə qarşı diqqətli olmalıdır:
●     Peşəkar mühasibin yaxın və ya bir başa ailə üzvü

tərəfindən onun işgüzar əlaqələrinin olduğu qarşı
tərəfə təklif olunmuş təşviqlər.
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●      Peşəkar mühasibin işgüzar əlaqələrinin olduğu qarşı
tərəfdən onun yaxın və ya bir başa ailə üzvünə təklif
olunmuş təşviqlər.

R250.13 Peşəkar mühasib onun birbaşa və ya yaxın ailə üzvünə və
ya üzvü tərəfindən özünün, yaxud qarşı tərəfin davranışına
yanlış təsir etmək niyyətinin olduğunu anladığı və ya hər
hansı bir üçüncü şəxsin bunu anlayacağına inandığı
təşviqin təklif və ya qəbul edilməsinin  mövcudluğundan
xəbərdardırsa, bu təklifin ailə üzvü tərəfindən qəbul və tək-
lif edilməməsinə dair məsləhət verməlidir.

250.13 A1    250.9 A3-cü paraqrafda peşəkar mühasibin və ya qarşı tərə -
fin davranışına həqiqi və ya ehtimal olunan yanlış təsir
niyyətinin müəyyən olunması üçün amillər  qeyd olunmuş-
dur. Bu təsirin müəyyən olunması üçün digər amillər aşağı-
dakı tərəflərin münasibətlərinin yaxınlıq dərəcəsi və ya
mahiyyəti ola bilər:
a) Mühasib və birbaşa, yaxud yaxın ailə üzvü;
b) Birbaşa və ya yaxın ailə üzvü və qarşı tərəf;
c) Mühasib və qarşı tərəf.
Mühasibin  müqavilə  üzərindən  müzakirə apardığı qarşı
tərəfin normal işə qəbul prosesindən kənar olaraq onun
həyat yoldaşının işə qəbul olunması bu cür hala misal ola
bilər.

250.13 A2   R250.13-cü paraqrafda qeyd olunduğu kimi, yaxın ailə
üzvünə edilmiş məsləhətin verilməsinə baxmayaraq,
davranışın həqiqi və ya ehtimal olunan yanlış yönə də -
yişdirilməsinə təsir niyyətinin olmasından yaranan təh-
didlərin qarşısının alınması zamanı da 250.10 A2-ci
paraqrafı tətbiq etmək olar.

Konseptual çərçivənin tətbiqi
250.14 A1     Peşəkar mühasib R250.12-ci paraqrafda qeyd edilən  hallar

üzrə təklif olunmuş təşviqlər barəsində məlumat alarsa,
fundamental əsaslarla uyğunlaşma təhlükəsi aşağıdakı hal-
larda yarana bilər:
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a)    R250.13-cü paraqrafda qeyd olunmuş məsləhətin
əksinə olaraq peşəkar mühasibin birbaşa və ya yaxın
ailə üzvü təşviqi qəbul və ya təklif etdikdə.

b)   Peşəkar mühasibin özünün və ya qarşı tərəfin
davranışına həqiqi və ya ehtimal  edilən yanlış yöndə
təsir niyyətinin olmasına inanması üçün əsas ol-
madıqda.

250.14 A2   250.11 A1 və 250.11 A6-cı paraqraflardakı tətbiqetmə ma-
terialları bu cür təhlükələrin müəyyən olunması, qiy -
mətləndirilməsi və qarşısının alınması üçün müvafiq sayıla
bilər. Bu cür hallarda təhlükələrin səviyyəsinin ölçülməsi
amillərinə   250.13 A1-ci paraqrafda qeyd olunan münasi-
bətlərin yaxınlıq dərəcəsi və ya mahiyyətini də daxil etmək
olar.

Digər məsələlər
250.15.A1    Əgər peşəkar mühasib işəgötürən təşkilat tərəfindən onun

fəaliyyətindən asılı olan maliyyə maraqlarından, kompen-
sasiyadan və mükafatlardan ibarət təşviqlər alarsa, bu hal-
lara 240-cı bölmədəki tələblər tətbiq olunur.

250.15 A2    Peşəkar mühasib işəgötürən təşkilat və ya onun nəzarətində
çalışan hər hansı bir şəxs tərəfindən qanun və qaydalara
zidd olan  və ya zidd olduğu ehtimal olunan təşviqlər qəbul
etmək barəsində məlumatlı olarsa, bu hallara 260-cı
bölmənin tələbləri tətbiq olunur.

250.15.A3   Əgər peşəkar mühasib fundamental əsaslarla uyuşmaya
zidd olacaq təşviqlərin qəbul edilməsinə dair təzyiqlərlə
üzləşərsə, bu hallara 270-ci bölmənin tələbləri tətbiq olu -
nur.
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260-cı BÖLMƏ 
UYĞUNSUZLUĞA QANUN VƏ QAYDALARLA CAVAB 
VERMƏK

Giriş
260.1           Peşəkar mühasiblərdən  əsas  prinsiplərə  riayət  etmək və

təh  didləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və həll etmək
üçün 120-ci bölmədə göstərilən konseptual çərçivəni tətbiq
etmək tələb olunur.

260.2            Dürüstlük və peşəkar davranış prinsiplərinə riayət etmək
üçün şəxsi maraq və ya təhdid təhlükəsi peşəkar mühasib
qeyri-uyğunsuzluqlardan və ya qanun və qaydalara uyğun-
suzluqlardan xəbərdar olduqda yaranır.

260.3            Peşəkar mühasib peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi za-
manı uyğunsuzluq və ya ehtimal olunan  uyğunsuzluq
məqamları ilə qarşılaşa və ya bu məqamlardan xəbərdar
ola bilər. Məsələnin nəticələrini qiymətləndirərkən müha-
sib bu bölməni rəhbər  tutur, uyğunsuzluq və ya ehtimal
olunan  uyğunsuzluq  məqamlarına aşağıdakılarla cavab
verir:
a)      Ümumiyyətlə, işəgötürən təşkilatın maliyyə hesabat-

larında maddi məbləğlərin və açıqlamaların müəy -
yənləşdirilməsinə birbaşa təsir göstərən qanun və
qaydalar; habelə

b)    İşəgötürən təşkilatın maliyyə hesabatlarında məb -
ləğlərin və açıqlamaların müəyyən edilməsinə bir-
başa təsir göstərməyən, lakin işəgötürən təşkilatın iş
fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, işini davam etdirə
bilməsi və ya əhəmiyyətli maddi cərimələrə  məruz
qalmaması üçün əsas ola biləcək digər  qanun  və
qaydalar.

Qanun və qaydalara əməl edilməməsi ilə əlaqədar peşəkar 
mühasibin vəzifələri
260.4             Mühasiblik peşəsinin fərqləndirici xüsusiyyəti onun ictimai
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maraqlar naminə fəaliyyət  göstərmək məsuliyyətini qəbul
etməsidir. Qeyri-uyğunluq və ya ehtimal olunan uyğunluq
məqamlarına cavab verərkən peşəkar  mühasibin hədəfləri
bunlardır:
a)     Dürüstlük və peşəkar davranış prinsiplərinə riayət

etmək.
b)     İdarə heyətini və ya uyğun yerlərdə, şirkətin idarə

edilməsində   rol alan şəxsləri  xəbərdar etməklə;
i)       Təsdiq edilmiş və ya ehtimal olunan qeyri-uy -

ğunluqların nəticələrini aradan qaldırmaq,
düzəltmək və ya azaltmaq; yaxud

ii)    Hələ baş verməmiş uyğunsuzluqları aradan
qaldırmaq; habelə

c)      İctimaiyyətin marağında olan müvafiq tədbirlər gör-
mək.

Tələblər və tətbiqetmə  materialları
Ümumi 
260.5 A1    Qanun və qaydalara əməl edilməməsi (“uyğunsuzluq”)

aşağıdakılar tərəfindən törədilən əsas qanunlara və ya qay-
dalara zidd olan qəsdən və ya qeyri-ixtiyari hərəkətlərdən
ibarətdir:
a) Peşəkar mühasibi işəgötürən təşkilat;
b) İşəgötürən təşkilatın idarəçiliyinə görə məsuliyyət

daşıyanlar;
c) İşəgötürən təşkilatın rəhbərliyi; yaxud
d) İşəgötürən təşkilat üçün və ya onun rəhbərliyi altında

işləyən digər şəxslər.
260.5 A2    Bu bölmədə göstərilən qanun və qaydaların əhatə etdiyi

məsələlərə aid nümunələr aşağıdakılardır:
●       Dələduzluq, rüşvətxorluq və korrupsiya.
●      Çirkli pulların yuyulması, terrorçuluğun     maliy yə -

ləş  dirilməsi və cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlir-
lər.

●      Qiymətli kağızlar bazarı və ticarət.
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●      Bankçılıq və digər maliyyə məhsulları və xidmətləri.
●      Məlumatların qorunması.
●      Vergilər və pensiya borcları və ödənişləri.
●      Ətraf mühitin mühafizəsi.
●      İctimai sağlamlıq və təhlükəsizlik.

260.5 A3     Uyğunsuzluqlar işəgötürən təşkilat üçün  potensial olaraq
cərimələr, məhkəmə çəkişmələri və ya maliyyə hesabat-
larına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilən digər nəticələrə
səbəb ola bilər.  Qeyd etmək vacibdir ki, bu cür uyğunsuz -
luqlar investorlara, kreditorlara, işçilərə və ya ümumi icti-
maiyyətə potensial əhəmiyyətli zərər verə biləcəyindən
daha geniş ictimai maraqlar doğura bilər. Əhəmiyyətli
zərərlərə səbəb olan uyğunsuzluq bu tərəflərin hər hansı
birinə maliyyə və qeyri-maliyyə baxımından ciddi mənfi
nəticələr verə bilər. Nümunələr investorlara ciddi maddi
itkilərə səbəb olan və işçilərin və ya ictimaiyyətin sağlam-
lığına və ya təhlükəsizliyinə təhlükə yaradan ətraf mühitin
qanun və qaydalarının pozulmasına gətirib çıxaran bir fırıl-
dağın davamlılığını ehtiva edir.

R260.6  Bəzi yurisdiksiyalarda uyğunsuzluq və ya ehtimal olunan
uyğunsuzluq məqamlarının aradan qaldırılması üçün
peşəkar mühasiblərdən nə tələb olunduğunu müəyyən edən
hüquq  qaydaları və ya tənzimləyici qaydalar mövcuddur.
Bu qanun və ya qayda müddəaları bu bölmənin müddə -
alarından fərqli ola bilər. Bu cür uyğunsuzluq və ya ehtimal
olunan uyğunsuzluq məqamı ilə qarşılaşdıqda mü hasib
həmin qanun və qaydalar haqqında anlayışa malik olmalı
və aşağıda göstərilənlər də daxil olmaqla, onlara riayət et-
məlidir:
a) Məsələni müvafiq orqana bildirmək üçün hər hansı

bir tələb; habelə
b) Müvafiq tərəfi xəbərdar etməklə bağlı hər hansı

qadağa.
260.6 A1   Müvafiq tərəfi xəbərdar etmək qadağası, məsələn, çirkli
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pulların yuyulmasına qarşı qanunvericiliyə əsasən yarana
bilər.

260.7 A1      Bu bölmə şirkətlə bağlı ictimai marağın olub-olmamasın-
dan və ya şirkətin xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq tət-
biq olunur.

260.7 A2      Tamamilə əhəmiyyətsiz məsələlərlə qarşılaşan və ya on-
lardan xəbərsiz olan peşəkar mühasibin bu bölməyə riayət
etməsi  zəruri deyildir. Məsələnin tamamilə əhəmiyyətsiz
olub-olmaması  barədə  onun xarakteri, işəgötürən təşki-
lata,  ,onun maraqlı tərəfləri və geniş ictimaiyyətə maliyyə
və başqa təsirinə əsasən mühakimə yürüdülür. 

260.7 A3      Bu bölmə  aşağıdakıları əhatə etmir:
a) İşəgötürən təşkilatın iş fəaliyyətinə aid olmayan şəxsi

davranış; habelə
b) Tərəflərin 260.5 A1-ci paraqrafda göstərilənlərdən

başqa uyğunsuzluqları.
Peşəkar mühasib bu hallarda necə cavab verə biləcəyini
nəzərə alaraq bölmənin rəhbərliyindən faydalana bilər.

İşəgötürən təşkilatın rəhbərliyinin və şirkətin idarə edilməsində rol
alan şəxslərin vəzifələri
260.8 A1      İşəgötürən təşkilatın rəhbərliyi və şirkətin idarə edilməsində

rol alan digər şəxslər işəgötürən təşkilatın fəaliyyətinin
qanun və qaydalara uyğun aparılmasını təmin etmək üçün
məsuliyyət  daşıyırlar. Rəhbərlik aşağıdakılar tərəfindən
olan uyğunsuzluqları aşkarlamalı və onları həll etməlidir:
a) İşəgötürən təşkilat;
b) İdarəetmədə iştirak edən şəxs;
c) Rəhbərliyin üzvü; yaxud
d) İşəgötürən təşkilatın rəhbərliyi altında və ya həmin təş -

kilat üçün işləyən digər şəxslər.
Bütün peşəkar mühasiblərin məsuliyyəti
R260.9 Peşəkar mühasib müvafiq qaydada uyğunsuzluq və ya ehti-

mal olunan uyğunsuzluq məqamı olarsa, uyğunsuzluğun
və ehtimal olunan uyğunsuzluq məqamlarının  aradan
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qaldırılması üçün bu cür uyğunsuzluğa necə cavab verə
biləcəyini müəyyənləşdirməlidir.

260.9 A1      Bir çox işəgötürən təşkilat uyğunsuzluq və ya ehtimal olu -
nan uyğunsuzluq məqamları ilə bağlı şəkildə artırmağı
nəzərdə tutan daxili protokol və prosedurlar qurmuşdur.
Bu protokollar və prosedurlara, məsələn, etika siyasəti və
ya daxili “ifşaetmə siyasəti” mexanizmi daxildir. Belə pro-
tokol və prosedurlar təyin olunan kanallar vasitəsilə
məsələləri anonim olaraq bildirməsinə icazə verə bilər.
Belə protokol və prosedurlar təyin olunan kanallar va-
sitəsilə məsələlərin anonim olaraq bildirilməsinə icazə
verir.

R260.10    Peşəkar mühasib bu bölmənin əhatə etdiyi hər hansı bir
məsələdən xəbərdar olduqda, bu bölmədə göstərilənləri
yerinə yetirmək üçün vaxtında addımlar atmalıdır.
Müvəqqəti addımlar atmaq məqsədi ilə mühasib bu işin
xüsusiyyətini və işəgötürən təşkilatın, investorların, kre -
ditorların, işçilərin və ya ictimaiyyətin maraqlarına dəyə
biləcək potensial zərərdən xəbərdar olmalıdır.

Biznes sahəsində çalışan peşəkar  baş mühasiblərin məsuliyyəti
260.11 A1   Biznes sahəsində çalışan peşəkar  baş mühasiblər ("peşəkar

baş mühasiblər ") işəgötürən təşkilatın insan, maliyyə,
texnoloji, fiziki və qeyri-maddi ehtiyatlarının alınması,
yerləşdirilməsi və idarə olunması ilə əlaqədar əhəmiyyətli
təsir göstərə biləcək rəhbərlər, rəsmilər və ya yüksək
səviyyəli işçilərdir. Digər peşəkar mühasiblərdən fərqli
olaraq, belə şəxslərdən uyğunsuzluq və ya ehtimal olunan
uyğunsuzluq məqamlarına ictimai maraqlara uyğun olaraq
cavab vermək üçün daha böyük gözlənti mövcuddur. Bu,
işəgötürən təşkilatda  peşəkar baş mühasiblərin rolu, və -
zifələri və təsir sahələri  ilə əlaqədardır.  

Məsələ barədə anlayışın əldə olunması
R260.12 Peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən peşəkar  baş mühasib

uyğunsuzluq və ya ehtimal olunan uyğunsuzluq mə -
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qamının mövcudluğundan xəbərdar olarsa, həmin məsələni
başa düşməlidir. Bu anlayışa daxildir:
a) Uyğunsuzluğun və ya ehtimal olunan uyğunsuzluq

məqamının baş verdiyi və ya baş verə biləcəyi şərait;
b) Müvafiq qanun və qaydaların bu hallara tətbiq

edilməsi; habelə
c) İşəgötürən təşkilata, investorlara, kreditorlara,

işçilərə və ya geniş ictimaiyyətə potensial nəticələrin
qiymətləndirilməsi.

260.12 A1   Peşəkar  baş mühasibin bilik və təcrübə tətbiq etməsi və
peşəkar qərar qəbul etməsi gözləniləndir. Buna baxma-
yaraq, mühasibin işəgötürən təşkilatdakı rolu üçün tələb
olunan səviyyədən daha çox qanun və qaydaların anlaşıl-
ması səviyyəsinə malik olması gözlənilmir. Uyğunsuzluq
təşkil edən məsələlər məhkəmə və ya digər uyğun orqanlar
tərəfindən qərarlaşdırılmalıdır.

260.12 A2    Məsələnin mahiyyətinə və əhəmiyyətinə görə, peşəkar  baş
mühasib bu məsələni daxili olaraq araşdıra və ya ona
uyğun addımlar ata bilər. Mühasib həm də işəgötürən təş -
kilatın və ya peşəkar orqan daxilində başqaları ilə və ya
hüquq məsləhətçisi ilə gizli əsaslarla məsləhətləşə bilər.

Məsələnin  həlli üçün addımlar
R260.13  Peşəkar  baş mühasib uyğunsuzluğun meydana gəldiyi və

ya baş verə biləcəyini aydınlaşdırır və ya ehtimal  olunsa,
R260.9-cu paraqrafı   nəzərə alaraq, məsələni yuxarı
səviyyəli idarəçilərlə dərhal müzakirə etməlidir. Mühasib-
dən vəzifəcə üstün şəxsin məsələyə dərhal cəlb olunduğu
görünürsə, mühasib bu işi işəgötürən təşkilatın növbəti üst
səviyyəsində müzakirə edəcəkdir.

260.13 A1     Müzakirənin məqsədi məsələni necə həll etmək üçün bir
qərara gələ  bilməkdir.

R260.14      Peşəkar  baş mühasib, həmçinin, aşağıdakıları yerinə ye-
tirir:
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a) Məsələni şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan
səlahiyyətli şəxslərə çatdırmaq;

b) Müvafiq qanun və qaydalara  uyğunluğun, həmçinin,
uyğunsuzluğun və ya ehtimal olunan  uyğunsuzluğun
olduğu məqamları müvafiq orqanlara düzgün şəkildə
çatdırmaq;

c)    Uyğunsuzluq və ya ehtimal olunan uyğunsuzluq
məqamlarının düzəldilməsini, tənzimlənməsini və ya
azaldılmasını təmin etmək;

d) Hadisənin yenidən təkrarlanması riskini azaltmaq;
habelə

e)      Hələ baş vermədiyi təqdirdə, uyğunsuzluğun qarşı -
sı nı almaq üçün yollar axtarmaq.       

260.14 A1     Məsələləri idarəetmədə iştirak edən şəxslərə çatdırmaqdan
məqsəd  məsələnin qarşısını almaq və onların öz və -
zifələrini  yerinə yetirmələri  üçün lazımi tədbirlər görmək
barədə razılıqlarını almaqdır.

260.14 A2   Bəzi qanun və qaydalar uyğunsuzluq və ya  ehtimal olunan
uyğunsuzluq məqamlarının müvafiq orqanlara məlumat
verilməsi müddəti ilə bağlı şərtlər qoyur.

R260.15 Məsələ barədə bu bölmənin müddəalarına uyğun olaraq
cavab verməklə yanaşı, peşəkar baş mühasib təşkilatın,
əgər varsa, kənar auditoruna açıqlanmasının lazım olub-
olmadığını müəyyənləşdirməlidir.

260.15 A1    Belə açıqlama auditorun auditi həyata keçirmək üçün  və
zəruri olan bütün məlumatlarla təmin etmək üçün yüksək
ixtisaslı peşəkar mühasib vəzifəsinə və ya hüquqi öhdəli -
yinə uyğun olacaqdır.

Əlavə tədbirin lazım olduğunu müəyyənləşdirmək
R260.16 Peşəkar  baş mühasib mühasibin rəhbərlərinin və əgər varsa,

şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxs-
lərlin cavablarının müvafiqliyini qiymətləndirməlidir.

260.16 A1   Peşəkar  baş mühasib mühasibin rəhbərləri  və əgər varsa,
şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxs-
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lərlə cavablarının müvafiqliyini qiymətləndirilməklə
əlaqəli amillərə daxildir:
●       Cavab vaxtında verilmişdir;
●    Qeyri-uyğunluğun nəticələrini aradan qaldırmaq,

düzəltmək və ya azaltmaq üçün və ya hələ olmadığı
təqdirdə uyğunsuzluğa yol verməmək üçün müvafiq
tədbirlər görülmüşdür;

●      Məsələ müvafiq hallarda müvafiq orqana açıqlanıb
və əgər belədirsə, açıqlama kifayət qədər adekvatdır.

R260.17  Mühasiblərin yüksək səviyyəli rəhbərlərinin  və əgər varsa,
şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxs-
lərin cavabları nəzərə alınaraq, mühasib ictimai maraqlar
naminə daha çox tədbirin görülməsini müəyyən edir.

260.17 A1   Əlavə tədbirin lazım olub-olmadığını müəyyən etmək və
onun mahiyyəti və dərəcəsi aşağıdakı müxtəlif amillərdən
asılıdır:
●      Normativ hüquqi baza. 
●      Vəziyyətin təcili olması.
●      Məsələnin işəgötürən təşkilatın bütün ərazisində ya -

yıl ması.
●      Peşəkar baş mühasib bu mühasibin rəhbərlərinin və

şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli
şəxslərin dürüstlüyünə güvənməkdə davam edirmi?

●     Uyğunsuzluq və ya ehtimal olunan  uyğunsuzluq
məqamının baş vermə ehtimalı.

●    İşəgötürən təşkilatın, investorların, kreditorların,
işçilərin və ya ictimaiyyətin maraqlarına faktiki və
ya potensial əhəmiyyətli zərərə dair etibarlı bir sübu-
tun olması.

260.17 A2   Peşəkar baş mühasib aşağıdakı hallarda mühasibatlıq rəh-
bərliyinin və şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan
səlahiyyətli şəxslərin vicdanlılığı barəsində əminliyin
mövcud olmamasına səbəb ola bilər:
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●       Mühasibdə onların uyğunsuzluqda iştirakı və ya işti-
rak etmək niyyətinin olmasına dair sübutu və ya şüb-
həsi olduqda;

●      Onların baş vermiş qanun və qaydaların  pozulması
halları barəsində müvafiq səlahiyyətli orqanlara vax-
tında məlumat vermədikdə və ya məlumat verilməsi
barəsində göstərişin verilməməsi halında.

R260.18      Peşəkar baş  mühasib peşəkar mühakimə tətbiq edərək son -
rakı addımların lazımlığı, mahiyyəti və ölçüsünü müəyyən
etməlidir. Yuxarıda qeyd olunanları müəyyən edən zaman
peşəkar mühasibdən məlumatlı və əsaslı bir üçüncü tərəfin
ictimai maraqlara uyğun qərar verdiyinə əminlik tələb olu -
nur. 

260.18 A1  Peşəkar baş  mühasibin yerinə yetirə biləcəyi sonrakı
hərəkətlərə aşağıdakıları aid etmək olar:
●        İşəgötürən təşkilat əgər bir qrupun tərkib hissəsidir -

sə, ana şirkətin rəhbərliyini bu məsələ ilə bağlı
məlumatlandırmaq.

●      Məsələ ilə bağlı hətta qanunda belə bir tələb olma  d ı -
 ğı hallarda müvafiq səlahiyyətli qurumlara məlu mat
vermək.

260.18 A2    İşdən uzaqlaşmaq peşəkar baş mühasibin bu bölmədə qeyd
olunmuş məqsədlərinə çatmaq üçün lazımi digər hə -
rəkətlərin əvəzi kimi sayıla bilməz. Bəzi qanunvericilikdə
peşəkar  baş mühasibin  sonrakı hərəkətlərinə dair məh-
duddiyyətlər mövcuddur. Bu hallarda işdən uzaqlaşmaq
mümkün olan yeganə həll üsulu ola bilər.

Məsləhət almaq
260.19 A1 Məsələnin qiymətləndirilməsi kompleks analizlər və

mühakimələr daxil etdiyinə görə peşəkar  baş mühasib
aşağıdakılardan yararlana bilər:
●     Müəssisədaxili məsləhətləşmə;
●     Mühasibin seçimlərini və qərarın hüquqi nəticələrini

anlamaq üçün hüquqi məsləhətin alınması;
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●     Məxfilik prinsipi gözlənilməklə tənzimləyici və ya
peşəkar qurumlarla məsləhətləşmə.

Məsələnin müvafiq quruma açıqlanması ehtiyacının müəyyən olunması
260.20 A1  İlkin olaraq müvafiq quruma açıqlama bu açıqlamanın

edilməməsi qanun və qaydalara zidd olduqda edilir. Əks
halda, açıqlamanın məqsədi məsələnin müvafiq qurum
tərəfindən araşdırılması və ictimai maraqlar çərçivəsində
həll olunması olacaqdır.

260.20 A2    Açıqlamaya ehtiyacın olub-olmamasının müəyyən olun-
ması məxsusi olaraq məsələnin səhmdarlara, kreditorlara,
işçilərə və ya ümumi ictimaiyyətə vurulacaq həqiqi və ya
potensial ziyanın mahiyyəti və ölçüsündən də asılıdır.
Məsələn, peşəkar  baş mühasib aşağıdakı hallarda açıqla-
manın müvafiq qurumlara edilməsinin düzgün olmasını
müəyyən edə bilər:
●        İşəgötürən təşkilat rüşvətxorluqda iştirak edərsə (hər

hansı müqavilələrin əldə olunması üçün yerli və ya
xarici dövlət qurumları ilə).

●      İşəgötürən təşkilat tənzimləndiyi halda və məsələ
onun fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan lisen-
ziyanın ləğv olunma təhdidi yaratdığı halda.

●        İşəgötürən təşkilat səhm bazarında iştirak etdiyi hal -
da məsələ müəssisənin səhmlərinin bazarın əda lət -
lilik və qaydalılıq prinsiplərini pozmasından ya rana
biləcək xoşagəlməz nəticələri yaratdığı halda və ya
maliyyə bazarlarında sistematik risk yaratdığı halda.

●       İşəgötürən təşkilat ictimai sağlamlığa və təhlükəsiz -
liyə ziyan vura biləcək məhsullar istehsal etdiyi
halda.

●      İşəgötürən təşkilat müştərilərinə vergidən yayınma
sxem lərinin tətbiqini aşıladığı hallarda.

260.20 A3  Bu cür açıqlamanın edilməsinə olan ehtiyacın müəyyən
edilməsi müvafiq xarici amillərdən də  asılı olacaqdır:
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●      Məsələni qəbul edib, araşdırıb həll olunması üçün
fəaliyyət göstərə biləcək müvafiq qurumun mövcud-
luğu. Müvafiq qurumun təyin olunması məsələnin
mahiyyətindən asılıdır. Məsələn, maliyyə hesabat-
larında dələduzluq edilmiş olarsa, müvafiq qurum
qiymətli kağızlar tənzimləyicisi, ətraf mühit qanun-
ları pozulmuşdursa, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə
agentlik ola bilər.

●      Açıqlamanı verən şəxsi mülki, cinayət və peşə mə-
suliyyətindən və qisaslardan qoruyan ciddi və
dayanıqlı qanun və qaydaların mövcudluğu.

●      Peşəkar baş mühasibin və ya digər şəxslərin fiziki
təhlükəsizliyinə həqiqi və ya ehtimal olunan təh-
lükələrin mövcudluğu. 

R260.21 Peşəkar baş mühasib məsələnin müvafiq orqana açıqlan-
masının mövcud şəraitdə uyğun bir hərəkət planı olduğunu
müəyyən edərsə, bu Məcəllənin R114.1-ci paraqrafının  (d)
bəndinə uyğun olaraq açıqlamaya icazə verilir. Belə açıqla-
manı edərkən və hesabat verərkən mühasib yaxşı niyyətlə
davranmalı və diqqətli olmalıdır.

Labüd  pozuntu  
R260.22  İstisna hallarda,  baş  mühasib investorlara, kreditorlara,

işçilərə və ya ictimaiyyətə ciddi ziyan vura biləcək bir
qanun və ya qaydanın qısa müddətdə pozulmasını nəzərdə
tutan faktiki və ya ehtimal olunan davranışlardan xəbərdar
ola bilər. Əvvəlcə işəgötürən təşkilatın rəhbərliyi və ya
idarəçiliyi ilə məşğul olanlarla müzakirə etməyin
məqsədəuyğun olub-olmadığını nəzərə alaraq, mühasib
peşəkar qərar qəbul etmək və nəticənin qarşısını almaq və
ya yumşaltmaq məqsədilə dərhal müvafiq orqana məlumat
vermək lazım olub-olmadığını müəyyənləşdirir. Açıqlama
verildiyi təqdirdə, bu açıqlamaya R114.1-ci paraqrafın (d)
bəndinə uyğun olaraq icazə verilir.
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Sənədləşmə
260.23 A1.   Bu bölmə daxilində uyğunsuzluq və ya ehtimal olunan

uyğunsuzluq məqamına rast gəldikdə, baş  mühasib aşağı-
dakıları sənədləşdirir.
●      Məsələ.
●       Mühasibin rəhbərliyi, əgər varsa, idarəetmədə iştirak

edən  şəxslərlə və digər tərəflərlə müzakirələrin
nəticələri.

●       Mühasibin rəhbərliyi  və əgər varsa, idarəetmədə işti-
rak edən digər şəxslər bu məsələyə necə cavab
verdilər.

●      Mühasibin nəzərdən keçirdiyi fəaliyyət planı, müha -
kimələr və qəbul edilmiş qərarlar.

●    Mühasibin R260.17-ci paraqrafda göstərilən mə-
suliyyəti yerinə yetirməsindən razıdırmı.   

Yüksək vəzifəli mütəxəssilərdən  savayı, peşəkar mühasiblərin
vəzifələri
R260.24. Əgər peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən peşəkar mühasib

qeyri-uyğunsuzluq və ya ehtimal olunan uyğunsuzluq
məqamı ilə bağlı məlumatları bilirsə, bu məsələni başa
düşməyə çalışır. Bu anlayış uyğunsuzluğun və ya ehtimal
olunan  uyğunsuzluq məqamının baş verdiyi və ya baş verə
biləcəyi şəraiti əhatə edir.

260.24 A1   Peşəkar mühasibdən bilik və təcrübəsini tətbiq etməsi və
peşəkar qərar qəbul etməsi gözlənilir. Lakin mühasibin
işəgötürən təşkilatdakı rolu üçün tələb olunan səviyyədən
daha çox qanun və qaydaların anlaşılması səviyyəsinə
malik olması gözlənilmir. Uyğunsuzluq təşkil edən
məsələlər məhkəmə və ya digər uyğun orqanlar tərəfindən
qərarlaşdırılmalıdır.

260.24 A2   Məsələnin mahiyyətinə və əhəmiyyətinə görə, peşəkar
mühasib işəgötürən təşkilatın və ya peşəkar orqan daxi -
lində başqaları ilə və ya hüquq məsləhətçisi ilə gizli
əsaslarla məsləhətləşə bilər.

BÖLMƏ 260

2-
ci

 H
İS

S
Ə

  

75

MƏCƏLLƏ



R260.25 Peşəkar  mühasib uyğunsuzluğun meydana gəldiyi və ya
baş verə biləcəyini aydınlaşdırır və ya şübhə altına alırsa,
R260.9-cu paraqrafı nəzərə alaraq məsələni yuxarı
səviyyəli  idarəçilərlə dərhal müzakirə etməlidir. Mühasib-
dən vəzifəcə üstün şəxsin məsələyə dərhal cəlb olunduğu
görünürsə, mühasib bu işi işəgötürən təşkilatın növbəti ali
səviyyəsində müzakirə edəcəkdir.

R260.26 İstisna hallarda, peşəkar mühasib məsələnin müvafiq or -
qana açıqlanmasının müvafiq bir hərəkət planı olduğunu
müəyyən edir. Mühasib 260.20 A2 və 260.20 A3-cü
paraqraflara uyğun olaraq bunu edirsə , Məcəllənin
R114.1-ci paraqrafının  (d) bəndinə uyğun olaraq bu
açıqlamaya icazə verilir. Belə açıqlamanı edərkən və
bəyanatlar verərkən mühasib yaxşı niyyətlə davranmalı və
diqqətli olmalıdır.

Sənədləşmə
260.27 A1.  Uyğunsuzluq və ya ehtimal olunan uyğunsuzluq məqamının

bu bölmənin təsiri altına düşdüyünü nəzərə alaraq, peşəkar
mühasibə aşağıdakı  məsələləri sənədləşdirmək tövsiyə
olu nur:   
●      Məsələ.
●      Mühasibin daha üstün vəzifəlilərlə, rəhbərlik və ida -

rətmədə iştirak edən şəxslərlə apardığı müzakirələrin
nəticələri.

●     Mühasibdən üstün vəzifəlilərin bu məsələyə necə
cavab verməsi.

●    Mühasibin nəzərdən keçirdiyi fəaliyyət planları,
yeridilən mühakimələr və qəbul edilmiş qərarlar.
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270-ci BÖLMƏ 
FUNDAMENTAL PRİNSİPLƏRİ POZMAĞA GÖRƏ  TƏZYİQ

Giriş
270.1 Peşəkar mühasibdən fundamental prinsiplərə riayət etmək

və təhlükələri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və aradan
qaldırmaq üçün 120-ci bölmədə göstərilən konseptual
çərçivəni tətbiq etmək tələb olunur.

270.2 Peşəkar mühasibə göstərilən təzyiq fundamental prinsip -
lərin birinə və ya bir neçəsinə riayət etməklə bağlı onu
qorxuda və ya hansısa təhlükə yarada bilər. Bu bölmədə
belə hallarda konseptual çərçivəni tətbiq etmək üçün
konkret tələblər və materiallar açıqlanır. 

Tələblər və tətbiqetmə materialları 
Ümumi
R270.3 Peşəkar mühasib aşağıdakılara yol verməməlidir:

a) Başqalarının fundamental prinsiplərə riayət etməklə
bağlı pozuntu ilə nəticələnəcək təzyiqinə imkan ve -
rilməsi; yaxud

b)     Mühasibin digər şəxslərə, onların fundamental prin-
sipləri pozması ilə nəticələnəcəyini bildiyi və ya
inandığı halda təzyiq göstərməsi. 

270.3  A1 Peşəkar mühasib fundamental prinsiplərə riayət etməklə bağ lı
təhlükə yaradan təzyiqlə üzləşə bilər (məs.: peşəkar fəaliyyəti
icra edərkən qorxutma təhlükəsi). Təhlükə aşkar oluna və ya
olunmaya, habelə aşağıdakılardan irəli gələ bilər:
●      İşlədiyi təşkilatda, məsələn, həmkarı və ya rəhbəri

tərəfindən;
●       Kənar şəxs və ya təşkilat (tədarükçü, müştəri və ya

kredi tor) tərəfindən;
●       Daxili və ya kənar hədəflər və gözləntilər. 

270.3  A2 Əsas prinsiplərin pozulmasına təhlükə yarada biləcək
təzyiq nümunələrinə aşağıdakılar aiddir:
●       Maraqların toqquşması ilə bağlı təzyiq:
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○ Ailə üzvünün peşəkar mühasibin işlədiyi qu-
rumda tender zamanı digər potensial tə-
darükçüləri deyil, onu tədarükçü kimi seçməsi
ilə bağlı təzyiq. 

Həmçinin, “Maraqların toqquşması” adlı 210-cu
bölməyə baxın.

●       İnformasiyanın hazırlanması və ya təqdimatına təsir
edən təzyiq:

○ İnvestor, analitik və ya kreditorun gözlənti -
lərinə cavab vermək üçün maliyyə nəticələrini
yanlış bildirməklə bağlı təzyiq;

○ Proqramları və ya layihələri seçicilərə təhrif et-
məklə bağlı seçilmiş məsul şəxslər tərəfindən
dövlət sektorunda çalışan mühasiblərə təzyiq;

○ Vacib layihələr və alış hallarında qərarların
qəbuluna təsir göstərmək üçün gəlirləri, xərc -
ləri və ya gəlir normasını təhrif etməsi üçün
həmkarlardan təzyiq; 

○ Legitim biznes xərcləri olmayan məsrəfləri təs-
diq etmək və ya həyata keçirmək üçün rəhbər-
likdən təzyiq;

○ Arzuedilməz faktları ehtiva edən daxili audit
hesabatlarını gizlətməklə bağlı təzyiq. 

Həmçinin “Məlumatın hazırlanması və təqdim edil -
mə sı” adlı 220-ci bölməyə baxın. 

●      Kifayət qədər ekspertiza keçirmədən və ya diqqət
göstərmədən işləmək təzyiqi:

○ Rəhbərliyin icra olunan iş həcmini yersiz şə -
kildə azaltmaqla bağlı təzyiqi; 

○ Kifayət qədər bacarıq və ya hazırlıq olmadan,
yaxud qeyri-real vaxt çərçivəsində tapşırığı
yerinə yetirmək üçün rəhbərliyin təzyiqi.

“Lazımi səriştə ilə fəaliyyət göstərmə” adlı 230-cu
bölməyə baxın.
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●      Maliyyə maraqları ilə bağlı təzyiq:
○ Rəhbərlik, həmkarlar və ya digər şəxslər

tərəfindən fəaliyyət göstəricilərini manipul -
yasiya etmək. Məsələn, bu şəxslər kompen-
sasiya və ya stimullaşdırma tədbirlərindən
faydalana bilərlər. 

“Maliyyə hesabatları və qərar qəbul edilməsi ilə
bağlı maliyyə maraqları, kompensasiya və  sti mul -
lar” adlı 240-cı bölməyə baxın

●      Həvəsləndirmə ilə bağlı təzyiq:
○ Mühasibin işlədiyi qurumun daxilində və ya

ondan kənarda şəxslər tərəfindən fərdin və ya
qurumun qərar qəbul etməsinə və ya hökmünə
münasib olmayan təsirin göstərilməsi ilə bağlı
stimul təklif etməsi. 

○ Həmkarlar tərəfindən rüşvət və ya digər sti -
mullar qəbul etməklə bağlı təzyiq. Məsələn,
tenderdə potensial tədarükçü tərəfindən hədiy -
yə və ya əyləncə qəbul etmək. 

“Stimullar, o cümlədən hədiyyələr və qonaqpərvər-
lik” adlı 250-ci bölməyə baxın.

●      Qanun və qaydalara riayət etməməklə bağlı təzyiq:
○ Vergidən yayınmaq üçün əməliyyatı təşkil et-

məklə bağlı təzyiq.
Həmçinin, “Uyğunsuzluğa qanun və qaydalarla
cavab vermək” adlı 260-cı bölməyə baxın

270.3A3 Təzyiq sayəsində yaranmış təhlükələrin səviyyəsini qiy -
mət ləndirərkən vacib amillər aşağıdakılardır:
●      Təzyiq göstərən şəxsin niyyəti, təzyiqin mahiyyəti və

səviyyəsi.
●      Vəziyyətlə bağlı qanunların, qaydaların və peşəkar

standartların tətbiqi. 
●       Mühasibin işlədiyi qurumda etik mədəniyyət və rəh-

bərlik. Buraya rəhbərliyin etik davranışın əhəmiyyəti
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barədə necə düşünməsi və ya onu vurğulaması, on-
ların işçilərdən etik davranışla bağlı gözləntiləri
daxildir. Məsələn, qeyri-etik davranışa dözümlü
yanaşan korporativ mədəniyyət təzyiqin əsas prinsip -
lərə riayət etməklə bağlı təhlükə ilə nəticələnmək
ehtimalını artırır. 

●        Mühasibin işlədiyi qurumun etik davranış və ya təz -
yi qə necə reaksiya verməklə bağlı insan resursları
qaydaları kimi siyasəti və prosedurları (əgər varsa). 

270.3 A4       Təzyiqi  yaradan  halları  müzakirə  etmək  və  bu  hallarla
bağ lı digərləri ilə məsləhətləşmək təhlükənin səviyyəsini
qiymətləndirməkdə peşəkar mühasibə kömək edə bilər.
Məxfilik prinsipinə diqqətlə yanaşmağı tələb edən belə
müzakirə və məsləhətləşmələrə aşağıdakılar aiddir:
●       Problemi həll etməyə çalışmaq məqsədi  ilə məsələni

təzyiq göstərən şəxslə müzakirə etmək. 
●      Təzyiq göstərən şəxs rəhbərin özü deyilsə, məsələni

mühasibin rəhbəri ilə müzakirə etmək. 
●     Məsələni mühasibin işlədiyi qurumda daha yuxarı

səviyyədə müzakirə etmək. Buraya təşkilat üçün
nəticədə hansı risklərin yarana biləcəyini izah etmək
də daxildir. Aşağıdakı şəxslərlə müzakirə edilə  bilər:

○ Daha yuxarı səviyyəli rəhbərlik.
○ Daxili və kənar auditorlar.
○ Qurumu idarə etməyə məsul olan şəxslər. 

●     Məxfi etik davranış qaynar xətti kimi hər hansı
müəyyən olunmuş mexanizmdən istifadə etməklə,
qurumun qaydalarna, o cümlədən etik və məlu -
matvermə qaydalarına uyğun olaraq məsələni ifşa
etmək. 

●       Aşağıdakı şəxslərlə məsləhətləşmək:
○ Həmkar, rəhbər, insan resurslarının işçiləri və

ya digər peşəkar mühasib;
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○ Müvafiq peşəkar və ya tənzimləyici orqan və
ya sahə assosiasiyaları; 

○ Hüquq məsləhətçisi.
270.3A5 Təzyiq nəticəsində yaranmış təhlükələri aradan qaldıra

biləcək tədbirə nümunə kimi peşəkar mühasibin restruk-
turizasiya və ya müəyyən öhdəlik və vəzifələrdən təcrid
olunmaqla bağlı istəyi ola bilər ki, nəticədə mühasib təzyiq
göstərən şəxs və ya qurumla birgə çalışmayacaq. 

Sənədləşmə
270.4 A1 Peşəkar mühasibin aşağıdakıları sənədləşdirməsi tövsiyə

olunur:
●      Faktlar. 
●     Ünsiyyət və bu məsələnin kimlərlə müzakirə olun-

ması. 
●      Nəzərdə tutulmuş fəaliyyət kursu. 
●      Məsələnin necə həll olunması.
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3-cü HİSSƏ – İCTİMAİ SEKTORDA ÇALIŞAN PEŞƏKAR
MÜHASİBLƏR
300-cü BÖLMƏ
KONSEPTUAL ÇƏRÇİVƏNİN TƏTBİQ OLUNMASI – 
İCTİMAİ SEKTORDA ÇALIŞAN PEŞƏKAR MÜHASİBLƏR

Giriş
300.1 Məcəllənin bu hissəsində 120-ci bölmədə əks olunumş

konseptual çərçivəni tətbiq etməklə bağlı ictimai sektorda
çalışan peşəkar mühasiblər üçün tələblər və tətbiqetmə
materialları əhatə olunub. Burada peşəkar mühasiblər
tərəfindən əsas pozuntulara riayət etməklə bağlı təhlükə
yaradan və ya yarada biləcək, üzləşə biləcəkləri peşəkar
fəaliyyət, maraq və münasibətlər də daxil olmaqla, bütün
faktlar və hallar təsvir olunmur. Buna görə də konseptual
çərçivə ictimai sektorda  çalışan peşəkar mühasiblərdən
belə faktlar və hallarla bağlı diqqətli olmağı tələb edir. 

300.2 Peşəkar mühasiblərə ictimai sektorda şamil olunan tələblər
və tətbiqetmə materialları aşağıdakılardır:
●      3-cü hissə – 300-399-cu bölmələr, İctimai sektorda

çalışan peşəkar mühasiblər. Bu qaydalar onların zə-
manət xidmətləri göstərib-göstərməməsindən asılı
olmayaraq, ictimai sektorda  çalışan bütün peşəkar
mühasiblərə tətbiq olunur.

●       Aşağıdakı Beynəlxalq Müstəqillik Standartları:
○ 4A hissəsi – Audit və təhlil fəaliyyətində müs -

təqillik. 400-899-cu bölmələr ictimai sektorda
audit və təhlil fəaliyyəti ilə məşğul olan peşə -
kar mühasiblərə tətbiq olunur.

○ 4B hissəsi – Audit və təhlil fəaliyytindən başqa
təminat fəaliyyəti üzrə müstəqillik, 900-999-
cu bölmələr ictimai sektorda audit və təhlil
fəaliyyətindən başqa təminat faəliyyəti ilə
məşğul olan peşəkar mühasiblərə tətbiq olunur. 
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300.3 Bu bölmədə “peşəkar mühasib” dedidkə ictimai sektorda
və oradakı şirkətlərdə fəaliyyət göstərən peşəkar mühasib -
lər nəzərdə tutulur. 

Tələblər və tətbiqetmə materialları 
Ümumi
R300.4 Peşəkar mühasiblərdən 110-cu bölmdə əks olunmuş fun-

damental prinsiplərə riayət etmək tələb olunur. Həmçinin,
onlardan tələb olunur ki, təhlükələri müəyyənləşdirmək,
qiymət ləndirmək və onlara reaksiya vermək üçün 120-ci
bölmədə əksini tapmış konseptual çərçivəni tətbiq etsinlər. 

R300.5 Etik məsələ ilə məşğul olarkən peşəkar mühasib məsələnin
ortaya çıxdığı və ya çıxa biləcəyi konteksti nəzərdən keçir-
məlidir. İctimai praktikada peşəkar mühasib olan şəxs
şirkətlə münasibətdə peşəkar fəaliyyətlə məşğul olursa,
pod ratçı, işçi və ya şirkətin sahibi olmasından asılı olma-
yaraq, bu hallara tətbiq olunan 2-ci hissədə nəzərdə tutul-
muş müddəalara riayət etməlidir. 

300.5 A1 2-ci hissədəki şərtlərin ictimai sektorda  çalışan peşəkar
mühasibə tətbiq oluna biləcəyi vəziyyətlərlə bağlı nü-
munələr aşağıdakı kimidir:
●     Şirkət üçün tədarükçü seçməklə bağlı məsul şəxs

olarkən, mühasibin müqavilədən maliyyə cəhətdən
faydalana biləcək yaxın qohumu ilə bağlı maraqların
toqquşması ilə üzləşmək. 210-cu bölmədə nəzərdə
tutulmuş tələblər və tətbiqetmə materialı bu vəziy -
yətə uyğun gəlir. 

●    Mühasibin müştərisi və ya şirkəti üçün maliyyə
məlumatlarının hazırlanması və ya təqdimatı. 220-ci
bölmədə nəzərdə tutulmuş tələblər və tətbiqetmə ma-
terialları bu vəziyyətə uyğun gəlir.

●        Şirkətin tədarükçüsü tərəfindən idman tədbirlərində
iştirakla bağlı ödənişsiz biletlərin müntəzəm qaydada
təklif edilməsi kimi stimulların təqdim olunması.
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250-ci bölmədə nəzərdə tutulmuş tələblər və tət-
biqetmə materialları bu vəziyyətə uyğun gəlir.

●      Müştəriyə fəaliyyət üzrə tərəfdaş tərəfindən ödəniş
üçün tələb olunan saatları qeyri-düzgün təqdim et-
məklə bağlı təzyiqlə üzləşmək. 270-ci bölmədə
nəzərdə tutulmuş tələblər və tətbiqetmə  materialları
bu vəziyyətə uyğun gəlir.

Təhlükələrin müəyyən  edilməsi 
300.6 A1   Fundamental prinsiplərə riayət etməklə bağlı təhdidlərə bir

çox fakt və şərait səbəb ola bilər. Təhlükələrin kate-
qoriyaları 120.6 A3-cü paraqrafda təsvir olunur. Aşağıda
hər bir kateqoriya üzrə fakt və şəraitlərin nümunələri qeyd
olunur. Bunlar peşə xidmətlərini icra edərkən peşəkar
mühasib üçün təhlükə yarada bilər: 
a)  Şəxsi maraqdan irəli gələn təhlükələr 

●        Peşəkar mühasibin müştəridə birbaşa maliyyə
marağının olması. 

●       Peşəkar mühasib yeni saziş əldə etmək üçün
aşağı məbləğdə xidmət haqqı qeyd edir.
Məbləğ o qədər aşağı olur ki, həmin qiymətə
müvafiq texniki və peşəkar standartlar üzrə
peşə fəaliyyətini icra etmək çətin ola bilər. 

●    Peşəkar mühasibin müştəri ilə sıx biznes
əlaqəsinin olması. 

●        Peşəkar mühasibin öz şəxsi mənafeyi üçün is-
tifadə edə biləcəyi məxfi məlumatlara çıxışının
olması 

●        Peşəkar mühasibin öz şirkətinin üzvü tərəfin -
dən əvvəllər həyata keçirilmiş peşə xidmət -
lərinin nəticələrini qiymətləndirərkən vacib
səhvləri aşkar etməsi. 

b) Özünüqiymətləndirmə ilə bağlı təhlükələr
●        Peşəkar mühasibin sistemləri icra etdikdən son -

ra maliyyə sistemlərinin fəaliyyətinin sə mə -
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rəliliyi ilə bağlı təminat hesabatı verməsi. 
●       Peşəkar mühasibin təminat fəaliyyətinin pred-

metini təşkil edən məlumatları hazırlamaq
üçün istifadə olunan orijinal verilənləri hazır-
laması. 

c) Dəstəklə bağlı təhlükələr
●       Peşəkar mühasibin müştərinin maraqlarını və

ya paylarını təbliğ etməsi. 
●       Peşəkar mühasibin məhkəmə çəkişməsində və

ya üçüncü tərəflərlə mübahisədə olan müştəri
adından vəkil kimi çıxış etməsi.

●        Peşəkar mühasibin müştəri adından qanunveri-
ciliyin xeyrinə lobbiçilik etməsi. 

d)  Yaxınlıqla bağlı təhlükələr
●        Peşəkar mühasibin müştərinin şirkətində direk -

tor və ya məsul şəxs olan yaxın və ya birbaşa
qohumunun olması. 

●      Müştəri şirkətdə direktor və ya məsul şəxs,
yaxud işin predmeti ilə bağlı mühüm təsir
göstərən hər hansı işçinin təzəliklə həmin işdə
tərəfdaş kimi çıxış etməsi.  

●       Audit qrupu üzvünün audit müştərisi ilə uzun-
müddətli əlaqəsinin olması.

e) Hədə-qorxu ilə bağlı təhlükələr 
●         Peşəkar mühasibin müştəri ilə olan fəaliyyət-

dən və ya şirkətdən peşəkar məsələ ilə bağlı ix-
tilafa görə uzaqlaşdırılmaqla təhdid olunması. 

●        Peşəkar mühasibin müştərinin mövzu ilə bağlı
daha çox ekspertizaya malik olması üzündən
onun hökmü ilə razılaşmaqla bağlı təzyiq hiss
etməsi.

●         Müvafiq mühasibatlıq məsələsi ilə razılaşmasa
vəzifəsinin artırılması ilə bağlı planın baş tut-
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mayacağı barədə peşəkar mühasibə xəbərdar-
lıq edilməsi. 

●       Peşəkar mühasibin müştəridən bahalı hədiyyə
qəbul etməsi və hədiyyənin ictimailəşdirilməsi
ilə bağlı təhdid.

Təhlükələrin qiymətləndirilməsi 
300.7  A1       120.6 A1-ci və 120.8.A2-ci  paraqraflarda təsvir olunmuş

şərtlər, qaydalar və prosedurlar əsas prinsiplərə riayət et-
məklə bağlı təhlükənin məqbul səviyyədə olub-olmadığını
qiymətləndirməyə təsir edə bilər. Bu şərtlər, qayda və
prosedurlar aşağıdakılarla bağlı ola bilər:
a) Müştəri və onun fəaliyyət göstərdiyi mühit; habelə  
b) Şirkət və onun fəaliyyət göstərdiyi mühit,

300.7A2  Peşəkar mühasibin təhlükənin səviyyəsi ilə bağlı qiymət -
ləndirməsinə peşə xidmətinin xarakteri və miqyası da təsir
edə bilər.

Müştəri və onun fəaliyyət göstərdiyi mühit 
300.7A3  Peşəkar mühasibin təhlükənin səviyyəsi ilə bağlı

qiymətləndirməsinə müştəridən asılı olaraq fərqli təsirlər
ola biər:
a) Müştəri audit rolunda çıxış edirsə və audit ictimai

maraqları qoruyan qurumdursa;
b) Audit müştərisi olmayan təminat müştərisidirsə;
c) Qeyri-təminat müştərisidirsə. 
Məsələn, ictimai maraqları qoruyan audit müştərisinə qey -
ri-təminat xidmətlərinin göstərilməsi auditlə bağlı obyek-
tivlik prinsipinə riayət etməklə əlaqədar daha yüksək
səviyyədə təhlükə ilə nəticələnə bilər. 

300.7  A4 Korporativ idarəetmə strukturu, o cümlədən müştəri
şirkətin rəhbərliyi əsas prinsiplərə riayətetməni təbliğ edə
bilər. Eyni zamanda, peşəkar mühasibin təhlükənin sə -
viyyəsi ilə bağlı qiymətləndirməsinə müştərinin fəaliyyət
göstərdiyi mühit də təsir göstərə bilər. Məsələn: 
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●      Müştəri rəhbərlikdən başqa digər şəxslərdən tələb
edir ki, işi həyata keçirmək üçün şirkətin təyin olun -
masını təsdiq və ya ratifikasiya etsin. 

●      Müştəri şirkətin idarəetmə qərarlarını qəbul etməklə
bağlı səriştəli və təcrübəli işçiləri var. 

●        Müştəri qeyri-təminat işlərinin tenderinin keçirilməsi
ilə bağlı obyektiv seçimlərə imkan verən daxili
prosedurlara malikdir. 

●      Müştərinin öz xidmətləri ilə bağlı müvafiq nəzarət və
kommunikasiyanı təmin edən korporativ idarəetmə
strukturu var. 

Şirkət və onun fəaliyyət göstərdiyi mühit 
300.7A5 Peşəkar mühasibin təhlükənin səvyyəsi ilə bağlı qiy -

mətləndirməsinə öz şirkəti daxilindəki iş mühiti və ümu-
milikdə fəaliyyət göstərdiyi mühit də təsir göstərə bilər.
Məsələn:
●    Şirkətinn rəhbərliyi əsas prinsiplərə riayətetməni

dəstəkləyir və belə bir gözlənti formalaşdırır ki,
təminat tapşırığı qrupunun üzvləri ictimai maraqları
nəzərə alaraq fəaliyyət göstərəcək. 

●       Bütün işçilərin fundamental prinsiplərə riayət etmə -
ləri siste minin yaradılması və monitorinqi üzrə qay-
dalar və ya prosedurlar. 

●     Fundamental prinsiplərə riayət etməni dəstəkləyən
kom pensasiya, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və
nizam-intizam qaydaları və prosedurları. 

●      Vahid müştəridən əldə olunmuş gəlirdən asılılığın
idarə  olunması. 

●       Fəaliyyət üzrə tərəfdaşın şirkət daxilində fundamental
prinsiplərə riayət  etməsi, o cümlədən müştəriyə xid-
mətlərin göstərilməsi və ya qəbul olunması kimi
qərarlarla bağlı səlayhiyyətə malik olması. 

●       Təhsil, təlim və təcrübə tələbləri. 
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●      Daxili və xarici narahatlıq doğuran məsələlər və ya
şikayətləri asanlaşdırmaq və onları həll etməklə bağlı
proseslər 

Faktlar və şəraitlərdə yeni informasiya və ya dəyişikliklərin nəzərə
alınması
300.7A6 Faktlar və şəraitlərdə yeni informasiya və ya dəyişikliklər:

a) Təhlükənin səviyyəsinə təsir göstərə bilər; yaxud
b) Peşəkar mühasibin tətbiq olunmuş təminatların

müəyyən olunmuş təhlükələri nəzərdə tutulduğu
kimi aradan qaldırmağa davam edib-etməməsi ilə
bağlı fikrinə təsir göstərə bilər. 

Belə vəziyyətlərdə  qoruyucu  vasitə kimi istifadə olunan
 təd birlər artıq təhlükələri sovuşdurmaqda təsirli olmaya
bilər. Buna görə də konseptual əsasların tətbiqi peşəkar
mühasiblərdən tələb edir ki, təhlükələri yenidən qiymət -
ləndirsinlər və onlara müvafiq qaydada reaksiya versinlər
(Bax: R120.9-cu və R120.10-cu paraqraflar).

300.7 A7 Faktlar və şəraitlərdə yeni informasiya və ya dəyişiklik-
lərin təhlükənin səviyyəsinə təsirlə bağlı nümunələr aşağı-
dakı kimidir: 
●       Peşəkar xidmətin miqyası genişləndikdə.
●       Müştəri qiymətləri göstərilən quruma çevrildikdə və

ya yeni biznes qurumunu aldıqda.
●       Şirkət digər bir şirkətlə birləşdikdə. 
●        Peşəkar mühasib eyni zamanda iki müştəri tərəfindən

cəlb olunduqda və bu iki şirkət arasında mübahisə
yarandıqda.

●       Peşəkar mühasibin şəxsi və ya yaxın qohumla müna -
sibətlərində dəyişiklik baş verdikdə. 

Təhlükələrin aradan qaldırılması 
300.8A1 R120.10-cu və 120.10 A2-ci paraqraflarda məqbul səviy -
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yədə olmayan təhlükələri aradan qaldırmaq üçün tələb lər
və tətbiqetmə materialları göstərilib. 

Təhlükəsizlik tədbirlərindən nümunələr 
300.8 A2        Təhlükəsizlik tədbirləri faktlar və şəraitlərdən asılı olaraq

dəyişir. Müəyyən hallarda təhlükələri aradan qaldırmaq
üçün istifadə oluna biləcək nümunələr aşağıdakılardır: 
●        Qəbul olunmuş sifarişə əlavə vaxt ayırmaqla və tələb

olunan tapşırıqlara səriştəli işçilər cəlb etməklə şəxsi
maraq təhlükəsini aradan qaldırmaq olar. 

●       Təhlil qrupunun üzvü olmayan müvafiq rəyçinin icra
olunmuş işi nəzərdən keçirməsi və ya məsləhət ver-
məsi şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldıra bilər. 

●      Təminat üzrə müştəriyə qeyri-təminat xidmətlərinin
göstərilməsi üzrə ayrı-ayrı hesabat hissələri üçün
fərqli tərəfdaşlar və fəaliyyət qruplarından istifadə
özünüqiymətləndirmə, müdafiə və yaxınlıq təh-
lükələrini aradan qaldıra bilər. 

●      Sifarişi icra etmək və ya yenidən icra etməklə bağlı
ayrı şirkəti cəlb etmək şəxsi maraq, qiymətləndirmə,
müdafiə, yaxınlıq və təhdid təhlükələrini aradan
qaldıra bilər. 

●       Xidmətləri və ya məhsulları tövsiyə etmək üçün alın-
mış haqq və ya komissya məbləğlinin müştərilərə
açılqanması şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldıra
bilər.

● Məxfi xarakterli işlərlə məşğul olarkən qrupların ayrıl-
ması şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldıra bilər. 

300.8 A3     3-cü hissənin digər bölmələri və Beynəlxalq Müstəqillik
Standartlarında peşə xidmətlərini icra edərkən yarana
biləcək müəyyən təhlükələr və bu təhlükələri aradan
qaldırmaq üçün görülməli  tədbir nümunələri təsvir olunur. 

Müvafiq rəyçi 
300.8  A4     Müvafiq rəyçi təmin olunmuş işi və ya göstərilmiş müvafiq

xidməti obyektiv şəkildə qiymətləndirmək üçün zəruri
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bilik, bacarıq, təcrübə və nüfuza malik peşəkardır. Belə bir
şəxs peşəkar mühasib ola bilər. 

İdarəçiliyə məsul olan şəxslərlə ünsiyyət 
R300.9 Məcəlləyə uyğun olaraq idarəçiliklə məşğul olan şəxslərlə

ünsiyyətdə olarkən peşəkar mühasib qurumun idarəçilik
strukturunda kiminlə ünsiyyətdə olacağını müəyyən etmə-
lidir. Mühasib idarəçiliyə məsul olan şəxslərin altqrupu ilə
ünsiyyətdə olduqda rəhbərlikdə təmsil olunan bütün şəxs-
lərin adekvat qaydada məlumatlandırılmasının vacibliyini
müəyyən etməlidir. 

300.9  A1 Kiminlə ünsiyyətdə olacağını müəyyənləşdirdikdə peşəkar
mühasib aşağıdakıları nəzərə ala bilər:  
a) Vəziyyətin xarakteri və əhəmiyyəti; 
b) Çatdırılacaq məsələ. 

300.9 A2     İdarəetməyə məsul olan altqrupa nümunə kimi audit
komitəsi və ya idarəçiliklə məşğul olan şəxslərdən biri ola
bilər. 

R300.10 Peşəkar mühasib həm idarəetmə, həm də idarəçlilk öhdə-
likləri olan şəxslərlə ünsiyyətdə olursa, əmin olmalıdır ki,
bu şəxslərlə ünsiyyətdə olması idarəçilik rolu olan bütün
şəxslərlə adekvat qaydada ünsiyyətdə olub. 

300.10 A1 Bəzi hallarda idarəçiliyə məsul olan şəxslər həm də qu-
rumu idarə edirlər. Məsələn, hansısa kiçik biznes quru-
munda qurumun yeganə rəhbəri onu idarə edir və
rəhbərlikdə başqa şəxs yoxdur. Belə olan hallarda
məsələlər rəhbərlik öhdəlikləri olan şəxslərə çatdırılırsa və
bu şəxslərin həm də idarəçilik öhdəlikləri varsa, peşəkar
mühasib idarəçiliklə məşğul olan şəxslərlə ünsiyyətdə
olmaq tələbini yerinə yetirmiş olur. 
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310-cu BÖLMƏ
MARAQLARIN TOQQUŞMASI

Giriş 
310.1 Peşəkar mühasiblərdən fundamental prinsiplərə riayət

etmək tələb olunur. Həmçinin, onlardan tələb olunur ki,
təhlükələri müəyyənləşdirmək, qiymətləndirmək və onlara
reaksiya vermək üçün 120-ci bölmədə əksini tapmış kon-
septual çərçivəni tətbiq etsinlər. 

310.2 Maraqların toqquşması obyektivlik prinsipinə riayət et-
məklə bağlı təhlükə yaradır və digər fundamental prinsip -
lə rə riayət etməklə bağlı təhlükələr də ya rada bilər. Belə
təhlükələr aşağıdakı hallarda yarana bilər:
a) Peşəkar mühasib konkret məsələ ilə bağlı iki və ya

daha çox müştəriyə peşəkar xidmət göstərir və bun-
ların həmin məsələ ilə bağlı maraqları toqquşur. 

b) Peşəkar mühasibin konkret məsələ ilə bağlı
maraqları və xidmət göstərdiyi müştərinin həmin
məsələ ilə əlaqədar maraqları münaqişə təşkil edir. 

310.3 Bu bölmədə maraqların toqquşması ilə bağlı konseptual
çərçivənin tətbiqinə dair konrket tələblər və onların tətbiqi
ilə bağlı materiallar əksini tapıb. Peşəkar mühasib audit,
təhlil və ya digər təminat xidmətləri göstərdikdə, Beynəl -
xalq Müstəqillik Standartlarına uyğun olaraq, müstəqillik
də tələb olunur.  

Tələblər və tətbiqetmə materialları 
Ümumi
R310.4 Peşəkar mühasib imkan verməməlidir ki, maraqlar onun

peşəkar və ya biznes qərarını təhlükə altında qoysun.  
310.4 A1 Maraqların toqquşmasını yarada biləcək hallara dair nü-

munələr aşağıdakılardır: 
●      Şirkət audit müddətində əməliyyat üçün faydalı ola

biləcək məxfi məlumatı əldə edibsə və siz audit üzrə
müştəri əldə etməyə çalışan müştəri şirkətə əməliy -
yat üzrə məsləhət xidməti göstərirsinizsə.

BÖLMƏ 310 92

MƏCƏLLƏ



●       Siz iki müştəriyə eyni zamanda məsləhət verirsiniz
və onlar eyni şirkəti əldə etmək üçün mübarizə
aparırlar və sizin verdiyiniz məsləhət tərəflərin üstün
mövqeyinə təsir göstərə bilər. 

●        Eyni əməliyyatla bağlı həm satan, həm də alan tərəfə
xidmət göstərmək. 

●      Aktivlərlə bağlı rəqabət aparan iki tərəf üçün ak-
tivlərin dəyərləndirilməsini hazırlamaq. 

●       Bir-biri ilə hüquqi mübahisədə olan iki müştərini ey -
ni məsələ ilə bağlı təmsil etmək. Məsələn, boşanma
işi və ya partnyorluğun ləğvi.

●       Lisenziya sazişi ilə bağlı lisenziya verən quruma tə -
minat hesabatı hazırlamaq və lisenziya alan quruma
ödəniləcək məbləğlə bağlı məsləhət vermək. 

●      Məsələn, peşəkar mühasibin həyat yoldaşının maddi
marağının olduğu biznesə investisiya yatırması üçün
müştəriyə məsləhət vermək. 

●       Müştərinin əsas rəqibi ilə birgə müəssisə və ya oxşar
marağı olmaqla, müştəriyə onun rəqabətdə üstünlük
mövqeyi ilə bağlı strateji məsləhət vermək. 

●       Şirkətin də almaqda maraqlı olduğu hansısa bizne -
sin alınmasına müştəriyə məsləhət görmək. 

●        Müştəriyə hansısa məhsul və ya xidmətin alınmasını
məsləhət görmək və eyni zamanda, həmin məhsul və
ya xidmətin potensial tədarükçüsü ilə haqq və ya
komissiya sazişinə sahib olmaq. 

Münaqişənin  identifikasiyası 
Ümumi 
R310.5   Yeni müştəri münasibəti, sifariş və ya biznes münasibətini

qəbul etməzdən öncə peşəkar mühasib maraqlar toqquş-
ması yarada biləcək vəziyyətləri müəyyən etmək üçün mü-
vafiq addımlar atmalıdır, çünki bunlar daha sonra bir və ya
bir neçə əsas prinsipə riayət etməklə bağlı təhlükə yarada
bilər. Bu addımlarla aşağıdakılar müəyyən olunur:
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a) Cəlb olunmuş tərəflər arasında müvafiq maraq və
münasibətlərin xarakteri.

b) Xidmət və onun müvafiq tərəflərə təsiri. 
310.5 A1       Münaqişələrin müəyyən olunmasının təsirli təşkili peşəkar

mühasibə kömək edir ki, maraq və münasibətləri müəyyən
etmək üçün müvafiq addımlar atsın. Əks təqdirdə, bunlar
həm sifarişi qəbul etməzdən öncə, həm də proses ərzində
real və ya potensial maraqların toqquşmasına gətirib çıxara
bilər. Belə prosesə kənar tərəflər, məsələn, real müştərilər
və ya potensial müştərilər tərəfindən müəyyən olunmuş
mə sələlərin nəzərdən keçirilməsi də daxildir. Real və ya
potensial ziddiyyət nə qədər tez aşkar olunsa, mühasibin
təhlükəni aradan qaldırmaq ehtimalı da bir o qədər yüksək
olar. 

310.5 A2 Reall və ya potensial maraqların toqquşmasını müəyyən-
ləşdirmək üçün təsirli proses aşağıdakı amilləri nəzərə alır: 
●        Göstərilən peşəkar xidmətin xarakteri.
●       Şirkətin ölçüsü.
●       Müştəri bazasının ölçüsü və xarakteri.
●       Şirkətin strukturu, məsələn, ofislərinin sayı və yer-

ləşdikləri ərazi.
310.5 A3 Müştərinin qəbul olunması ilə bağlı ətraflı məlumatla “Pe -

şə kar təyinatlar” adlı 320-ci  bölmədə  tanış olmaq olar. 
Şəraitdə dəyişikliklər 
R310.6 Peşəkar mühasib sifarişi yerinə yetirərkən maraqların toq -

quşmasını yarada biləcək xidmətlərin, maraqların və mü-
nasibətlərin xarakterində bu müddət ərzində  baş  verən
dəyişikliklərlə bağlı diqqətli olmalıdır. 

310.6 A1 Xidmətlərin, maraqların və münasibətlərin xarakteri sifariş
müddətində dəyişə bilər. Bu, xüsusilə o zaman belə olur
ki, peşəkar mühasibdən xahiş olunur ki, mühasibi cəlb
etmiş tərəflər əvvəlcə hər hansı münaqişədə olmasalar da
daha sonra rəqabətdə ola biləcəkləri vəziyyətdə sifarişi icra
etsin. 

BÖLMƏ 310 94

MƏCƏLLƏ



Şəbəkə şirkətləri 
R310.7 Şirkət şəbəkənin üzvüdürsə, peşəkar mühasib şəbəkə şirkə-

tinin maraq və münasibətlərinə görə yarana biləcəyini
düşündüyü maraqların toqquşması imkanlarını nəzərdən
keçirməlidir. 

310.7 A1 Şəbəkə şirkətləri ilə işləyərkən maraq və münasibətlərin
nəzərə alınması zamanı aşağıdakı amillər vacibdir: 
●     Göstərilən peşəkar xidmətlərin xarakteri. 
●     Şəbəkənin xidmət göstərdiyi müştərilər. 
●     Bütün maraqlı tərəflərin yerləşdiyi idarələr. 

Maraqlar toqquşmasının yaratdığı təhlükələr 
310.8 A1  Ümumilikdə, peşəkar xidmət və tərəflərin maraqlarının

toqquşduğu məsələ arasında nə qədər çox birbaşa əlaqə
olsa, təhlükə səviyyəsinin məqbul səviyyədə olmaması
ehtimalı bir o qədər yüksəkdir. 

310.8 A2 Maraqlar toqquşması nəticəsində yaranmış təhlükənin
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zamanı müvafiq amillərə
fərqli olan iki və ya daha çox müştəri üçün hər hansı
məsələ ilə bağlı peşəkar xidmət göstərərkən məxfi məlu -
matların icazəsiz açıqlanmasının qarşısını alan tədbirlər
daxildir. Bu tədbirlərə aşağıdakılar aiddir:
●   Şirkət daxilində xüsusi funksiyalar üçün ayrıca

fəaliyyət sahələrinin olması. Bunlar fəaliyyət sa -
hələri arasında müştərilərin məxfi məlumatlarının
ötürülməsinə mane ola bilər.

●       Müştərilərin fayllarına çıxışı məhdudlaşdıran qayda
və prosedurlar. 

●      Şirkətin işçiləri və tərəfdaşları tərəfindən imzalanan
məxfilik sazişləri. 

●        Məxfi məlumatların fiziki və elektron qaydada ayrıl-
ması. 

●      Konkret və ixtisaslaşmış təlim və ünsiyyət. 
310.8 A3 Maraqların toqquşması nəticəsində yaranan təhlükələri
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aradan qaldırmaq üçün təhlükəsizlik tədbiri kimi çıxış edə
biləcək nümunələr:
●     Məxfiliyin qorunub saxlanması üzrə aydın şəkildə

qayda və prosedurlarla təmin olunmuş ayrıca qar -
şılıqlı fəaliyyət qruplarının  olması. 

●       Xidmətin göstərilməsi prosesinə cəlb olunmamış və
ziddiyyətin təsir göstərmədiyi müvafiq rəyçinin əsas
qərarların və nəticələrin müvafiqliyini qiymət lən -
dirmək üçün görülmüş işi nəzərdən keçirməsi. 

Açıqlama və razılıq
Ümumi
R310.9 Peşəkar mühasib peşəkar mühakimə yürütməlidir ki,

maraqlar toqquşmasının xarakteri və əhəmiyyətini müəy -
yən edə bilsin. O, maraqların toqquşması nəticəsində ya -
ranmış təhlükələrə reaksiya verərkən konkret açıqlama və
aşkar razılığın zəruri olub-olmadığına qərar verə bilmə-
lidir. 

310.9  A1 Konrket açıqlama və aşkar razılığın zəruri olub-olmadığını
müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakı amillər nəzərdən keç i -
ril məlidir:
●       Maraqların toqquşmasını yaradan hallar. 
●       Prosesin təsir göstərə biləcəyi tərəflər.
●       Yarana biləcək məsələlərin xarakteri. 
●      Hər hansı məsələnin gözlənilməz formada inkişaf

etmək potensialı.      
310.9  A2 Açıqlama və razılıq müxtəlif formalarda ola bilər.

Məsələn:
●     Peşəkar mühasibin eksklüziv olaraq hər hansı bir

müştəriyə peşəkar xidmət göstərmədiyi, adi kom-
mersiya praktikası kimi, vəziyyətlə bağlı müştəriyə
ümumi açıqlaması (məsələn, hər hansı peşəkar xid-
mət və ya bazar sektorunda). 

●      Bu, müştəriyə imkan verir ki, müvafiq qaydada ümu -
mi razlıq versin. Məsələn, mühasib standart formada

BÖLMƏ 310 96

MƏCƏLLƏ



informasiyanı ümumi açıqlaya və sifarişin şərtlərini
bildirə bilər.

●       Müştərinin məsələ ilə bağlı müfəssəl qərar qəbul edə
və müvafiq aşkar razılığı bildirə bilməsi üçün hər
hansı ziddiyyətlə bağlı vəziyyətə dair prosesin təsir
etdiyi müştərilərə kifayət qədər təfərrüatlarla infor-
masiyanın konkret açıqlanması. Belə açıqlamaya
vəziyyətin hərtərəfli təqdimatı, planlaşdırılmış təh-
lükəsizlik tədbirlərinin ətraflı izahı və risklər da -
xildir. 

●     Razılıq müştərinin vəziyyət üzrə davranışında da
nəzərə alına bilər. Bu zaman peşəkar mühasibin ki-
fayət qədər dəlili olur ki, müştərilərin başlanğıcda
vəziyyətin necə olduğunu, münaqişənin mövcud-
luğuna etiraz etmirlərsə, maraqların toqquşmasını
qəbul etmələri ilə bağlı qənaətə gəlsinlər. 

310.9 A3 Ümumilikdə aşağıdakılar vacibdir:
a) Maraqlar toqquşmasının xarakterini və bunun

nəticəsində yaranmış hər hansı təhlükənin necə
aradan qaldırılmasını bu münaqişənin təsir göstərdiyi
müştərilərə açıqlamaq. 

b) Təhlükəni aradan qaldırmaq üçün təhlükəsizlik təd-
birləri tətbiq olunduqda peşəkar xidmətləri göstər-
mək üçün təsirə məruz qalmış müştərilərdən razılıq
əldə etmək. 

310.9 A4 Bu açıqlama və ya razılıq yazılı formada deyildirsə,
peşəkar mühasibə aşağıdakıları sənədləşdirmək tövsiyə
olu nur:
a) Maraqların toqquşmmasına şərait yaratmış halların

xarakteri;
b) Zəruri olduqda, təhlükələri aradan qaldırmaq üçün

tətbiq olunan vasitələr;
c) Əldə olunmuş razılıq. 
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Aşkar razılıq rədd edildikdə 
R310.10 Əgər peşəkar mühasib aşkar razılığın R310.9-cu  paraqrafa

uyğun olaraq zəruri olduğunu düşünürsə və müştəri razılığı
verməkdən imtina edirsə, mühasib aşağıdakılardan birini
etməlidir:
a) Maraqların toqquşması ilə nəticələnə biləcək peşəkar

xidmətləri göstərmyi dayandırmaq və ya imtina
etmək. 

b) Təhlükəni aradan qaldırmaq və ya onu məqbul səviy -
yəyə salmaq üçün müvafiq münasibətləri kəsmək və
ya müvafiq maraqları aradan qaldırmaq. 

Məxfilik 
Ümumi
R310.11 Peşəkar mühasib məxfilik prinsipi, o cümlədən infor-

masiyanın açıqlanması, şirkət və ya şəbəkə daxilində
məlumatların bölüşdürülməsi və üçüncü tərəflərdən məs-
ləhətin istənilməsi ilə bağlı diqqətli olmalıdır. 

310.11 A1    114-cü  altbölmədə məxfilik prinsipinə riayət etməklə bağlı
təhlükə yarada biləcək müvafiq vəziyyətlərlə əlaqədar
tələblər və tətbiqetmə materialları öz əksini tapıb. 

Razılıq əldə etmək üçün informasiyanın açıqlanması məxfiliyi pozduqda
R310.12 Aşkar icazə əldə etmək üçün müəyyən açıqlamanın ve -

rilməsi məxfiliyin pozulması ilə nəticələnsə və belə razılıq
buna görə əldə oluna bilməsə, şirkət sifarişi yalnız bu hal-
larda qəbul edə və ya davam etdirə bilər:
a) Şirkət eyni məsələ ilə bağlı bir müştəri üçün rəqib

olduğu başqa müştəriyə qarşı müdafiə rolunu icra et-
mirsə;

b) İki müştəriyə xidmət göstərən sifarişi icra edən qrup -
lar arasında məxfi məlumatların açıqlanmasının
qarşısını almaq üçün konkret tədbirlər icra olunur. 

c) Şirkət məntiqli və məlumatlı üçüncü tərəfin şirkətin
sifarişi qəbulu etməsi və ya davam etməsi üçün
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məqsədəuyğun olması qənaətinə gəlməsi ehtimalı
olduğunu düşünür, çünki şirkətin peşəkar xidməti
göstərə bilməmək məhdudiyyəti müştərilər və ya
digər müvafiq üçüncü tərəflər üçün qeyri-münasib
mənfi nəticələr yarada bilər. 

310.12 A1 Məsələn, aşağıdakıları yerinə yetirmək üçün razılıq əldə
etmək istəyərkən məxfiliyin pozulması baş verə bilər:
●       Bir müştərinin şirkətin digər müştərisini düşmən cə -

sinə ələ keçirməsi ilə bağlı əməliyyat xidməti.
●   Şübhə doğuran saxtakarlıqla bağlı müştəri üçün

məhkəmə araşdırması zamanı şirkətin başqa bir
müştəri üçün gördüyü işdən saxtakarlığa kimin cəlb
oluna bilməsinə dair məxfi məlumatlara malik ol-
ması. 

Sənədləşdirmə 
R310.13 R310.12-ci paraqrafda qeyd olunan hallarda peşəkar

mühasib aşağıdakıları sənədləşdirməlidir:
a) Halların xarakteri, o cümlədən mühasibin icra etməli

olduğu rol;
b) İki müştəriyə xidmət göstərən tapşırıq qrupları

arasında məlumatın açıqlanmasının qarşısını almaq
üçün hansı konkret addımlar atılır; habelə 

c) Sifarişi qəbul etməyin və ya davam etməyin nə üçün
məqsədəuyğun olması.
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320-ci BÖLMƏ
PEŞƏKAR TƏYİNATLAR 

Giriş 
320.1 Peşəkar mühasiblərdən fundamental prinsiplərə riayət

etmək tələb olunur. Həmçinin, onlardan tələb olunur ki,
təhlükələri müəyyənləşdirmək, qiymətləndirmək və dəf
etmək üçün 120-ci bölmədə əksini tapmış konseptual
çərçivəni tətbiq etsinlər. 

320.2 Yeni müştəri münasibətinin qəbul olunması və ya mövcud
işbirliyi ilə bağlı dəyişikliklər fundamental prinsiplərin bir
və ya bir neçəsinə riayət etməklə bağlı təhlükə yarada bilər.
Bu bölmədə belə hallarda konspetual çərçivəni tətbiq et-
məklə bağlı müəyyən tələblər və tətbiqetmə materialları
öz əksini tapıb.

Tələblər və tətbiqetmə materialları 
Müştəri və fəaliyyətin qəbul olunması
Ümumi 
320.3 A1      Dürüstlük və ya peşəkar davranış prinsiplərinə riayət et-

məklə bağlı təhlükələrə, məsələn, müştəri ilə bağlı olan
mübahisəli məsələlər (onun sahibləri, idarəçilyi və ya
fəaliyyəti) səbəb ola bilər.  Bilindiyi təqdirdə, belə təhlükə
yarada biləcək məsələlərə aşağıdakı təhlükələr daxildir:
müştərinin qeyri-qanuni fəaliyyətlə məşğul olması, vicdan-
sızlıq, maliyyə hesabatlığı sahəsində mübahisəli təcrübə
və digər qeyri-etik davranışlar. 

320.3 A2 Belə təhlükələrin səviyyəsini qiymətləndirmək üçün aşağı-
dakı amillər vacibdir: 
●      Müştəri, onun sahibləri, idarəçilyi və biznes fəaliy -

yə tinə məsul olan şəxslərlə bağlı məlumatlar. 
●       Müştərinin mübahisəli məsələləri aradan qaldırmaqla

bağlı öhdəliyi. Məsələn, korporativ idarəetmə təc -
rübəsi və ya daxili nəzarəti gücləndirmək vasitəsilə. 

320.3 A3      Peşəkar səriştəlilik və lazımi diqqət prinsiplərinə riayət et-
məklə bağlı şəxsi maraq təhlükəsi o vaxt yaranır ki, sifariş
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komandası peşəkar xidmətləri icra etmək üçün səriştələrə
malik deyil və ya onları əldə edə bilmir. 

320.3 A4 Belə təhlükələrin səviyyəsini qiymətləndirmək üçün aşağı-
dakı amillər vacibdir:
●      Aşağıdakıların düzgün başa düşülməsi:

○ Müştərinin biznesinin xarakteri;
○ Onun fəaliyyətinin mürəkkəbliyi;
○ Sifarişin tələbləri; 
○ İcra olunacaq işin məqsədi, xarakteri və

miqyası.
●       Müvafiq sahə və ya predmetləri bilmək.
●      Müvafiq tənzimləyici və ya hesabatvermə tələbləri

ilə bağlı təcrübə. 
●     Sifarişlərin yalnız səriştəli şəkildə icra olunduqda

qəbul olunmasına dair məqbul təminat sisteminə zə-
manət vermək üçün yaradılmış keyifyyətə nəzarət
qayda və prosedurlarının olması. 

320.3 A5 Şəxsi maraqdan irəli gələn təhlükələri aradan qaldırmaq
üçün istifadə oluna biləcək təhlükəsizlik tədbirlərinə dair
nümunələr:
●        Zəruri səriştələri olan kafi sifariş komandasının təyin

olunması. 
●       Sifarişin yerinə yetirilməsi üçün real vaxt cədvəli ilə

bağlı razılıq. 
●       Lazım gəldikdə, ekspertlərdən istifadə. 

Peşəkar təyinatda dəyişikliklər 
Ümumi
R320.4 Peşəkar mühasib aşağıdakı hallarla bağlı sifarişi qəbul et-

məməsi üçün səbəb olub-olmadığını müəyyən etməyi
bacarmalıdır:
a) Potensial müştəri tərəfindən başqa mühasibi əvəz

etmək;
b) Başqa mühasib tərəfindən aparılan sifariş üçün ten-

derdə iştirak etmək; 
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c) Başqa mühasibin gördüyü işi tamamlayan və ya
əlavə işi görmək. 

320.4 A1  Sifarişi qəbul etməmək üçün səbəblər ola bilər. Bu
səbəblərdən biri təhlükəsizlik tədbirlərini tətbiq etdikdən
sonra şərait və faktların yaratdığı təhlükənin aradan qal x -
maması ola bilər. Məsələn, peşəkar mühasib bütün faktları
bilməzdən əvvəl sifarişi qəbul edirsə, peşəkar səriştə və
lazımi diqqət prinsilərinə riayət etməməklə bağlı şəxsi
maraq təhlükəsi ola bilər. 

320.4 A2 Peşəkar mühasibdən mövcud və ya əvvəlki mühasibin işini
tamamlayan və ya əlavə işini görmək xahiş olunsa, peşəkar
səriştə və lazımi diqqət prinsiplərinə riayət etməklə bağlı
şəxsi maraq təhlükəsi yarana bilər. Məsələn, natamam in-
formasiya nəticəsində.

320.4 A3 Bu təhlükənin səviyyəsini qiymətləndirmək üçün vacib
amil, tenderin buna icazə verib-verməməsindən asılı olma-
yaraq, sifarişi qəbul etməzdən öncə mövcud və ya keçmiş
mühasiblə əlaqə saxlamaqdır. Bu əlaqə təklif olunan müha-
sibə sifarişin qəbul olunmaması üçün hər hanı səbəbin
olub-olmadığını araşdırmağa imkan verir. 

320.4 A4 Belə şəxsi maraqdan irəli gələn təhlükəni aradan qaldırmaq
üçün təhlükəsizlik tədbirləri kimi çıxış edə biləcək tədbir-
lərə dair nümunələr:
●       Mövcud və ya keçmiş mühasibdən məlumatları xahiş

etmək və onun fikrincə, təklif olunan mühasib sifari -
şi qəbul etməzdən öncə nələri bilməlidir. Məsələn,
sorğu nəticəsində əvvəllər aşkar olunmamış müvafiq
faktlar ortaya çıxa bilər ki, bu da mövcud və ya
keçmiş mühasiblə ixtilafdan xəbər verə bilər.
Nəticədə, bu, mühasibin təyinatı qəbul etməklə bağlı
qərarına təsir edə bilər. 

●      Üçüncü tərəf vasitəsilə sorğular və ya qurumun rəh-
bərlərinin keçmişinə dair araşdırma və ya müştəri
şirkətin idarəçiliyində təmsil olunan şəxslərlə bağlı
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məlumatlar kimi digər mənbələrdən məlumatların
əldə olunması. 

Mövcud və ya əvvəlki mühasiblə ünsiyyət 
320.5 A1 Təklif olunan mühasib, adətən, mövcud və ya əvvəlki

mühasiblə müzakirələrə başlamaq üçün müştərinin icazə -
sinə, daha yaxşı olar ki, yazılı müraciətə ehtiyac duyacaq. 

R320.6 Mövcud və ya əvvəlki mühasiblə əlaqə saxlaya bilməsə,
təklif olunan mühasib istənilən mümkün təhlükə ilə bağlı
məlumat əldə etmək üçün digər məqbul addımları atacaq. 

Təklif olunan mühasiblə ünsiyyət 
R320.7 Mövcud və ya əvvəlki mühasibdən təklif olunan mühasib

tərəfindən məlumata cavab verməsi xahiş olunduqda, o:
a)      Sorğu ilə bağlı mövcud qanun və qaydalara riayət et-

məlidir;
b)     Bütün məlumatları dürüst və tam aydın bildirməlidir.

320.7 A1 Mövcud və ya əvvəlki  mühasib məxfiliyə riayət etməlidir.
Mövcud və ya əvvəlki  mühasibin müştərinin işlərini təklif
olunan mühasiblə müzakirə etməyə icazəsinin olması və
ya ondan bunun tələb olunması sifarişin xarakterindən və
aşağıdakılardan asılı olacaq:
a) Mövcud və ya keçmiş mühasibin müştəriyə müza-

kirə ilə bağlı icazə verməsi; 
b) Belə ünsiyyət və açıqlama ilə bağlı hüquqi və etik

tələblər məhkəmə hüququna görə dəyişə bilər. 
320.7 A2     Peşəkar mühasibin harada olması və ya məxfi məlumatları

açıqlamasının tələb olunması və ya açıqlamanın nə zaman
müvafiq olması Məcəllənin 114.1  A1-ci  paraqrafında
əksini tapıb. 

Audit və ya təhlil təyinatlarında dəyişikliklər 
R320.8 Audit və ya maliyyə hesabatlarının təhlili zamanı peşəkar

mühasib mövcud və ya əvvəlki mühasibdən hər hansı fakt -
la bağlı bütün məlumatları təmin etməsini istəməlidir.
Mövcud və ya əvvəlki mühasibin fikrincə təklif olunan
mühasib bu təyinatı qəbul etməzdən öncə nələri bilməlidir.
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Yeganə istisna hal R360.21-ci və R360.22-ci paraqraflarda
qeyd olunmuş qanun və qaydalarla bağlı riayət etməmə və
ya iddia olunan riayət etməmə hallarıdır: 
a) Əgər müştəri mövcud və ya əvvəlki mühasibə hər

hansı faktı və ya digər məlumatı açıqlamağa icazə
verirsə, mövcud və ya əvvəlki mühasib məlumatları
dürüst və tam aydın şəkildə çatdırmalıdır. 

b) Əgər müştəri mövcud və ya əvvəlki mühasibə
müştərinin işlərini təklif olunan mühasiblə müzakirə
etməyə icazə verə bilməsə və ya bundan imtina etsə,
mövcud və ya əvvəlki  mühasib bu faktı təklif olunan
mühasibə bildirməlidir. Bu zaman təklif olunan
mühasib təyinatı qəbul etməzdən öncə bu barədə
diqqətlə düşünməlidir. 

Müştəri və tapşırığın davamlılığı 
R320.9 Müştərinin daimi iştirakı üçün  peşəkar mühasib bu sifarişi

davam etdirib-etdirməməyi vaxtaşırı nəzərdən keçirmə-
lidir.  

320.9 A1     Fundamental prinsiplərə riayət etməklə bağlı potensial təh -
lü kələr si farişi  qəbul etdikdən sonra da yarana bilər. Pe şə -
kar mü hasib bunları öncədən bilsəydi, sifarişdən imtina
edər di. Məsələn, dürüstlük prinsipinə riayət etməklə bağlı
şəx si maraq təhlükəsi gəlirlərin yanlış idarə olunması və ya
ba lans hesabatında dəyərlərin göstərilməsi ilə yarana bilər. 

Ekspertin işindən istifadə 
R320.10  Peşəkar mühasib ekspertin işindən yararlanmaq istədikdə

bundan istifadənin əsaslandırılmış olmasını müəyyən-
ləşdirməlidir. 

320.10 A1 Peşəkar mühasibin ekspertin işindən istifadə etməsi za-
manı nəzərə alınmalı amillərə ekspertin nüfuzu və səriştəsi,
ekspertin malik olduğu resurslar, ekspertə şamil olunan
peşəkar və etik standartlardır. Bu məlumat ekspertlə
əvvəlki fəaliyyət və ya digərlərinə məsləhət xidmətləri
göstərməsi vasitəsilə əldə oluna bilər. 
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321-ci BÖLMƏ
İKİNCİ RƏY 

Giriş 
321.1 Peşəkar mühasiblərdən fundamental prinsiplərə riayət

etmək tələb olunur. Həmçinin, onlardan tələb olunur ki,
təhlükələri müəyyənləşdirmək, qiymətləndirmək və dəf
etmək üçün 120-ci bölmədə əksini tapmış konseptual
çərçivəni tətbiq etsinlər. 

321.2 Mövcud müştəri olmayan quruma ikinci rəy bildirmək fun-
damental prinsiplərin bir və ya bir neçəsinə riayət  etmə ilə
bağlı şəxsi maraq və ya digər təhlükələri yarada bilər. Bu
bölmədə belə hallarda konseptual çərçivəni tətbiq etməklə
konkret tələblər və tətbiqetmə materialı əks olunur. 

Tələblər və tətbiqetmə  materialları
Ümumi 
321.3 A1      Peşəkar mühasibdən xahiş oluna bilər ki, (a) konkret hallar

və (b) mövcud müştəri olmayan şirkət və ya qurum
tərəfindən və ya onun adından əməliyyatlarla bağlı müha-
siblik, audit, hesabatlılıq və ya digər standartların tətbiqi
ilə bağlı ikinci rəy versin. İkinci rəy mövcud və ya keçmiş
mühasibin istinad etdiyi faktlara və ya qeyri-adekvat dəlil-
lərə əsaslanmasa, peşəkar səriştə və lazımı diqqət prinsip -
lərinə riayət  etməklə bağlı şəxsi maraq təhlükəsi yarana
bilər. 

321.3 A2      Şəxsi maraq təhlükəsinin səviyyəsini qiymətləndirmək
üçün zəruri amil bu xahişin edildiyi şərait, mövcud olan
bütün digər faktlar və peşəkar rəyin ifadə olunması ilə
bağlı fərziyyələrdir. 

321.3 A3 Şəxsi maraqdan irəli gələn təhlükəni aradan qaldırmaq
üçün təhlükəsizlik tədbirləri kimi çıxış edə biləcək nü-
munələr aşağıdakılardır:
●      Müştərinin icazəsi ilə mövcud və ya əvvəlki müha-

sibdən məlumat əldə etmək; 
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●      Müştəri ilə ünsiyyətdə hər hansı fikirlə bağlı məh-
dudiyyətləri təsvir etmək; 

●      Mövcud və ya əvvəlki mühasibə rəyin bir nüsxəsini
təqdim etmək. 

Ünsiyyətdə olmaq üçün icazə verilmədikdə 
R321.4 Peşəkar mühasibdən ikinci rəy xahiş edən qurum mühasibə

əvvəlki  və ya mövcud mühasiblə ünsiyyətdə olmağa icazə
verməsə, mühasib ikinci rəyi verib-verməməklə bağlı qərar
qəbul etməlidir.
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330-cu BÖLMƏ 
XİDMƏT HAQQI VƏ MÜKAFATLANDIRMANIN  
DİGƏR NÖVLƏRİ

Giriş
330.1 Peşəkar mühasiblərdən fundamental prinsiplərə riayət

etmək və təhlükələri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və
aradan qaldırmaq üçün 120-ci bölmədə göstərilən konsep-
tual çərçivəni tətbiq etmək tələb olunur.

330.2 Xidmət haqqı və mükafatlandırmanın digər növlərinin
səviyyəsi və mahiyyəti bir və ya bir neçə fundamental prin-
sipə riayət etmək istəyinə qarşı fərdin şəxsi maraqlarından
irəli gələn təhlükə yarada bilər. Bu bölmədə belə hallarda
konseptual çərçivənin tətbiqi ilə bağlı xüsusi tətbiqetmə
materialları təqdim olu nur.

Tətbiqetmə materialları
Mükafatın səviyyəsi
330.3 A1     Təqdim edilmiş xidmət haqqının  səviyyəsi peşəkar müha-

sibin peşə standartlarına uyğun xidmətləri necə yerinə ye-
tirmək qabiliyyətinə təsir göstərə bilər.

330.4 Peşəkar mühasib uyğun hesab etdiyi istənilən xidmət
haqqını tələb edə bilər. Başqa bir mühasibdən daha aşağı
xidmət haqqını istəmək özlüyündə qeyri-etik deyil.
Bununla yanaşı, haqqın səviyyəsi peşə prinsipinə riayət et-
məkdə şəxsi təhlükə yarada və haqq çox aşağı olduqda mü-
vafiq texniki və peşə standartlarına uyğun olaraq xidmət
göstərməkdə çətinliyə səbəb ola biləcək diqqətli yanaş-
manı əngəlləyə bilər.

330.5 Belə təhlükələrin qiymətləndirilməsi üçün uyğun olan
amillər aşağıdakılardır:
●       Müştərinin razılaşdırılan şərtləri,xüsusilə, ödənişlərin

edilmə səbəbi və ödəniləcək xidmət haqqının əhatə
etdiyi peşə xidmətləri barədə məlumatlı olub-olma-
ması.
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●      Ödənişin səviyyəsinin tənzimləyici orqan kimi müstə -
qil üçüncü şəxs tərəfindən müəyyən olunub-olunma-
ması.

330.3 A4       Belə şəxsi maraqlardan irəli gələn təhlükələri aradan qal -
dır maq üçün ehtiyat tədbirlərinə aşağıdakılar  daxildir:
●     Ödənişlərin səviyyəsini və ya razılığın əhatəsini uy -

ğun laşdırmaq.
●       Görülən işlərin müvafiq yoxlayıcı tərəfindən nəzər -

dən keçirilməsi.
Şərti ödənişlər
330.4 A1 Şərti ödənişlər mühasibat və vergi hesabatları üzrə gös -

tərilən xidmətlərin müəyyən növləri üçün edilən ödənişdir.
Bununla belə, şərti ödəniş əsas prinsiplərə, xüsusilə,
müəyyən hallarda obyektivlik prinsipinə riayət etmək üçün
şəxsin oz maraqlarından irəli gələn təhlükə yarada bilər.

330.4 A2     Bu cür təhlükələrin qiymətləndirilməsi üçün uyğun olan
amillər aşağıdakılardır:
●      Razılaşmanın mahiyyəti.
●      Potensial ödəniş məbləğinin əhatəsi.
●      Ödənişin müəyyən edilməsi üçün əsas.
●     Aidiyyati istifadəçilərə peşəkar mühasibin gördüyü

işin mahiyyəti və ödənişin əsasına dair məlumatın
verilməsi.

●       Keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurlar.
●     Əməliyyatın nəticəsini nəzərdən keçirəcək üçüncü

tərəfin olub-olmaması.
●      Müstəqil üçüncü tərəfin təyin etdiyi ödənişin səviy -

yəsinin tənzimləyici qurumun təyin etdiyi məbləğ
olub-olmaması. 

330.4 A3 Bu cür şəxsi maraqlardan irəli gələn təhlükələrə qarşı
ehtiyat tədbirlərinə dair nümunələr aşağıdakılardır:
●     Peşəkar mühasibin gördüyü işi nəzərdən keçirmək

üçün mühasibatlıq və vergi hesabatları xidmətlərinin
göstərilməsində iştirak etməyən yoxlayıcı tərəfindən
işin nəzərdən keçirilməsi.
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●      Müştəri ilə ödənişin əsaslarına   dair əvvəlcədən ya -
zılı razılığa gəlmək.

330.4 A4 Audit müştərilərinə və digər təminat müş tərilərinə audit və
təhlil xidmətlərinə görə şərti ödənişlərlə bağlı tələblər və
tətbiqetmə materialları Beynəlxalq Müstəqillik Standart-
larında müəyyən edilmişdir.

İstinad üçün ödəniş və ya komissiya
330.5  A1      Peşəkar mühasib istinad üçün ödəniş etdiyi və ya müştəriyə

görə komissiya aldığı halda obyektivlik və peşəkar
davranış qaydalarına və işin düzgün icra olunması prose -
sinə şəxsi maraqlardan irəli gələn təhlükə yaranır. Bu cür
istinad üçün ödəniş və ya komissiyaya aşağıdakı hallar
daxildir:  
●     Müştərinin əməkdaşlıq etdiyi mühasibin təklif et-

mədiyi xüsusi xidmətlərə ehtiyacı yarandıqda digər
bir peşəkar mühasibin həmin xidmətləri müştəriyə
göstərmək üçün birinciyə ödədiyi vəsait.

●      Müştərinin tələb etdiyi xüsusi peşəkar xidmətlərin
ona mühasibatlıq xidmətləri göstərən mühasib
tərəfindən təmin olunmadıqda və həmin xidmətin
digər   peşəkar mühasibə və ya digər mütəxəssisə
ötürülməsi müqabilində ödənilən vəsait.

●      Müştəriyə xidmət və ya malların satılması (məsələn,
proqram təminatı) ilə əlaqədar üçüncü tərəfdən alı-
nan komissiya. 

330.5 A2 Bu cür şəxsi maraqlardan irəli gələn təhlükələrə qarşı
ehtiyat  tədbirlərinə dair nümunələr aşağıdakılardır:
●       Müştəri üçün digər tərəfin mal və ya xidmətlərin sa -

tışı ilə əlaqədar komissiya razılaşmaları barədə müş -
təri ilə əvvəlcədən razılaşmanın əldə edilməsi şəxsi
maraqlardan irəli gələn təhlükəni aradan qaldıra
bilər.

●      Müştərilərə xidmət və ya məhsulların tövsiyə edil -
mə si üçün başqa bir peşəkar mühasibə və ya üçüncü
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tərəfə edilən və ya ondan alınan hər hansı bir istinad
üçün ödəniş və ya komissiya razılaşması barədə
məlumat paylaşmaq şəxsi maraqlardan irəli gələn
təhlükəni aradan qaldıra bilər

Şirkətin alınması və ya satılması
330.6 A1 Peşəkar mühasib digər şirkətin hamısını və ya bir hissəsini

şirkətin əvvəlki sahibinə və ya onun varislərinə və əmlak-
larına malik olan şəxslərə ödənişin edilməsi əsasında əldə
edə bilər. Bu cür ödənişlər bu bölmənin məqsədləri
çərçivəsində istinad üçün ödəniş və ya komissiyalar hesab
olunmur.
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340-cı BÖLMƏ 
STİMULLAR, O CÜMLƏDƏN   HƏDİYYƏLƏR VƏ                           
QONAQPƏRVƏRLİK

Giriş
340.1           Peşəkar mühasiblərdən  fundamental  prinsiplərə  riayət

etmək və təh lükələri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və
dəf etmək üçün 120-ci bölmədə göstərilən konseptual
çərçivəni tətbiq etmək tələb olunur.

340.2             Həvəsləndiriciləri təklif və ya qəbul etmək şəxsi maraqdan
irəli gələn, yaxınlıq münasibətləri və ya fundamental prin-
siplərə, xüsusilə dürüstlük, obyektivlik və peşəkar davranış
qaydalarına uyğunluq baxımından təhlükə yarada bilər. 

340.3             Bu bölmədə qanun və qaydaları pozmadan peşəkar xidmət -
lər həyata keçirərkən həvəsləndiricilərin təklif və qəbul
edilməsi ilə bağlı konseptual çərçivənin tətbiqi ilə bağlı
tələblər və materiallar təqdim edilir. Bu bölmə, həmçinin,
peşəkar mühasiblərdən həvəsləndiriciləri təqdim və ya
qəbul edərkən, müvafiq qanun və qaydalara riayət etməyi
tələb edir. 

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
340.4 A1 Stimul digər şəxsin davranışına təsir göstərmək üçün isti-

fadə edilən bir əşya, şərait və ya hərəkətdir, lakin o, mütləq
şəkildə həmin şəxsin davranışına yalnış təsir göstərmək
məqsədi daşımır. Stimul peşəkar mühasiblər və mövcud və
ya potensial müştərilər arasında kiçik qonaqpərvərlik akt-
larından qanun və qaydalara zidd hərəkətlərə qədər
fərqlənə bilər. Stimulun aşağıdakı kimi müxtəlif formaları
ola bilər:
●      Hədiyyə.
●      Qonaqpərvərlik.
●      Əyləncə.
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●      Siyasi və ya xeyriyyəçilik ianələri.
●      Dostluq və sədaqətə istinadlar.
●      Məşğulluq və ya digər kommersiya imkanları.
●      Üstün münasibət, hüquq və imtiyazlar.

Qanun və qaydalarla qadağan olunan stimullar
R340.5 Bir çox ölkələrdə rüşvət və korrupsiya ilə bağlı olan qanun

və qaydalar müəyyən hallarda stimulu  təklif və ya qəbul
etməyi qadağan edir. Peşəkar mühasib belə hallarla
qarşılaşdıqda riayət olunmalı müvafiq qanun və qaydalar
haqqında biliklər əldə etməlidir.

Qanun və qaydalarla qadağan olunmayan stimullar
340.6 A1    Qanun və qaydalar ilə qadağan olunmayan stimullarırın

təqdim və ya qəbul edilməsi hələ də fundamental prinsip -
lərə uyğunluq baxımından təhlükələr yarada bilər.

Davranışa yanlış təsir məqsədli stimullar
R340.7 Peşəkar mühasib digər şəxsin davranışına yanlış təsir gös -

tərmək məqsədi daşıyan və ya ağlabatan dərəcədə mühasib
və məlumatlı üçüncü tərəfin mülahizəsinə əsasən yanlış
məqsədli olması ehtimal olunan  stimulları  təklif etməməli
və ya digərlərini bu cür təklifləri təqdim etməyə sövq et-
məməlidir. 

R340.8 Peşəkar mühasib digər şəxsin davranışına yanlış təsir
göstərmək məqsədi daşıyan və ya ağlabatan dərəcədə
mühasib və məlumatlı üçüncü tərəfin mülahizəsinə əsasən
yanlış məqsədli olması ehtimal olunan stimulları qəbul et-
məməli və ya digərlərini bu cür təklifləri qəbul etməyə
sövq etməməlidir. 

340.9  A1 Stimul, digər şəxsin qeyri-etik davranışına səbəb olduğu
təqdirdə, yanlış təsir məqsədli hesab olunur. Bu cür yanlış
təsir onu qəbul edənə və ya qəbul edənlə əlaqəsi olan başqa
bir şəxsə qarşı yönəldilə bilər. Fundamental prinsiplər
peşəkar mühasibin və zərurət yarandığı təqdirdə, müqayisə
aparmaqla digər şəxslərin qeyri-etik davranışı haqqında
anlayışları öyrənmək üçün müvafiq istinad arayışıdır.
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340.9 A2 Peşəkar mühasib stimulu qəbul edən və ya digər şəxsin
davranışına yanlış təsir məqsədli stimulu təklif və ya qəbul
və ya digərlərini buna sövq etdiyi təqdirdə dürüstlüyün
təməl prinsipinin pozulması baş verir. 

340.9 A3 Davranışa yanlış məqsədli təsir göstərməsinin həqiqi və/və
ya təxmin edilən olub-olmadığını müəyyənləşdirmək
peşəkar mühakimənin tətbiq edilməsini tələb edir. Nəzərə
alınası müvafiq amillər aşağıdakılardan ibarət ola bilər:
●      Stimulun təbiəti, tezliyi, dəyər və toplam təsiri.
●      Hər hansı bir qərara təsir edə bilmə ehtimalına mü-

nasibətdə stimulun verildiyi vaxt.
●      Stimulun müvafiq şəraitdə, məsələn, dini bayram və

ya toy münasibətilə hədiyyədən ibarət adət və ya
ənənəvi bir praktika olub-olmaması.

●      Həvəsləndirici peşəkar fəaliyyətin bir hissəsidir və
məsələn, işgüzar görüşlə əlaqədar nahar təklif edir
və ya qəbul edir.

●      Həvəsləndirici təklif bir şəxslə məhdudlaşır və ya
daha geniş bir qrup üçün nəzərdə tutulub. Daha geniş
qrup müştəriyə nisbətdə daxili və ya kənar şəxslər,
məsələn, digər tədarükçülər ola bilər.

●      Şirkətdə və ya müştəridə həvəsləndirici təklifi alan
şəxslərin rolu və vəzifələri.

●      Peşəkar mühasib stimulun  qəbul edilməsinin müş -
tərinin siyasət və qaydalarının pozulmasına gətirib
çıxaracağını güman etmək üçün  səbəbin olduğunu
bilirmi.

●      Stimulun təqdim edilməsi prosesində şəffaflığın də -
rəcəsi.

●      Stimulun onu alan şəxs tərəfindən istənilməsi və ya
tələb olunması.

●      Təklif edən şəxsin əvvəlki davranışı və ya reputa si -
yası. 
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Sonrakı addımlara dair mülahizələr
340.10 A1 Peşəkar mühasib stimulun həqiqi və ya təxmin olunan yan-

lış təsir məqsədli təklif olunmasını bildiyi təqdirdə belə,
R340.7-ci və R340.8-ci paraqraflarda təsbit olunan tələb -
lərin yerinə yetirilməsinə baxmayaraq, fundamental prin-
siplərə uyğunluq baxımınından ziddiyətin yaranması halı
da baş verə bilər. 

340.10 A2 Bu cür şəxsi maraqlardan irəli gələn təhlükələrə qarşı
ehtiyat tədbirlərinə dair nümunələr aşağıdakılardır:
●       Şirkət rəhbərliyini və ya idarəetməsinə məsul şəxsləri

təklif haqqında məlumatlandırmaq.
●      Müştəri  ilə  biznes münasibətlərini dəyişmək və ya

on lara xitam vermək.
Davranışa yanlış təsir məqsədi olmayan stimullar
340.11 A1 Konseptual çərçivədə göstərilən tələblər və tətbiqetmə ma-

terialları peşəkar mühasibin stimulu qəbul edən və ya digər
bir şəxsin davranışına həqiqi və ya ehtimal olunan yanlış
təsir göstərmək məqsədli olmadığına dair qənaətə gəldiyi
hallarda şamil olunur.

340.11 A2 Bu cür stimul mənasız və əhəmiyyətsiz olduqda, yaradılan
hər hansı bir təhlükə məqbul səviyyədə olacaqdır. 

340.11 A3 Hətta peşəkar mühasib stimulun qəbul edilməsini
həqiqətən və ya təxminən davranışa yanlış təsir məqsədi
daşımadığını düşünəndə stimulun təklif və ya qəbul
edilməsinin təhlükə yarada biləcəyi hallar aşağıdakılardır:
●      Şəxsi maraqlardan irəli gələn təhlükə:

○ Peşəkar mühasib müştəriyə korporativ xid-
mətlər göstərilməsi ilə bərabər müştərinin
potensial alıcısından qonaqpərvərlik təklifini
qəbul edir.

●      Yaxınlıq təhlükəsi:
○ Peşəkar mühasib mövcud və ya potensial

müştərini vaxtaşırı idman tədbirlərinə dəvət
edir.
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●      Hədə-qorxu təhlükəsi:
○ Peşəkar mühasib müştəridən ictimailəşdiyi

təqdirdə mahiyyəti birmənalı qarşılanmayan
qonaqpərvərlik təklifini qəbul edir.

340.11 A4    Bu cür həvəsləndiricini təklif və ya qəbul etməklə yara -
dılmış təhlükələrin səviyyəsinin qiymətlən diril məsində is-
tifadə olunan müvafiq amillər 340.9 A3-cü pa raqrafda
göstərilən eyni amilləri əhatə edir.

340.11 A5   Həvəsləndiricini təklif və ya qəbul etməklə yaranan təh-
lükəni aradan qaldırmaq üçün tədbirlərin nümunələri
aşağıdakıları əhatə  edir:
●      Stimulu  qəbul və təklif etməmək.
●      Müştəri üçün peşəkar xidmətlərin göstərilməsi mə-

suliyyəti peşəkar mühasibin xidmət göstərərkən yan-
lış təsirə məruz qalmayacağı və ya belə bir təsəvvür
yaratmayan başqa bir şəxsə ötürülür.

340.11 A6 Stimulu  təklif və ya qəbul etməklə yaranan bu cür təh-
lükələri aradan qaldırmaq üçün tədbirlərə dair nümunələrə
aşağıdakılar daxildir:
●      Şirkət rəhbərliyi və ya şirkətin yüksək səviyyəli rəh-

bərliyi ilə həvəsləndiricilərin təklif və ya qəbul olun -
masına dair şəffaf olmaq.

●       Həvəsləndiriciləri şirkətin yüksək səviyyəli rəhbərliyi
və ya şirkətin etika qaydalarına məsul şəxs və ya
müştəri tərəfindən təyin olunan digər bir şəxs
tərəfindən nəzarətdə saxlanılan bir siyahıda qeydə
almaq. 

●       Peşəkar xidmət göstərilməsində hər hansı yolla iştirak
etməyən nəzarətçinin peşəkar mühasibin həvəs-
ləndiricini qəbul etdiyi müştəri üçün gördüyü işləri
və ya verilən qərarları müvafiq surətdə nəzərdən
keçirməsi.

●    Qəbul olunduqdan sonra stimulu  xeyriyyəçiliyə
yönəltmək və hədiyyəni, məsələn, şirkətin yüksək
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səviyyəli rəhbərliyinə və ya hədiyyəni təklif edən
tərəfə məlumatı paylaşmaq.

●      Qonaqpərvərlik kimi stimulun xərcini ödəmək.
●      Qəbul olunduqdan sonar  mümkün qədər tez bir za-

manda hədiyyə kimi həvəsləndiricini qeri qaytarmaq.
Birbaşa və ya yaxın ailə üzvləri
R340.12 Peşəkar mühasib aşağıdakılar tərəfindən həvəsləndiricinin

təklif edilməsi nəticəsində əsas prinsiplərə riayət olun-
masında yaranan potensial təhlükələr barədə məlumatlı ol-
malıdır:
a) Mühasibin birbaşa və ya yaxın ailə üzvləri tərəfindən

mühasibin mövcud və ya potensial müştərisinə.
b) Mühasibin mövcud və ya potensial müştərisi tə -

rəfindən mühasibin birbaşa və ya yaxın ailə üzv -
lərinə. 

R340.13 Peşəkar mühasib birbaşa və ya yaxın ailə üzvünün təklif
etdiyi və ya qəbul etdiyi həvəsləndiricidən xəbərdar
olduqda və həmin həvəsləndiricinin mühasibin və ya onun
mövcud və ya potensial müştərisinin davranışına yanlış
təsir məqsədli olmasını və ya üçüncü tərəf bu həvəs-
ləndiricinin bu cür niyyətli olacağını ehtimal edirsə, müha-
sib birbaşa və ya yaxın ailə üzvünə həvəsləndiricini təklif
və ya qəbul etməmək barədə məsləhət verməlidir.

340.13 A1 340.9 A3-cü paraqrafda göstərilən amillərin peşəkar müha-
sibin və ya mövcud və ya potensial müştərinin davranışına
yanlış təsir göstərməsi üçün həqiqi və ya təxmin edilən
niyyətin olub-olmadığını müəyyənləşdirmək vacibdir.
Mövzu ilə əlaqəli digər bir amil aşağıdakı şəxslər arasında
münasibətlərin mahiyyəti və ya yaxınlığıdır: 
a) Mühasib və onun birbaşa və ya yaxın ailə üzvləri;
b) Birbaşa və ya yaxın ailə üzvləri və mövcud və ya

potensial müştəri; habelə
c) Mühasib və mövcud və ya potensial müştəri.
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Məsələn, mühasibin perspektivli bir satış üçün biznes
qiymətləndirməsini təmin edən bir müştəri tərəfindən
mühasibin həyat yoldaşına sıravi işə   qəbul prosesindən
kənar iş təklifi belə bir niyyəti göstərə bilər.

340.13 A2    340.10 A2-ci  paraqrafda göstərilən tətbiqetmə materialları
birbaşa və ya yaxın qohumun hətta R340.12-ci paraqrafda
göstərilən tövsiyəyə riayət etdiyi halda peşəkar mühasibin,
mövcud və ya potensial müştərinin davranışına həqiqi və
ya təxmin edilən təsir məqsədi daşıyan həqiqi və ya ehti-
mal olunan təhlükələri aradan qaldırmaq üçün keçərlidi. 

Konseptual çərçivənin tətbiqi
340.14 A1 Peşəkar mühasib R340.12-ci paraqrafda göstərilən hallarda

təqdim edilən bir həvəsləndiricidən xəbərdar olduğu
təqdirdə fundamental prinsiplərə uyğunluğa təhlükələr
aşağıdakı hallarda yarana bilər:
a) Birbaşa və ya yaxın ailə üzvləri R340.13-cü paraq -

rafın tələblərinə əsasən mühasibin məsləhətinə zidd
olan həvəsləndiricini təklif və/və ya qəbul edir; yaxud

b) Mühasibin mövcud və ya potensial müştərinin
davranışına yanlış təsirin həqiqi və ya təxmini ol-
masına inanmağa əsası yoxdur.

340.14 A2 340.11 A1-ci paraqrafdan 340.11 A6-cı paraqrafdək  tətbiq
olunan materiallar bu cür təhlükələrin müəyyən-
ləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması
üçün vacibdir. Bu hallarda təhlükə səviyyəsinin qiy -
mətləndirilməsinə aid olan amillər həmçinin 340.13 A1-ci
paraqrafında göstərilən əlaqələrin mahiyyəti və ya yaxın-
lığını ehtiva edir.

Digər mülahizələr
340.15 A1 Müştəri və ya müştərinin rəhbərliyi altında çalışan şəxslər

tərəfindən qanun və qaydaların pozulmasına gətirən və ya
bü cur nəticələnməsi ehtimal olunan stimul  haqqında
öyrəndikdə və ya xəbərdar olduqda, 360-cı bölmənin
tələbləri tətbiq olunmalıdır.
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340.15 A2 Şirkətə, şəbəkə şirkətinə və ya audit tapşırığı qrupunun
üzvünə sifarişçi müştəridən hədiyyə və ya qonaqpərvərlik
təklif olunursa, 420-ci bölmədə göstərilən tələb və tət-
biqetmə materialları tətbiq edilir.

340.15 A3 Şirkətə, şəbəkə şirkətinə və ya mühasibatlıq xidmətləri
göstərən qrupun üzvünə xidmət göstərilən müştərisindən
hədiyyə və ya qonaqpərvərlik təklif olunursa, 906-cı
bölmədə göstərilən tələb və tətbiqetmə materialları tətbiq
edilir.
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350-ci  BÖLMƏ 
MÜŞTƏRİ AKTİVLƏRİNƏ NƏZARƏT

Giriş
350.1. Peşəkar mühasiblər riayət etməmə təhlükələrini aşkar

etmək, qiymətləndirmək və onlara qarşı tədbirlər görmək
üçün fundamental prinsiplərə əməl etməli və 120-ci
bölmədə təsvir edilən konseptual çərçivəni tətbiq etməlidir.

350.2. Müştəri aktivlərini saxlamaq şəxsi maraq və peşəkar
davranış, obyektivlik prinsiplərinə uyğunluqla bağlı digər
təhlükələr üçün şərait yaradır. Bu bölmədə belə vəziy -
yətlərdə konseptual çərçivənin tətbiqinə uyğun xüsusi
tələblər və tətbiqetmə materialları təqdim edilmişdir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Aktiv nəzarətə götürülməzdən əvvəl
R350.3. Peşəkar mühasib yalnız qanunla icazə verildiyi təqdirdə və

aktivlərin nəzarətə götürülməsini nəzərdə tutan şəraitə mü-
vafiq olaraq müştərinin pul vəsaitlərini və digər aktivlərini
nəzarətə götürməlidir.

R350.4. Müştərinin pul vəsaitləri və ya aktivlərini nəzarətə götür-
məklə bağlı müştəri və layihəni qəbul etməyin bir hissəsi
olaraq peşəkar mühasib:
a) Aktivlərin mənbəyini araşdırmalı; habelə
b) Əlaqəli hüquqi və normativ öhdəlikləri nəzərdən keçir-

məlidir.
350.4. A1 Müştəri aktivlərinin mənbəyinin araşdırılması nəticəsində

aktivlərin, məsələn, pulların yuyulması kimi qeyri-qanuni
fəaliyyətdən törədiyi məlum ola bilər. Belə hallarda təh-
lükə yarana bilər və 360-cı bölmənin müddəaları tətbiq
oluna bilər.

Aktiv nəzarətə götürüldükdən sonra
R350.5. Başqa birinə məxsus pul vəsaitləri və ya digər aktivlərin

etibar edildiyi peşəkar mühasib:
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a)       Aktivlərin saxlanması və uçotuna tətbiq olunan qa -
nun və qaydalara əməl etməli;

b)      Aktivləri şəxsi və ya şirkət aktivlərindən ayrı saxla-
malı;

c)      Aktivləri yalnız  nəzərdə tutulduqları məqsəd üçün
is  tifadə etməli;

d)     Aktivlər və əldə olunan hər hansı gəlir, dividend və
ya qazanc haqqında istənilən zaman hesabatın veril -
məli olduğu şəxslərə hesabat verməyə hazır ol-
malıdır.
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360-cı BÖLMƏ 
QANUN VƏ QAYDALARA ƏMƏL ETMƏMƏYƏ QARŞI 
TƏDBİRLƏRİN GÖRÜLMƏSİ

Giriş
360.1 Peşəkar mühasiblər riayət etməmə təhlükələrini aşkar

etmək, qiymətləndirmək və onlara qarşı tədbirlər görmək
üçün fundamental prinsiplərə əməl etməli və 120-ci
bölmədə təsvir edilən konseptual çərçivəni tətbiq etmə-
lidirlər.

360.2 Peşəkar mühasib qanun və qaydalara riayət etməmə və ya
ehtimal olunan riayət etməmə ilə qarşılaşdıqda dürüstlük
və peşəkar davranış prinsiplərinə uyğunluğa qarşı şəxsi
maraq və ya hədə-qorxu təhlükəsi yaranır.

360.3 Peşəkar mühasib müştəriyə peşəkar xidmətlər göstərərkən
riayət etməmə və ya ehtimal  olunan riayət etməmə ilə
qarşılaşa və ya belə hallar haqqında xəbərdar edilə bilər.
Bu bölmədə mühasibə riayət etməmənin nəticələrini
qiymətləndirmək və:
a) müştərinin maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli məb -

ləğlərin və açıqlamaların müəyyən edilməsinə, adə -
tən, birbaşa təsir göstərən qanun və qaydalara; habelə

b) müştərinin maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli məb -
ləğlərin və açıqlamaların müəyyən edilməsinə birba -
şa təsir göstərməyən, lakin riayət edilməsi müş tərinin
fəaliyyətinin əməliyyat aspektləri, fəaliyyətini da -
vam etdirməsi və ya əhəmiyyətli cərimələrin qarşı -
sını almaq üçün önəmli ola biləcək digər qanun və
qaydalara; riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət
etməmə hallarına qarşı mümkün tədbirlərə dair təli-
matlar təqdim edilir.

Peşəkar mühasibin qanun və qaydalara riayət etməməklə bağlı
məqsədləri
360.4 Mühasiblik peşəsini fərqləndirən cəhət ictimai maraqlara
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xidmət etmək məsuliyyətinin qəbul edilməsidir. Riayət et-
məmə və ya ehtimal olunan riayət etməmə hallarına qarşı
tədbir görərkən peşəkar mühasibin məqsədi:
a) Dürüstlük və peşəkar davranış prinsiplərinə riayət

etmək;
b) Rəhbərliyi və ya uyğun olduqda müştərinin idarəet-

məyə məsul şəxslərini xəbərdar etməklə:
i) Onlara aşkar edilmiş və ya ehtimal olunan ri-

ayət etməmənin nəticələrini aradan qaldırmaq,
düzəltmək və ya təsirini azaltmaq imkanı ver-
mək; yaxud

ii) Riayət etməmənin baş vermədiyi halda baş
verməsinin qarşısını almaq; habelə

iii) İctimai maraqlara müvafiq addımlar atmaqdır.
Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
360.5. A1 Qanun və qaydalara riayət etməmə (“riayət etməmə”)

özündə aşağıdakı tərəflərin qəbul etdiyi üstün qüvvəyə
malik qanun və qaydalara zidd qəsdən və ya bilərəkdən
törədilmiş fəaliyyət və ya fəaliyyətsizliyi ehtiva edir:
a)      Müştəri;
b)      Müştərinin idarəetməyə məsul şəxsləri;
c)      Müştərinin rəhbərliyi; yaxud
d)     Müştəriyə və ya müştərinin nəzarəti altında işləyən

digər şəxslər.
360.5 A2 Bu bölmədə nəzərdə tutulan qanun və qayda nümunələri

aşağıdakıları tənzimləyir:
●      Dələduzluq, korrupsiya və rüşvət.
●      Çirkli pulların yuyulması, terrorçuluğun maliy yələş -

dirilməsi və cinayət yolu ilə əldə edilmiş vəsaitlər.
●      Qiymətli kağızlar bazarı və ticarəti.
●      Bankçılıq və digər maliyyə məhsulları və xidmətləri.
●      İnformasiyanın mühafizəsi.
●      Vergi və pensiya öhdəlikləri və ödəmələri.
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●      Ekologiyanın mühafizəsi.
●      İctimai səhiyyə və təhlükəsizlik.

360.5 A3 Riayət etməmə müştəri üçün cərimə, məhkəmə iddiası və
ya digər şəkildə nəticələnərək müştərinin maliyyə hesabat-
larına əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Ən əsası, belə riayət
etməmə ictimai maraqlara zərbə vura, investorlara, kredi-
torlara, əməkdaşlara və ya ümumən ictimaiyyətə əhə -
miyyətli zərər verə bilər. Bu bölmənin məqsədləri üçün,
əhəmiyyətli zərər verən əməl dedikdə sözügedən tərəf -
lərdən hər hansı biri üçün maliyyə və ya qeyri-maliyyə
baxımından ciddi mənfi nəticələr verən əməl nəzərdə tu-
tulur. Nümunə kimi investorların əhəmiyyətli maliyyə
zərərlərinə məruz qaldığı dələduzluq əməlini və ətraf
mühit qanun və qaydalarını pozaraq əməkdaşların və ya
ictimaiyyətin sağlamlıq və ya təhlükəsizliyini təhlükə al-
tına almağı göstərmək olar. 

R360.6 Bəzi yurisdiksiyalarda peşəkar mühasiblərin riayət etməmə
və ya ehtimal olunan riayət etməməyə qarşı görməli
olduqları tədbirlər hüquqi və ya normativ müddəalarla
tənzimlənir. Bu hüquqi və ya normativ müddəalar bu
bölmənin müddəalarından fərqlənə və ya kənara çıxa bilər.
Riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət etməmə ilə
qarşılaşdıqda mühasib bu hüquqi və ya normativ müd-
dəalarla tanış olmalı və bu hüquqi və ya normativ müd-
dəalara, o cümlədən:
a) Belə halı müvafiq səlahiyyətli tərəfə məruzə etməklə

bağlı tələblərə; habelə
b) Müştərini xəbərdar etməklə bağlı qadağalara əməl

etməlidir.
360.6.A1 Müştərini xəbərdar etməklə bağlı qadağa, məsələn, çirkli

pulların yuyulması haqqında qanuna əsasən tələb oluna
bilər.

360.7.A1 Bu bölmə müştərinin təbiətindən, o cümlədən dövlət müəs-
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sisəsi olub-olmamasından asılı olmayaraq tətbiq edilir.
360.7.A2 Açıq-aydın əhəmiyyətsiz olan halla üzləşən və ya belə hal

haqqında məlumatlandırılan peşəkar mühasib bu bölməyə
riayət etməli deyil. Halın əhəmiyyətsiz olub-olmadığı onun
təbiəti, müştəriyə, maraqlı tərəflərə və ümumilikdə icti-
maiyyətə maliyyə və ya digər təsirinə əsasən mühakimə
edilir.

360.7.A3 Bu bölmə  şamil edilmir:
a)     Müştərinin biznes fəaliyyəti ilə bağlılığı olmayan

şəxsi qanunsuz hərəkət; habelə
b )     360.5 A1-ci paraqrafda sadalanmayan tərəflərin ria -

yət etməməsi. Bura, məsələn, peşəkar mühasibin
müştəri tərəfindən üçüncü tərəf müəssisənin yox -
lanılması üçün təyin edildiyi və aşkar edilən və ya
ehtimal olunan riayət etməmə həmin üçüncü tərəfin
əməli olduğu hallar aiddir.

Buna baxmayaraq, mühasib belə vəziyyətlərdə davranış
məqsədilə bu bölmədəki təlimatlardan yararlana bilər.

Rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin məsuliyyəti
360.8 A1 Rəhbərlik idarəetməyə məsul şəxslərin nəzarəti altında

müştərinin biznes fəaliyyətinin qanun və qaydalara mü-
vafiq şəkildə həyata keçirilməsini təmin etməyə görə mə-
suliyyət daşıyır. Rəhbərlik və müəssisəni idarəetməyə
məsul şəxslər, həmçinin, aşağıdakı tərəflərin riayət et-
məməsini aşkar etmək və müvafiq tədbirlər görməyə görə
məsuliyyət daşıyır: 
a)      Müştəri;
b)      İdarəetməyə məsul istənilən şəxs;
c)      Rəhbərlik üzvü; yaxud
d)       Müştəriyə və ya onun rəhbərliyi altında işləyən digər

şəxslər.
Bütün peşəkar mühasiblərin məsuliyyəti
R360.9 Peşəkar mühasib bu bölmənin şamil edildiyi məsələdən

xəbərdar olduqda bu bölməyə riayət etmək üçün vaxtında
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tədbir görməlidir. Vaxtında tədbir görərkən mühasib
məsələnin mahiyyətini və müəssisənin, investorların, kre -
di torların, əməkdaşların və ya ümumilikdə ictimaiy yətin
maraqlarına dəyə biləcək zərəri nəzərə almalıdır.

Maliyyə hesabatlarının auditi
Məsələnin araşdırılması
R360.10 Maliyyə hesabatlarının auditini həyata keçirən peşəkar

mühasib riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət et-
məmə halı ilə qarşılaşdıqda məsələni araşdırmalıdır. Bu
araşdırmaya riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət et-
məmənin mahiyyəti və hansı şəraitdə baş verməsi və ya
baş verə biləcəyini öyrənmək daxildir.

360.10 A1 Peşəkar mühasib tapşırığı yerinə yetirərkən və ya digər
tərəflərin təqdim etdiyi məlumat əsasında riayət etməmə
və ya ehtimal olunan riayət etməmə halından xəbər tuta
bilər.

360.10 A2 Peşəkar mühasibdən bilik və təcrübəsindən çıxış etmək və
peşəkar mühakimə yürütmək tələb olunur. Buna baxma-
yaraq, mühasibin qanun və qaydaları tapşırığı yerinə ye-
tirmək üçün tələb olunandan artıq bilməsi gözlənilmir.
Əməlin riayət etməmə olub-olmamasına sonda məhkəmə
və ya digər müvafiq məhkəmə orqanı tərəfindən qərar
veril məlidir.

360.10 A3 Məsələnin mahiyyəti və əhəmiyyət dərəcəsindən asılı
olaraq peşəkar mühasib şirkətdə, şəbəkə şirkətində digər
şəxslərlə və ya peşəkar orqan və ya hüquq məsləhətçisi ilə
məxfi şəkildə məsləhətləşə bilər.

R360.11 Peşəkar mühasib riayət etməmə halını aşkar etdikdə və ya
belə bir halın baş verəcəyindən şübhələndikdə bu məsələni
müvafiq səviyyədən olan rəhbərliklə və uyğun olduqda
idarəetməyə məsul şəxslərlə müzakirə etməlidir.

360.11 A1 Müzakirənin məqsədi peşəkar mühasibin məsələyə dair
fakt, şərait və məsələnin mümkün nəticələri haqqında fikir-

BÖLMƏ 360

3-
cü

 H
İS

S
Ə

  

125

MƏCƏLLƏ



lərinə aydınlıq gətirməkdir. Həmçinin, müzakirə rəhbərliyi
və ya idarəetməyə məsul şəxsləri məsələni araşdırmağa
sövq edə bilər.

360.11 A2 Məsələni rəhbərliyin hansı səviyyəsi ilə müzakirə etmək
qərarı peşəkar mühakimə tələb edir. Bu zaman aşağıdakı
amillər nəzərə alınmalıdır:
●      Məsələnin mahiyyəti və baş  vermə şəraiti.
●      Məsələyə faktiki olaraq cəlb olunan və ya cəlb oluna

biləcək şəxslər.
●      Gizli sövdələşmə ehtimalı.
●      Məsələnin mümkün nəticələri.
●       Nəzərdə tutulan rəhbərlik səviyyəsinin məsələni araş -

dırıb müvafiq tədbirlər görə bilib-bilməyəcəyi.
360.11 A3 Adətən, müvafiq rəhbərlik səviyyəsi məsələyə cəlb olunan

və ya cəlb oluna biləcək şəxslərdən ən azı bir səviyyə
yuxarıda yerləşir. Qrup kontekstində müvafiq rəhbərlik
səviyyəsi müştəriyə nəzarət edən müəssisənin rəhbər-
liyidir.

360.11 A4 Peşəkar mühasib, uyğun olduqda, məsələni daxili auditorla
da müzakirə edə bilər.

R360.12 Peşəkar mühasib rəhbərliyin riayət etməmə və ya ehtimal
olunan riayət etməməyə cəlb olunduğunu düşünürsə,
məsələni idarəetməyə məsul şəxslərlə müzakirə etməlidir.

Məsələyə dair tədbirin görülməsi
R360.13 Riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət etməmə halını

rəhbərlik və uyğun olduqda, idarəetməyə məsul şəxslərlə
müzakirə edərkən peşəkar mühasib:
a)   Riayət etməmənin nəticələrini aradan qaldırmaq,

düzəltmək və ya təsirini azaltmaq;
b)     Hələ baş verməmiş riayət etməmə halının qarşısını

almaq;
c)      Qanun və ya qaydanın tələb etdiyi şəkildə və ya ic-

timai maraqlar üçün zəruri olduqda məsələ haqqında
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müvafiq səlahiyyətli orqanı məlumatlandırmaq
məqsədilə idarəetməyə məsul şəxslərə müvafiq şə -
kildə və vaxtında tədbir görməyi tövsiyə etməlidir.

R360.14 Peşəkar mühasib rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərin
riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət etməmək ilə
bağlı öz hüquqi və ya normativ məsuliyyətlərini an-
ladıqlarını öyrənməlidir.

360.14 A1 Əgər rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər məsələ ilə
bağlı hüquqi və ya normativ məsuliyyətlərini anlamırsa,
peşəkar mühasib onlara müvafiq məlumat mənbələrini
məsləhət görə və ya hüquqi məsləhət almağı tövsiyə edə
bilər.

R360.15 Peşəkar mühasib müvafiq:
a)      Qanun və qaydalara, o cümlədən  riayət etməmə və

ya ehtimal olunan riayət etməmə barədə müvafiq
səlahiyyətli orqana məlumat verilməsi haqqında
hüquqi və ya normativ müddəalara; habelə

b)      Audit standartlarının tələblərinə, o cümlədən:
●      Riayət etməməni, o cümlədən dələduzluğu aş -

karlamaq və tədbir görmək;
●        İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə saxlamaq;
●        Riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət et-

məmənin auditor hesabatına təsirlərini nəzərə
alma haqqında tələblərinə riayət etməlidir.

360.15 A1. Bəzi qanun və qaydalarda riayət etməmə və ya şübhə edi -
lən riayət etməmənin müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə
edilməsi müddəti müəyyən edilir.

Qrupların məlumatlandırılması
R360.16 Peşəkar mühasib qrup komponenti ilə bağlı riayət etməmə

və ya ehtimal olunan riayət etməmə aşkar edərsə, aşağıda
göstərilən hər iki halda, qanun və ya qayda ilə qadağan
olun maması şərtilə, məsələ barədə qrupun tapşırıq üzrə
tərəfdaşını məlumatlandırmalıdır:
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a)       Qrup maliyyə hesabatlarının auditi məqsədilə qrupun
tapşırıq üzrə heyəti mühasibdən komponentlə bağlı
maliyyə məlumatı üzərində işləməyi istədikdə;
yaxud

b)      Mühasib qrup auditindən başqa məqsədlər üçün, mə -
sələn, məcburi audit çərçivəsində komponentin
maliyyə hesabatlarının auditini apardıqda.

Qrupun tapşırıq üzrə tərəfdaşının məlumatlandırılması bu
bölmənin müddəalarına uyğun şəkildə məsələyə dair təd-
birlərin görülməsinə əlavə olaraq həyata keçirilməlidir.

360.16 A1 Məlumatlandırmanın məqsədi qrupun tapşırıq üzrə tərəf-
daşının məsələdən xəbərdar olması və qrup auditi konteks -
tində tədbir görüb-görməmək, tədbir görüləcəksə, bu
bölmənin müddəalarına uyğun olaraq necə görüləcəyinə
dair qərar verməsi üçün imkan yaratmaqdır. R360.16-cı
paraqrafda təsvir edilən məlumatlandırma tələbi qrupun
tapşırıq üzrə tərəfdaşının şirkətinin və ya şəbəkəsinin
peşəkar mühasibin şirkəti və ya şəbəkəsi ilə eyni və ya
fərqli olmasından asılı olmayaraq, yerinə yetirilməlidir.

R360.17 Qrup maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qrupun tapşırıq
üzrə tərəfdaşı riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət
etməmədən xəbərdar olduqda məsələnin:
a)       Maliyyə məlumatı qrup maliyyə hesabatlarının auditi

məqsədilə aparılan işdə istifadə edilən;  yaxud
b)     Maliyyə hesabatları qrup auditindən fərqli, məsələn,

məcburi audit məqsədləri üçün istifadə edilən bir və
ya daha çox komponent üçün keçərli olub-olma -
dığını araşdırmalıdır. 

Bu araşdırma qrup auditi kontekstində məsələ ilə bağlı bu
bölmənin müddəalarına müvafiq şəkildə tədbirin görül -
məsinə əlavə olaraq həyata keçirilməlidir.

R360.18 Riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət etməmə R360.
17-ci paraqrafın (a) və (b) bəndlərində göstərilən kom po -
nent  lərdən biri və ya daha çoxu üçün aktual olduqda, qrupun
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tapşırıq üzrə tərəfdaşı, qanun və ya qayda ilə qadağan olun-
madıqda, məsələni komponentdə işi həyata keçirən şəxslərə
çatdırmalıdır. Ehtiyac yaranarsa, qrupun tapşırıq üzrə tərəf-
daşı R360.17-ci paraqrafın (b) bəndində göstərilən müvafiq
komponentin (komponentlərin) audit edi lib-edilmədiyini,
edilibsə, praktiki olaraq mümkün ol du ğu qədər auditorun
kimliyini müəyyən etmək məqsədilə müvafiq araşdırmanın
həyata keçirilməsini (ya rəhbərlik, ya da ictimaiyyətə açıq
məlumat verilməsi vasitəsilə) təşkil etməlidir.

360.18 A1 Məlumatlandırmanın məqsədi komponentlərdə aparılan işə
görə məsul şəxslərin məsələdən xəbərdar olması və tədbir
görüb-görməmək, tədbir görüləcəksə bu bölmənin müd-
dəalarına əsasən necə görüləcəyinə dair qərar verməsinə
imkan yaratmaqdır. Məlumatlandırma tələbi qrupun
tapşırıq üzrə tərəfdaşının şirkətinin və ya şəbəkə şirkətinin
komponentlərdə fəaliyyət göstərən şəxslərin şirkəti və ya
şəbəkə  şirkəti ilə eyni və ya fərqli olmasından asılı olma-
yaraq, yerinə yetirilməlidir.

Əlavə tədbirlərə ehtiyac olub-olmadığının müəyyən edilməsi
R360.19 Peşəkar mühasib rəhbərlik və uyğun olduqda, idarəetməyə

məsul şəxslərin cavab tədbirlərinin münasibliyini qiymət -
ləndirməlidir.

360.19 A1 Rəhbərlik və uyğun olduqda, idarəetməyə məsul şəxslərin
cavab tədbirlərinin münasibliyinin qiymətləndirilməsi za-
manı nəzərə alınmalı amillər aşağıdakılardır:
●      Cavab tədbirinin vaxtında görülməsi.
●      Riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət etməmə

halının adekvat şəkildə araşdırılması.
●       Hər hansı riayət etməmə nəticələrinin aradan qaldırıl-

ması, düzəldilməsi və ya təsirinin azaldılması üçün
tədbirlərin görülməsi.

●       Hələ baş verməmiş riayət etməmə hallarının qarşısı -
nın alınması üçün tədbirlərin görülməsi.

●      Riayət etməmə halının təkrar baş verməsi riskini
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azaltmaq üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi, mə -
sələn, əlavə nəzarət və ya təlim.

●      Riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət etməmə
halının müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə edilməsi
və əgər edilərsə, məruzə olunan məlumatın adek-
vatlığı.

R360.20 Rəhbərlik və uyğun olduqda, idarəetməyə məsul şəxslərin
cavab tədbirlərindən sonra peşəkar mühasib ictimai
maraqlar üçün əlavə tədbirlərə ehtiyac olub-olmamasını
müəyyən etməlidir.

360.20 A1. Əlavə tədbirlərin görülməsinə ehtiyac olub-olmamasının,
ehtiyac olarsa, belə tədbirlərin mahiyyəti və ölçüsünün
müəyyən edilməsi müxtəlif amillərdən asılıdır, o cüm-
lədən:
●       Hüquqi və normativ əsaslar.
●       Vəziyyətin təcililiyi.
●       Məsələnin müştəri müəssisəsində yayılma dərəcəsi.
●      Peşəkar mühasibin rəhbərliyin və uyğun olduqda,

idarəetməyə məsul şəxslərin dürüstlüyünə etibarının
qalıb-qalmaması.

●       Riayət etməmə  və  ya  riayət etməmənin təkrar baş
ver mək ehtimalı.

●      Müəssisənin, investorların, kreditorların, əməkdaş -
ların və ümumilikdə ictimaiyyətin maraqlarına fak-
tiki və ya mümkün əhəmiyyətli zərərə dair etibarlı
sübutun olub-olmaması.

360.20 A2. Peşəkar mühasibin rəhbərliyin və uyğun olduqda, idarəet-
məyə məsul şəxslərin dürüstlüyünə etibarının qalmamasına
səbəb olan vəziyyətlərə aiddir: 
●      Mühasibin onların hər hansı riayət etməmə halına

cəlb olunduğuna və ya belə halda qəsdən iştirak et-
diyinə dair şübhələrinin və ya sübutunun olması.

●       Mühasibin onların belə riayət etməmə halından xə -
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bər dar olduğunu və hüquqi və normativ tələblərin
əksinə gedərək ağlabatan müddət ərzində müvafiq
səlahiyyətli şəxslərə məsələni məruzə etmədiyini və
ya məruzə edilməsinə icazə vermədiyini bilməsi.

R360.21 Peşəkar mühasib əlavə tədbirin zəruriliyi, mahiyyəti və
ölçüsünü müəyyən edərkən peşəkar mühakimədən çıxış et-
məlidir. Bunları müəyyən edərkən mühasib uyğun və mə -
lumatlandırılmış üçüncü tərəfin mühasibin ictimai
maraqlara müvafiq davrandığı qənaətinə gəlib-gəlmə yəcə -
yini nəzərə almalıdır.

360.21 A1. Peşəkar mühasibin görəcəyi əlavə tədbirlərə aiddir:
●       Hüquqi və ya normativ tələb olmasa da məsələni mü-

vafiq səlahiyyətli şəxsə çatdırmaq.
●      Qanun və ya qaydanın icazə verdiyi halda tapşırıqda

iştirakdan və peşəkar münasibətlərdən imtina etmək.
360.21 A2. Tapşırıqda iştirakdan və peşəkar münasibətlərdən imtina

pe şəkar mühasibin bu bölmədə nəzərdə tutulmuş məq -
sədlərinə nail olmaq üçün görməli olduğu tədbirləri əvəz
etmir. Buna baxmayaraq, bəzi yurisdiksiyalarda mühasibin
əlavə tədbir imkanları məhdudlaşdırıla bilər. Belə olan
halda imtina yeganə icazə verilən tədbir ola bilər.

R360.22 Peşəkar mühasib R360.20-ci və 360.21 A1-ci paraqraflara
əsasən peşəkar münasibətlərdən imtina etdikdə R320.8-ci
paraqrafa əsasən təklif edilən mühasibin sorğusuna əsasən
təklif edilən mühasibə aşkar edilmiş və ya ehtimal olunan
riayət etməməyə dair bütün müvafiq faktları və digər
məlumatı təqdim etməlidir. Qanun və ya qaydanın qadağan
etmədiyi təqdirdə, hətta R320.8-ci paraqrafın (b) bəndinə
əsasən müştəri əvvəlki mühasibə müştərinin işlərini təklif
edilən mühasiblə müzakirə etmək icazəsi verə bilmədikdə
və ya verməkdən imtina etdikdə də peşəkar mühasib bunu
etməlidir.

360.22 A1 Təqdim edilməli faktlar və digər məlumat dedikdə, əvvəlki
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mü hasibin fikrincə, təklif edilən mühasibin audit tap -
şırığını qəbul etmək qərarı verməzdən əvvəl bilməli olduğu
faktlar və məlumatlar nəzərdə tutulur. 320-ci  bölmədə tək-
lif edilən mühasiblərdən daxil olan məlumat nəzərdən
keçirilir.

R360.23 Təklif edilən mühasib əvvəlki mühasiblə əlaqə saxlaya
bilmədikdə təyinatın dəyişməsi səbəbləri haqqında
məlumatı digər yollarla əldə etmək üçün ağlabatan addım-
lar atmalıdır.

360.23 A1 Təyinatın dəyişməsi səbəbləri haqqında məlumatı almağın
digər yollarına üçüncü tərəflərə sualların ünvanlanması və
ya rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslərin araşdırıl-
ması daxildir.

360.24 A1     Məsələnin dəyərləndirilməsi mürəkkəb təhlil və mühakimə
tələb edə bilər, odur ki, peşəkar mühasib aşağıda sada -
lanan lardan yararlana bilər:
●       Daxili məsləhətləşmə.
●      Mühasibin çıxış yollarını və görüləcək tədbirin pe -

şəkar və hüquqi nəticələrini anlamaq üçün hüquqi
məsləhət.

●     Məxfi şəkildə səlahiyyətli və ya peşəkar təşkilatla
məs ləhətləşmə.

Məsələnin müvafiq səlahiyyətli orqana açıqlanıb-açıqlanmamasının
müəyyən edilməsi
360.25  A1    Qanun və ya qaydaya zidd olduqda məsələnin müvafiq

səlahiyyətli orqana açıqlanmasına icazə verilmir. Əks
təqdirdə, məsələnin müvafiq səlahiyyətli orqana açıqlan-
masından məqsəd müvafiq səlahiyyətli orqanın məsələni
araşdırması və ictimai maraqlar naminə tədbir görməsinə
şərait yaratmaqdır.

360.25 A2 Məsələnin açıqlanmasına qərar vermək məsələnin in-
vestorlara, kreditorlara, əməkdaşlara və ümumilikdə icti-
maiyyətə verəcəyi faktiki və mümkün zərərin mahiyyəti
və miqyasından asılıdır. Məsələn, aşağıdakı şərtlər da -
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xilində peşəkar mühasib məsələnin müvafiq səlahiyyətli
orqana açıqlanmasını münasib addım saya bilər:
●      Müəssisə rüşvətxorluqla məşğul olduqda (məsələn,

yerli və ya xarici dövlət rəsmilərinə böyük müqavi -
lələrdə iştirakını təmin etmək üçün rüşvət verdikdə).

●      Müəssisə nəzarət altında olduqda və məsələ müəs-
sisənin fəaliyyət lisenziyasını təhlükə altına alacaq
qədər əhəmiyyətli olduqda.

●      Müəssisə fond birjasında qeydiyyatda olduqda və
məsələ müəssisənin qiymətli kağızlarının ədalətli və
düzgün satışına mənfi təsir göstərə və ya maliyyə
bazarları üçün sistem riski yarada bildikdə.

●      Müəssisənin ictimai sağlamlıq və təhlükəsizlik üçün
zərərli məhsullar satmaq ehtimalı olduqda.

●       Müəssisə müştərilərinə vergilərdən yayınmaq variantı
təbliğ etdikdə.

360.25 A3 Məsələnin açıqlanıb-açıqlanmamasına qərar vermək,
həmçinin, aşağıdakı xarici amillərdən asılıdır:
●       Məlumatı qəbul edib məsələnin araşdırılması və təd-

birin görülməsinə nail ola biləcək müvafiq səla -
hiyyətli orqanın olub-olmaması. Səlahiyyətli orqanın
müvafiqliyi məsələnin mahiyyətindən asılıdır. Mə -
sələn, maliyyə hesabatında saxta məlumatın təqdim
edilməsi zamanı müvafiq səlahiyyətli orqan qiymətli
kağızlara nəzarət orqanı, ekoloji qanun və qaydaların
pozulması zamanı isə ətraf  mühitin mühafizəsi
agentliyi olacaq.

●      Qanun və ya qaydaya əsasən mülki, kriminal və ya
peşəkar məsuliyyətə cəlb  olunma və ya qisasdan
səmərəli və etibarlı mühafizənin olub-olmaması.

●       Peşəkar mühasib və ya digər şəxslərin fiziki təhlükə-
sizliyinə faktiki və ya mümkün təhlükənin olub-ol-
maması.

R360.26 Peşəkar mühasib riayət etməmə və ya ehtimal olunan ri-
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ayət etməmənin müvafiq səlahiyyətli orqana açıqlanma -
sının mövcud şəraitdə münasib addım olduğunu müəyyən
etdikdə də açıqlamaya Məcəllənin R114.1-ci paraqrafının
(d) bəndinə əsasən icazə verilir. Belə açıqlamanı edərkən
mühasib vicdanlı davranmalı və ifadələrində diqqətli ol-
malıdır. Həmçinin, mühasib məsələni açıqlamazdan əvvəl
niyyətinin müştəriyə bildirilməsinin münasib olub-ol-
madığını düşünməlidir.

Labüd pozuntu
R360.27 Xüsusi hallarda peşəkar mühasib investorlara, kreditorlara,

əməkdaşlara və ya ümumilikdə ictimaiyyətə əhəmiyyətli
zərər verəcək labüd  qanun və ya qayda pozuntusu ilə
nəticələnəcəyini düşünməyə əsas verən faktiki və ya ehti-
mal olunan əməldən xəbər tuta bilər. Məsələni rəhbərlik
və ya idarəetməyə məsul şəxslə müzakirə etməyin uyğun
olub-olmamasına qərar verərkən mühasib peşəkar
mühakiməyə əsaslanmalı və belə labüd qanun və ya qayda
pozuntusunun qarşısını almaq və ya təsirini azaltmaq
məqsədilə məsələni dərhal müvafiq səlahiyyətli orqana
açıqlayıb-açıqlamamağı müəyyən etməlidir. Açıqlama
edilərsə, belə açıqlamaya Məcəllənin R114.1-ci  paraq rafı -
nın (d) bəndinə uyğun olaraq yol verilir.

Sənədləşdirmə
R360.28 Bu bölmənin şamil edildiyi riayət etməmə və ya ehtimal

olunan  riayət etməmə ilə bağlı peşəkar mühasib aşağı-
dakıları sənədləşdirməlidir:
●      Rəhbərlik və uyğun olduqda, idarəetməyə məsul şəxs -

lər məsələ ilə bağlı hansı cavab tədbirləri görmüşdür.
●       Üçüncü tərəfin münasib və məlumatlandırılmış sınağı

nəzərə alınmaqla mühasibin nəzərdən keçirdiyi ad-
dımlar, yürütdüyü mühakimələr və verdiyi qərarlar.

●      Mühasib R360.20-ci  paraqrafda  göstərilən məsu -
liyyətini yerinə yetirməsindən nə dərəcədə razı qalıb.
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360.28 A1 Bu sənədləşdirmə tələblərinə müvafiq audit standartlarının
sənədləşdirmə tələblərinə əlavə olaraq riayət edilməlidir.
Məsələn, BAS-lar maliyyə hesabatlarının auditini aparan
peşəkar mühasibdən aşağıdakıları tələb edir:
●      Auditin gedişində ortaya çıxan mühüm məsələlərin,

onlarla bağlı əldə edilmiş nəticələrin və həmin
nəticələri çıxararkən yürüdülmüş əhəmiyyətli pe -
şəkar mühakimələrin dərk edilməsini təmin edən
sənədləri hazırlamaq;

●      Rəhbərlik, idarəetməyə məsul şəxslər və digərləri ilə
müzakirə edilmiş mühüm məsələləri, o cümlədən
həmin məsələlərin mahiyyəti və müzakirənin
kiminlə aparıldığını sənədləşdirmək; habelə

●      Aşkar edilən və ya ehtimal olunan riayət etməmə hal-
larını, bu barədə rəhbərliklə və uyğun olduqda,
idarəetməyə məsul şəxslərlə və müəssisə xaricində
digər tərəflərlə aparılmış müzakirələri sənədləş -
dirmək.

Maliyyə hesabatlarının auditindən savayı  peşəkar xidmətlər
Məsələ haqqında anlayışın əldə edilməsi və ona qarşı rəhbərlik və
idarəetməyə məsul şəxslərlə birlikdə tədbirlərin görülməsi
R360.29 Maliyyə hesabatlarının auditindən fərqli peşəkar xidmət

göstərən peşəkar mühasib riayət etməmə və ya ehtimal olu -
nan riayət etməmə ilə bağlı məlumat öyrəndikdə məsələ
haqqında anlayış əldə etməyə çalışmalıdır. Bu anlayış ri-
ayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət etməmənin
mahiyyəti və baş verdiyi və ya baş verə biləcəyi şəraitdən
ibarətdir.

360.29 A1. Peşəkar mühasib bilik və təcrübəsinə əsaslanmalı və
peşəkar mühakimə yürütməlidir. Buna baxmayaraq, müha-
sibdən qanun və qaydalar haqqında ona tapşırılan peşəkar
xidmətin göstərilməsi üçün lazım olandan artıq bilmək
göz lənilmir. Əməldə faktiki riayət etməmə tərkibinin olub-
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ol mamasının son olaraq müvafiq məhkəmə orqanı tə rə fin -
dən müəyyən edilir.

360.29 A2. Məsələnin mahiyyəti və əhəmiyyətindən asılı olaraq
peşəkar mühasib şirkət, şəbəkə şirkəti daxilində digər şəxs-
lərlə və ya peşəkar orqan və ya hüquq məsləhətçisi ilə
məxfi şəkildə məsləhətləşə bilər.

R360.30 Peşəkar mühasib baş vermiş və ya  baş verə biləcək riayət
etməməni aşkar etdikdə və ya şübhələndikdə məsələni mü-
vafiq səviyyədən olan rəhbərliklə müzakirə etməlidir.
Mühasibin idarəetməyə məsul şəxslərə çıxışı olduqda və
uyğun olduqda məsələni onlarla da müzakirə etməlidir.

360.30 A1 Müzakirənin məqsədi peşəkar mühasibin məsələyə dair
fakt, şərait və məsələnin mümkün nəticələri haqqında fikir-
lərinə aydınlıq gətirməkdir. Həmçinin, müzakirə rəhbərliyi
və ya idarəetməyə məsul şəxsləri məsələni araşdırmağa
sövq  edə bilər.

360.30 A2 Məsələni rəhbərliyin hansı səviyyəsi ilə müzakirə etmək
qərarı peşəkar mühakimə tələb edir. Bu zaman aşağıdakı
amillər nəzərə alınmalıdır:
●      Məsələnin mahiyyəti və baş  vermə şəraiti.
●      Məsələyə faktiki olaraq cəlb olunan və ya cəlb oluna

biləcək şəxslər.
●      Gizli sövdələşmə ehtimalı.
●      Məsələnin mümkün nəticələri.
●      Nəzərdə tutulan rəhbərlik səviyyəsinin məsələni araş -

dırıb müvafiq tədbirlər görə bilib-bilməyəcəyi
Məsələnin müəssisənin xarici auditoruna çatdırılması
R360.31 Peşəkar mühasib qeyri-audit xidmətini:

a)  Şirkətin audit müştərisi; yaxud
b)  Şirkətin audit müştərisinin komponenti
üçün  göstərərsə,  riayət  etməmə və ya ehtimal olunan ri -
ayət etməməni şirkət daxilində bildirməlidir. Məlumat-
landırma şirkətin protokol və prosedurlarına uyğun həyata
keçirilməlidir. Belə protokol və prosedurlar olmadığı
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təqdirdə, audit tapşırığı üzrə tərəfdaş bilavasitə məlumat-
landırılmalıdır.

R360.32 Peşəkar mühasib qeyri-audit xidmətini:
a)    Şəbəkə şirkətin audit müştərisi;  yaxud
b)    Şəbəkə şirkətin audit müştərisinin komponenti
üçün yerinə yetirirsə, riayət etməmə və ya ehtimal olunan
riayət etməmə haqqında şəbəkə şirkətini məlumatlandırıb-
məlumatlandırmamaq üzərində düşünməlidir. Məlumat-
landırmaq qərarı verilərsə, bu, şəbəkə  şirkətin protokol və
prosedurlarına müvafiq qaydada yerinə yetirilməlidir. Belə
protokol və ya prosedurlar olmadıqda bilavasitə audit
tapşırığı üzrə tərəfdaş məlumatlandırılmalıdır. 

R360.33 Peşəkar mühasib qeyri-audit xidmətini:
a)      Şirkətin və ya şəbəkə şirkətin audit müştərisi;  yaxud
b)      Şirkətin və ya şəbəkə şirkətin audit müştərisinin kom-

ponenti olmayan müştəri üçün yerinə yetirərsə, riayət
etməmə və ya ehtimal olunan riayət etməmə haq -
qında müştərinin xa rici auditoru olan şirkəti (varsa)
məlumatlandırıb-məlumatlandırmamaq üzə rində dü -
şünməlidir. 

Nəzərə alınmalı müvafiq amillər
360.34 A1 R360.31–R360.33-cü  paraqraflara uyğun olaraq məlumat-

landırma zamanı nəzərə alınmalı amillərə daxildir:
●      Məlumatlandırmanın qanun və ya qaydaya zidd  olub-

olmaması.
●      Tənzimləyici orqan və ya müstəntiq tərəfindən riayət

etməmə və ya ehtimal olunan riayət etməmənin
araşdırılması ilə bağlı məlumatın açıqlanıb-açıqlan-
mamasının məhdudlaşdırılması.

●      Tapşırığın məqsədi müəssisə daxilində mümkün riayət
etməməni araşdırmaq və bu yolla müəssisəyə mü-
vafiq tədbirlər görmək imkanı yaradırmı.

●       Rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxs müəssisənin
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xarici auditorunu məsələ ilə bağlı artıq məlumat-
landırıbmı.

●       Məsələ müştərinin maliyyə hesabatlarının auditi üçün
əhəmiyyətlidirmi və ya məsələ qrupun bir kompo-
nentinə aid olduqda, qrup maliyyə hesabatlarının au-
diti üçün əhəmiyyətlidirmi.

Məlumatlandırmanın məqsədi
360.35. A1 R360.31-R360.33-cü paraqraflarda göstərilən hallarda

məlumatlandırmanın məqsədi audit tapşırığı üzrə tərəfdaşı
riayət etməmə və ya ehtimal olunan riayət etməmə haq -
qında məlumatlandırmaq və bu bölmənin müddəalarına
əsasən tədbir görüb-görməmək və necə tədbir görmək
barədə qərar verməsinə imkan yaratmaqdır.

Əlavə tədbirin görülməsinə ehtiyacın olub-olmamasının müəyyən
edilməsi
R360.36 Peşəkar mühasib ictimai maraqlar naminə əlavə tədbirin

görülməsinə ehtiyac olub-olmamasını müəyyən etməlidir.
360.36 A1 Əlavə tədbirin görülməsinə ehtiyacın olub-olmaması, belə

tədbirin mahiyyəti və ölçüsü:
●      Hüquqi və tənzimləyici sistem;
●      Rəhbərliyin və uyğun olduqda idarəetməyə məsul

şəxslərin cavabının münasibliyi və vaxtında veril -
məsi;

●      Vəziyyətin təcililiyi;
●       Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərin məsələdə

iştirakı;
●       Müştərinin, investorların, kreditorların, əməkdaşların

və ya ictimaiyyətin maraqlarına əsaslı ziyanın vurul-
ması ehtimalı kimi amillərdən asılıdır.

360.36 A2 Peşəkar mühasibin görəcəyi əlavə tədbirlərə aid ola bilər:
●      Normativ hüquqi tələblər olmasa da  müvafiq səla -

hiyyətli orqana məsələnin açıqlanması.
●       Qanun və ya qayda ilə icazə verildiyi təqdirdə tapşırıq

və peşəkar əlaqələrdən imtina etmək.
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360.36 A3 Müvafiq səlahiyyətli orqana məsələni açıqlayarkən nəzərə
alınmalı amillərə daxildir:
●      Məlumatın açıqlanması qanun və ya qaydaya zid-

dirmi.
●       Tənzimləyici orqan və ya müstəntiq tərəfindən riayət

etməmə və ya ehtimal olunan riayət etməmənin
araşdırılması ilə bağlı məlumatın açıqlanması məh-
dudlaşdırılıbmı.

●       Tapşırığın məqsədi müəssisə daxilində mümkün ria -
yət etməməni araşdırmaq və bu yolla müəssisəyə
müvafiq tədbirlər görmək imkanı yaradırmı.

R360.37 Peşəkar mühasib riayət etməmə və ya ehtimal olunan ri-
ayət etməmənin müvafiq səlahiyyətli orqana açıqlan-
masının vəziyyətə uyğun addım olduğunu müəyyən
edərsə, belə açıqlamaya Məcəllənin R114.1-ci paraqrafının
(d) bəndinə əsasən icazə verilir. Belə açıqlama edilərkən
mühasib vicdanlı davranmalı, ifadə və mülahizələrində
diqqətli olmalıdır. Mühasib, həmçinin, məsələni açıqla-
mazdan öncə müştərini öz niyyətindən xəbərdar etməyin
münasib olub-olmadığını da nəzərə almalıdır.

Labüd pozuntu
R360.38 Müstəsna hallarda peşəkar mühasib investorlara, kreditor-

lara, əməkdaşlara və ya ictimaiyyətə əhəmiyyətli ziyan vu-
racaq labüd qanun və ya qayda pozuntusu tərkibinin
olduğunu düşünməyinə əsas verən faktiki və ya plan-
laşdırılan hərəkətin baş verəcəyini öyrənə bilər. Məsələni
rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslə müzakirə et-
məyin uyğun olub-olmadığına qərar verdikdən sonra
mühasib peşəkar mühakimə yürüdərək belə labüd qanun
və ya qayda pozuntusunun qarşısını almaq, yaxud təsirini
azaltmaq məqsədilə məsələni müvafiq səlahiyyətli orqana
açıqlayıb-açıqlamamağı müəyyən etməlidir. Əgər məsələ
açıqlanarsa, belə açıqlamaya Məcəllənin R114.1-ci
paraqrafının (d) bəndinə əsasən icazə verilir.
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Məsləhətləşmə
360.39 A1 Peşəkar mühasib:

●      Daxili məsləhətləşmə;
●      Müəyyən addımı atmağın peşəkar və ya hüquqi təsir-

lərini anlamaq üçün hüquqi məsləhət almaq;
●      Məxfi şəkildə tənzimləyici və ya peşəkar orqanla məs-

ləhətləşmək.seçimlərini nəzərdən keçirə bilər.
Sənədləşdirmə
360.40 A1 Bu bölmənin tətbiqi sahəsinə düşən riayət etməmə və ya

ehtimal olunan riayət etməmə ilə bağlı peşəkar mühasibin
aşağıdakıları sənədləşdirməsi arzuolunandır:
●      Məsələ;
●       Rəhbərlik və uyğun olduqda, idarəetməyə məsul şəxs

və digər tərəflərlə müzakirənin nəticələri;
●      Rəhbərlik və uyğun olduqda, idarəetməyə məsul şəxs -

lərin məsələyə cavabı;
●      Mühasibin nəzərdən keçirdiyi addımlar, yürütdüyü

mühakimələr və verdiyi qərarlar;
●      Mühasibin R360.36-cı paraqrafda göstərilən mə-

suliyyətini yerinə yetirməsindən nə dərəcədə razı
qalması.
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BEYNƏLXALQ MÜSTƏQİLLİK STANDARTLARI
(4A və 4B HİSSƏLƏRİ)

4A  HİSSƏSİ – AUDİT VƏ TƏHLİL TAPŞIRIQLARI ÜÇÜN
MÜSTƏQİLLİK 
400-cü BÖLMƏ 
AUDİT VƏ TƏHLİL TAPŞIRIQLARI ZAMANI KONSEPTUAL
ÇƏRÇİVƏNİN MÜSTƏQİLLİYƏ TƏTBİQ OLUNMASI

Giriş
Ümumi
400.1 İctimai sektorda çalışan peşəkar mühasibin audit və ya

təhlil tapşırıqları yerinə yetirərkən müstəqil olması ictimai
maraqlara xidmət edir və cari Məcəllədə tələb olunur.

400.2 Cari hissə həm audit, həm də təhlil tapşırıqlarına şamil
edilir. “Audit”, “audit qrupu”, “audit tapşırığı”, “audit müş -
tə risi” və “audit hesabatı” anlayışları həm də “təhlil”,
“təhlil qrupu”, “təhlil tapşırığı”, “təhlil müştərisi” və “təhlil
tapşırığı üzrə hesabat” anlayışlarını nəzərdə tutur.  

400.3 Bu hissədə “peşəkar mühasib” dedikdə ictimai sektorda
çalışan fərdi peşəkar mühasiblər və onların şirkətləri
nəzərdə tutulur.

400.4 1 saylı BKNS şirkətdən müstəqillik tələblərinin şamil
edildiyi şirkətin, onun işçi heyətinin və uyğun olduqda,
digərlərinin (o cümlədən şəbəkə şirkəti işçi heyətinin) mü-
vafiq etik tələblərə uyğun olaraq müstəqil olmasını təmin
edəcək qayda və prosedurlar hazırlamasını tələb edir. BAS-
lar və ISRE (Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standart-
lar) üzrə tərəfdaş və tapşırıq qruplarının məsuliyyətini
müvafiq olaraq audit və təhlil tapşırıqları səviyyəsində
müəyyən edir. Şirkət daxilində məsuliyyət bölgüsü şirkətin
ölçüsü, quruluşu və təşkilindən asılıdır. Bu hissədəki müd-
dəaların bir çoxu şirkət daxilində fərdlərin müstəqilliklə
bağlı əməllərə görə xüsusi məsuliyyəti məsələsinə toxun-
mur, asanlıq naminə “şirkət”-ə şamil edilir. Şirkətlər 1 saylı
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BKNS-ə (Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standar tı na)
əsasən müəyyən bir əmələ görə fərdi və ya fərdlər qrupunu
(məsələn, audit qrupunu) məsul tutur. Əlavə olaraq,
peşəkar mühasib mühasibin əməllərinə, maraqlarına və
münasibətlərinə tətbiq olunan bütün müddəalara riayət et-
məyə görə məsuliyyət daşıyır.

400.5 Müstəqillik – obyektivlik və dürüstlük prinsiplərinə bağlı -
dır və aşağıdakıları özündə ehtiva edir:
a) Düşüncə müstəqilliyi – peşəkar mühakiməyə mane

ola caq heç bir təsirə məruz qalmadan nəticə çıxar-
mağa və beləliklə,  dürüst davranmağa, obyektiv ol-
mağa və peşəkar inamsızlığı qorumağa imkan verən
düşüncə tərzi.

b) Davranış müstəqilliyi – məntiqli və məlumatlı üçün -
cü tərəfin şirkətin və ya audit qrupu üzvünün
dürüstlüyünün, obyektivliyinin və ya peşəkar inam-
sızlığının pozulması qənaətinə gələcək dərəcədə
əhəmiyyətli fakt və hallardan qaçmaq. 

Bu hissədə fərd və ya şirkətin “müstəqil olması” dedikdə
fərd və ya şirkətin bu hissənin müddəalarına riayət etməsi
nəzərdə tutulur. 

400.6 Audit tapşırığını  yerinə yetirərkən Məcəllə şirkətlərdən
fundamental prinsiplərə əməl etməyi və müstəqil olmağı
tələb edir. Bu hissə audit tapşırıqlarını yerinə yetirərkən
müstəqil olmaq üçün konseptual çərçivəni necə tətbiq
etmək barədə xüsusi tələbləri və tətbiqetmə materiallarını
müəyyən edir. 120-ci bölmədə təsvir edilən konseptual
çərçivə 110-cu bölmədə göstərilən fundamental prinsiplərə
şamil edildiyi kimi müstəqilliyə də şamil edilir.

400.7 Bu hissədə aşağıdakılar təsvir edilir:
a)    Müstəqilliyə təhlükə yaradan və ya yarada bilən fakt -

lar və hallar, o cümlədən peşəkar fəaliyyət, maraqlar
və münasibətlər;
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b) Belə təhlükələrə qarşı tədbir görmək üçün uyğun ola
biləcək mümkün addımlar, o cümlədən təhlükəsizlik
tədbirləri; habelə

c) Təhlükəni aradan qaldırmağın mümkün olmadığı və
ya münasib səviyyəyədək azaltmaq üçün təhlükəsiz -
lik tədbirlərinin olmadığı bəzi vəziyyətlər.

İctimai əhəmiyyətli qurumlar
400.8 Bu hissədə təqdim olunan bəzi tələblər və tətbiqetmə ma-

terialları ictimai əhəmiyyətli qurumların ictimai əhəmiyyət
dərəcəsini əks etdirir. Şirkətlərin əlavə qurumlarla və ya
müəyyən kateqoriyaya aid qurumlarla səhmdarların
çoxluğu və müxtəlifliyini nəzərə alaraq ictimai əhəmiyyətli
qurum kimi davranıb-davranmamaqla bağlı qərar verməsi
arzuolunandır. Bu zaman aşağıdakı amillər nəzərə alın-
malıdır:
●      Təsərrüfatın mahiyyəti, məsələn, çoxlu sayda səhm-

darların etibarlı şəxs qismində aktivlərə sahibliyi.
Nümunə olaraq, bank və sığorta şirkətləri, pensiya
fondları kimi maliyyə təşkilatlarını göstərmək olar.

●      Ölçü.
●      İşçilərin sayı.

İstifadə və paylanma məhdudiyyəti olan hesabatlar
400.9 Audit hesabatının istifadəsi və paylanması məhdudlaşdırıla

bilər. Belə məhdudiyyət olarsa və 800-cü bölmədə təsvir
edilən şərtlərə əməl edilərsə, bu hissədə müstəqilliklə bağlı
müəyyən edilən tələblər 800-cü bölməyə müvafiq olaraq
fərqlənə bilər.

Audit və təhlil tapşırığı olmayan təminat tapşırıqları
400.10 Audit və ya təhlil tapşırığı olmayan təminat  tapşırıqları

üçün müstəqillik standartları “Audit və təhlil tapşırığı ol-
mayan təminat  tapşırıqları üçün müstəqillik” adlı 4B
hissəsində müəyyən edilmişdir. 

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
R400.11 Audit tapşırığı yerinə yetirən şirkət müstəqil olmalıdır.
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R400.12 Şirkət audit tapşırığı ilə bağlı müstəqilliyə qarşı təhlükənin
aşkar edilməsi, qiymətləndirilməsi və tədbirin görülməsi
üçün 120-ci bölmədə müəyyən edilən konseptual çərçivəni
tətbiq etməlidir.

[400.13-cüdən 400.19-cuyadək olan paraqraflar qəsdən boş 
buraxılmışdır]

Əlaqəli müəssisələr
R400.20 Müəyyən edildiyi kimi, listinq subyekti olan audit müş -

tərisinə bütün əlaqəli müəssisələr də daxildir. Bütün digər
müəssisələr üçün bu hissədə “audit müştərisi” dedikdə
müştərinin bilavasitə və ya dolayı yolla nəzarət etdiyi
əlaqəli müəssisələr də nəzərdə tutulur. Audit qrupu
müştərinin hər hansı digər əlaqəli müəssisə ilə bağlı mü-
nasibət və ya vəziyyətin şirkətin müştəridən müstəqil-
liyinin qiymətləndirilməsi üçün müvafiq olduğunu
bildikdə və ya belə düşünməyə əsası olduqda, müstəqilliyə
qarşı təhlükənin aşkarlanması, dəyərləndirilməsi və aradan
qaldırıması tədbirlərinin görülməsi zamanı bu əlaqəli
müəssisəni də nəzərə almalıdır. 

[400.21-cidən 400.29-cuyadək olan paraqraflar qəsdən boş 
buraxılmışdır]

Müstəqilliyin tələb olunduğu müddət
R400.30 Bu hissənin tələb etdiyi kimi, müstəqillik  aşağıdakı müd-

dət ərzində tələb olunur:  
a) həm tapşırıq dövrü; habelə
b) həm də maliyyə hesabatlarının əhatə etdiyi dövr.

400.30 A1 Tapşırıq dövrü audit qrupu auditi həyata keçirməyə
başlayanda başlanır. Tapşırıq dövrü audit hesabatı təqdim
edildikdə bitir. Təkrarlanan tapşırıq tərəflərdən birinin
peşəkar münasibətlərin bitməsinə dair bildirişi və ya yekun
audit hesabatının təqdim edilməsi ilə bitir. 

R400.31 Müəssisə şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə hesabatlarının
əhatə etdiyi dövr ərzində və ya bu dövrdən sonra audit
müştərisi olarsa, şirkət müstəqilliyə qarşı hər hansı bir təh-
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lükənin yaranıb-yaranmadığını aşağıdakılara əsasən müəy -
yən etməlidir:
a)  Maliyyə hesabatlarının əhatə etdiyi dövr ərzində və

ya bu dövrdən sonra, lakin audit tapşırığını qəbul et-
məzdən öncə audit müştərisi ilə maliyyə və ya
işgüzar münasibətlər;  yaxud

b)  Şirkət və ya şəbəkə şirkəti tərəfindən audit müştərisi -
nə əvvəllər göstərilən xidmətlər.

400.31 A1 Müstəqilliyə qarşı təhlükə qeyri-təminat  xidməti audit
müştərisinə maliyyə hesabatlarının əhatə etdiyi dövr ər -
zində və ya bu dövrdən sonra, lakin audit qrupu auditi hə -
yata keçirməzdən əvvəl göstərildikdə yaranır və xidmətə
tapşırıq dövrü ərzində icazə verilmir.

400.31 A2 Belə təhlükələrin aradan qaldırılmasına dair təhlükəsizlik
tədbirlərinə dair nümunələrə daxildir:
●      Audit qrupunun üzvü olmayan peşəkarların xidmətə

cəlb olunması.
●       Uyğun təhlilçinin müvafiq olaraq audit və qeyri-təmi-

nat işini təhlil etməsi.
●      Qeyri-təminat xidmətinin nəticələrini qiymətlən dir -

mə yi şəbəkədən olmayan başqa bir şirkətə tapşırmaq
və ya başqa bir şirkətin xidmətə görə məsuliyyəti öz
üzərinə götürməsini mümkün etmək üçün şəbəkədən
olmayan başqa bir şirkətin qeyri-təminat xidmətini
yenidən həyata keçirməsi.

[400.32-cidən 400.39-cuyadək olan paraqraflar qəsdən boş 
buraxılmışdır]

İdarəetməyə məsul olan şəxslərlə əlaqə
400.40 A1 R300.9-cu və R300.10-cu paraqraflar  idarəetməyə məsul

şəxslərlə əlaqə ilə bağlı tələblər irəli sürür.
400.40 A2 Məcəllədə, müvafiq peşə standartlarında, qanun və qay-

dalarda tələb olunmadıqda da  şirkət və müştərini  idarəet-
məyə məsul şəxslər arasında şirkətin fikrincə əsaslı olaraq
müstəqilliklə bağlılığı olan münasibətlər və digər məsə -
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lələrlə bağlı müntəzəm əlaqənin qurulması arzuolunandır.
Belə əlaqə idarəetməyə məsul olan şəxslərə:
a)  Təhlükənin aşkar edilməsi və qiymətləndirilməsinə

dair şirkətin mühakimələrini nəzərə almaq; 
b) Təhlükəyə qarşı hansı tədbirlərin görülməsi, o cüm-

lədən tətbiqi mümkün olduqda təhlükəsizlik tədbir-
lərinin münasibliyini nəzərə almaq;

c)   Münasib tədbir görmək imkanı verir. Belə yanaşma
xüsusilə hədə-qorxu və şəxsi tanışlığın səbəb olduğu
təhlükələr ilə bağlı faydalı ola bilər.

[400.41-cidən 400.49-cuyadək olan paraqraflar qəsdən boş 
buraxılmışdır]

Şəbəkə şirkətləri
400.50 A1 Tez-tez şirkətlər peşəkar xidmətlər göstərmək qabiliyyətini

artırmaq məqsədilə digər şirkət və müəssisələrlə daha
geniş struktur yaratmaq üçün birləşir. Belə iri strukturların
şəbəkə yaradıb-yaratmadığı müəyyən faktlardan və şərait-
dən asılıdır. Bu, şirkətlərin və müəssisələrin hüquqi olaraq
bir-birindən ayrı olub-olmamasından asılı deyil. 

R400.51 Bu hissədə tələb olunduğu kimi,  şəbəkə şirkəti şəbəkə
daxilində digər şirkətlərin audit müştərilərindən müstəqil
olmalıdır.

400.51 A1 Bu hissədə şəbəkə şirkətin müstəqilliyinə dair irəli sürülən
tələblər şəbəkə şirkəti anlayışına uyğun gələn istənilən
müəssisəyə şamil edilir. Bu zaman müəssisənin şirkət an-
layışına uyğun gəlməsi önəmli deyil. Məsələn, məsləhət
praktikası və ya peşəkar hüquq praktikası eyni zamanda
şəbəkə şirkəti olub şirkət olmaya bilər.

R400.52 Şirkət digər şirkət və müəssisələrdən ibarət daha geniş
strukturla əlaqəli olduqda:
a)      şəbəkənin bu geniş struktur tərəfindən yaradıldığını

müəyyən etmək üçün peşəkar mühakimə yürütməli;
b)     məntiqli  və  məlumatlı üçüncü tərəfin daha geniş

struk  turdakı digər şirkət və müəssisələrin şəbəkə
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əmələ gətirdiyi qənaətinə gəlib-gəlməyəcəyini təhlil
etməli;

c)     Belə mühakiməni daha geniş struktur boyu ardıcıl
olaraq yürütməlidir.

R400.53 Şirkət və digər müəssisələrdən ibarət daha geniş strukturun
şəbəkə yaratdığını müəyyənləşdirərkən belə geniş struktur
əməkdaşlıq məqsədi güddükdə və:
a)      açıq-aydın strukturdaxili müəssisələr arasında mən-

fəət və ya xərci bölüşdürmək üçün yaradıldıqda (bax:
400.53 A2-ci  paraqraf);

b)    strukturdaxili müəssisələr ortaq sahibkarlıq, nəzarət
və ya idarəetməyə malik olduqda (bax: 400.53 A3-
cü paraqraf);

c)    müəssisələrin ümumi keyfiyyətə nəzarət qayda və
prosedurları olduqda (bax: 400.53 A4-cü paraqraf);

d)   strukturdaxili müəssisələrin ümumi fəaliyyət strate-
giyası olduqda (bax: 400.53 A5-ci paraqraf);

e) strukturdaxili müəssisələrin brend adı eyni olduqda
(bax: 400.53 A6-cı və 400.53 A7-ci paraqraflar);
yaxud

f)  strukturdaxili müəssisələrin peşəkar resurslarının
əhəmiyyətli hissəsi ümumi olduqda (bax: 400.53 A8-
ci və 400.53 A9-cu paraqraflar)şirkət belə bir şəbə-
kənin mövcud olduğunu qəbul etməlidir.

400.53 A1 Daha geniş struktur daxilində mövcud olub şəbəkə əmələ
gətirən şirkətlər və müəssisələr arasında R400.53-cü
paraqrafda göstərilənlərdən ayrı əlaqələr də ola bilər. Lakin
daha geniş strukturun məqsədi işin ötürülməsini asan-
laşdırmaq da ola bilər ki, bu da özlüyündə şəbəkə əmələ
gətirmək üçün vacib olan meyarlara cavab vermir. 

400.53 A2 Kiçik xərclərin bölüşdürülməsi özlüyündə şəbəkə yarat-
maq üçün kifayət deyil. Bundan başqa, xərclərin
bölüşdürülməsi yalnız audit metodologiyasının, təlim və-
saitlərinin işlənib hazırlanması xərcləri ilə məhdudlaşarsa,
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bu, özlüyündə şəbəkə yaratmaq üçün kifayət deyil. Şirkət
və onunla bağlılığı olmayan müəssisə birgə xidmət göstər-
mək və ya məhsul hazırlamaq üçün birləşərsə, bu da
özlüyündə şəbəkə yaratmaq üçün kifayət deyil (bax:
R400.53-cü paraqrafın (a) bəndi).

400.53 A3 Ortaq sahibkarlıq, nəzarət və ya idarəetmə müqavilə və ya
digər yolla həyata keçirilə bilər (bax: R400.53-cü paraq -
rafın (b) bəndi).

400.53 A4 Ümumi keyfiyyətə nəzarət qayda və prosedurları geniş
struktur boyu işlənib hazırlanır, həyata keçirilir və nəzarət
edilir (bax: R400.53-cü paraqrafın (c) bəndi).

400.53 A5 Ümumi biznes strategiyası müəssisələr arasında ümumi
strateji məqsədlərə nail olmaq haqqında sözləşmənin ol-
masını tələb edir. Bir müəssisə digər müəssisə ilə sadəcə
peşəkar xidmətlərin göstərilməsi haqqında sorğuya birgə
cavab vermək üçün əməkdaşlıq etdikdə şəbəkə şirkətinə
çevrilmir (bax: R400.53-cü paraqrafın (d) bəndi).

400.53 A6 Ümumi brend adına ümumi inisiallar və ya ümumi ad da -
xildir. Məsələn, şirkətin tərəfdaşı audit hesabatını imzala-
yarkən ümumi brend adını öz şirkət adının bir hissəsi kimi
və ya öz şirkət adı ilə birlikdə istifadə edirsə, deməli, şirkət
ümumi brend adından istifadə edir (bax: R400.53-cü
paraqrafın  (e) bəndi).

400.53 A7 Şirkət şəbəkəyə aid olmadıqda və hətta adının bir hissəsi
kimi brend adından istifadə etmədikdə onun dəftərxana lə-
vazimatları və ya təbliğat materialları şirkətin şirkətlər bir-
liyinin üzvü olduğuna işarə etdikdə o, şəbəkə şirkəti kimi
görünə bilər. Beləliklə, şirkətin üzvlüyü necə izah etdiyinə
lazımi diqqəti yetirmədikdə şirkətin şəbəkə şirkətinə aid
olduğu təəssüratı yarana bilər (bax: R400.53-cü paraqrafın
(e) bəndi). 

400.53 A8 Peşəkar resurslara daxildir:
●      Şirkətlərə müştəri haqqında məlumat, ödəmə və vaxt
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qeydiyyatları kimi məlumat mübadiləsi imkanı
yaradan ümumi sistemlər.

●      Tərəfdaşlar və digər işçi heyət.
●       Texniki və ya təsərrüfata məxsus məsələlər, əməliy -

yatlar və ya təminat tapşırıqları tədbirləri üzrə məs-
ləhət xidmətləri göstərən texniki şöbələr.

●       Audit metodologiyası və ya audit təlimatları.
●      Təlim kursları və ləvazimatları (bax: R400.53-cü

paraqrafın (f)  bəndi).
400.53 A9 Ortaq peşəkar resursların əhəmiyyətli olub-olmaması

şəraitdən asılıdır. Məsələn:
●      Ortaq resurslar işçi heyət və ya müştəri, yaxud bazar

məlumatı mübadilə edilmədən ümumi audit meto -
dologiyası və ya audit təlimat materialları ilə məh-
dudlaşa bilər. Belə vəziyyətdə ortaq resursların
əhəmiyyətli olmayacağı labüddür. Bu, ümumi təlim
tədbirlərinə də aiddir.

●      Ortaq resurlara işçilərin ümumi mənbədən tapılması
və ya daha geniş struktur daxilində üzv şirkətləri ri-
ayət etməli olduqları texniki tövsiyələrlə təmin
edəcək ümumi texniki şöbənin yaradılması kimi işçi
heyət və ya məlumat mübadiləsi daxil ola bilər. Belə
vəziyyətdə ortaq resurların əhəmiyyətli olub-ol-
madığına müvafiq və məlumatlı üçüncü tərəfin qərar
verməsi daha uyğundur (bax: R400.53-cü paraqrafın
(f) bəndi).

R400.54 Şirkət və ya şəbəkə öz fəaliyyətinin bir komponentini
satırsa və bu komponent məhdud müddət ərzində şirkətin
və ya şəbəkənin adından bütövlükdə və ya qismən istifadə
etməkdə davam edirsə, müvafiq müəssisələr kənar
tərəflərə özlərini təqdim edərkən şəbəkə şirkəti ol-
madıqlarını necə açıqlayacaqlarını müəyyən etməlidir. 

400.54 A1 Fəaliyyət komponentinin satışı haqqında müqavilə məh-
dud müddət ərzində satılmış komponentin şirkət və ya
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şəbəkə ilə əlaqələri kəsildikdən sonra belə şirkət və ya
şəbəkənin adından bütövlükdə və ya qismən istifadə et-
məsini şərtləndirə bilər. Belə vəziyyətdə iki müəssisə eyni
ad altında fəaliyyət göstərsə də, faktiki olaraq onlar əmək-
daşlıq məqsədi güdən daha geniş struktura aid deyil. Bu
səbəbdən iki müəssisə şəbəkə şirkətləri sayılmır.   

[400.55-cidən 400.59-cuyadək olan paraqraflar qəsdən boş 
buraxılmışdır]

Audit və təhlil tapşırıqları üçün müstəqilliyə dair ümumi 
sənədləşdirmə
R400.60 Şirkət hazırki hissəyə uyğunluqla bağlı gəldiyi nəticələri

və bu nəticələri dəstəkləyən müvafiq müzakirələri ma -
hiyyətcə sənədləşdirməlidir. Xüsusilə də:
a) Təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdə şirkət aşkar edil -

miş təhlükənin mahiyyətini və mövcud və ya tətbiq
edilmiş tədbirləri sənədləşdirməlidir; habelə

b) Təhlükə əsaslı təhlil tələb etdikdə və şirkət təhlükənin
yol  verilən həddə olduğunu müəyyən etdikdə şirkət
təhlükənin mahiyyətini və gəlinən nəticənin rasiona -
lını sənədləşdirməlidir. 

400.60 A1 Sənədləşdirmə bu hissəyə uyğunluqla bağlı şirkəti bir qə-
naətə gəlmək üçün yürütdüyü mühakiməyə dair sübutla
təmin edir. Bununla da sənəd çatışmazlığı şirkətin müvafiq
məsələni nəzərdən keçirməsi və ya şirkətin müstəqil ol-
masını müəyyən etmir. 

[400.61-cidən 400.69-cuyadək olan paraqraflar qəsdən boş 
buraxılmışdır]

Birləşmələr və qovuşmalar
Müştəri birləşməsinin təhlükə yaratdığı hallar
400.70 A1 Müəssisə birləşmə və ya qovuşma nəticəsində audit

müştərisi ilə əlaqəli müəssisəyə çevrilə bilər. Şirkət və ya
şəbəkə şirkəti ilə belə əlaqəli müəssisə arasında keçmiş və
ya cari maraqlar və ya münasibətlər müstəqillik və belə-
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liklə də şirkətin audit tapşırığını yerinə yetirmək qa-
biliyyəti üçün təhlükə yarada bilər. 

R400.71 400.70 A1-ci paraqrafda təsvir edilən vəziyyətlərdə:
a) Şirkət, təhlükəyə qarşı görüləcək bütün tədbirləri

nəzərə almaqla, birləşmə və ya qovuşmanın qüvvəyə
mindiyi tarixdən etibarən müstəqillik və beləliklə,
audit tapşırığını davam etdirmək qabiliyyətinə təsir
göstərə biləcək əlaqəli müəssisə ilə əvvəlki və cari
maraqları və münasibətləri aşkar etməli və qiymət -
ləndirməlidir; habelə

b) R400.72-ci paraqrafa əsasən şirkət birləşmə və ya
qovuşmanın qüvvəyə mindiyi tarixədək Məcəlləyə
əsasən icazə verilməyən mövcud maraqlar və ya mü-
nasibətlərə son qoymaq üçün tədbirlər görməlidir.

R400.72 R400.71-ci paraqrafın  (b) bəndinə istisna olaraq maraq
və ya münasibətlərə birləşmə və ya qovuşmanın qüvvəyə
mindiyi tarixədək münasib şəkildə son verilə bilmədikdə
şirkət:
a) Maraq və ya münasibətin yaratdığı təhlükəni dəyər-

ləndirməli; habelə
b) İdaretməyə məsul şəxslərlə maraq və ya münasi-

bətlərin birləşmə və ya qovuşmanın qüvvəyə mindiyi
tarixədək münasib şəkildə son verilə bilməməsinin
səbəblərini və təhlükəsizlik həddinin qiymətlən diril -
məsini müzakirə etməlidir.

400.72 A1 Bəzi hallarda təhlükə yaradan maraq və ya münasibətlərə
birləşmə və ya qovuşmanın qüvvəyə mindiyi tarixədək son
vermək mümkün olmaya bilər. Bu şirkət əlaqəli müəs-
sisəyə qeyri-təminat xidməti göstərdikdə və müəssisə
həmin tarixədək bu xidməti nizamlı şəkildə ayrı şirkətə
ötürə bilmədikdə baş verə bilər. 

400.72 A2 Maraq və münasibətlərin münasib qaydada son verilə
bilmədiyi birləşmə və ya qovuşmanın yaratdığı təhlükə
səviyyəsinin ölçülməsi üçün müvafiq amillərə daxildir:
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●       Maraq və ya münasibətlərin mahiyyəti və əhəmiyyəti.
●      Əlaqəli müəssisə ilə münasibətlərin mahiyyəti və

əhəmiyyəti (məsələn, əlaqəli müəssisə törəmə, yoxsa
ana müəssisədir).

●      Maraq və ya münasibətlərə münasib qaydada son ve -
rilməsi üçün tələb olunan müddət.

R400.73 R400.72-ci paraqrafın (b) bəndində sözü  gedən müza-
kirədən sonra idarəetməyə məsul şəxs şirkətdən auditor
kimi işinə davam etməsini xahiş edərsə, şirkət yalnız aşağı-
dakı şərtlərlə bunu edə bilər:
a) Maraq və münasibətlərə birləşmə və ya qovuşmanın

qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən altı aydan gec ol-
mamaqla ağlabatan  ilk imkanda son verilməlidir.

b) Belə maraq və ya münasibəti, o cümlədən qeyri-təmi-
nat xidmətinin göstərilməsi nəticəsində yaranan və
600-cü bölməyə və onun altbölmələrinə əsasən icazə
verilməyən maraq və münasibəti olan fərd audit
tapşırığı üzrə qrupun üzvü və ya tapşırığın keyfiy -
yəti nə nəzarətin təhlilinə görə məsul şəxs olma-
malıdır; habelə

c) Keçid tədbirləri müvafiq qaydada tətbiq edilməli və
idarəetməyə məsul şəxslərlə müzakirə edilməlidir.

400.73 A1 Belə keçid tədbirlərinə daxildir:
●      Audit və ya qeyri-təminat  işinin peşəkar mühasib

tərəfindən təhlil edilməsi.
●      Şirkətin üzvü olmayan peşəkar mühasibin maliyyə

hesabatlarına dair rəy bildirməsi, tapşırığın key-
fiyyətinə nəzarətin təhlil edilməsinə bərabər təhlil
həyata keçirməsi.

●      Ayrı şirkətin qeyri-təminat  xidmətinin nəticələrini
qiymətləndirməsi və ya qeyri-təminat xidmətini xid-
mətə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməklə
yenidən həyata keçirməsi.
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R400.74 Şirkət birləşmə və qovuşmanın qüvvəyə mindiyi tarixədək
audit işinin böyük hissəsini bitirmiş ola bilər və qısa müd-
dət ərzində audit prosedurlarının qalan hissəsini də bitirə
bilər. Belə vəziyyətdə idarəetməyə məsul olan şəxslər
şirkətdən 400.70 A1-ci  paraqrafda göstərilən maraq və
münasibətlər qalmaqla audit işini bitirməyi xahiş edərsə,
şirkət yalnız aşağıdakı şərtlərlə bunu edə bilər:
a) Şirkət təhlükə səviyyəsini qiymətləndirməli və

nəticələrini idarəetməyə məsul olan şəxslərlə müza-
kirə etməlidir;

b) Şirkət R400.73-cü paraqrafın (a) bəndindən (c) bən -
dinədək göstərilən tələbləri yerinə yetirməlidir; ha-
belə

c) Şirkət audit hesabatı bitən tarixdən gec olmayaraq
audi tor olmağı dayandırmalıdır.

Obyektivliyin pozulmaqda davam etdiyi hallar
R400.75 R400.71-R400.74-cü  paraqrafların tələbləri yerinə yetiril -

sə də, şirkət 400.70 A1-ci paraqrafda təsvir edilən və -
ziyyətin yaratdığı təhlükənin aradan  qaldırılmasının
mümkün olmadığını və bunun obyektivliyə xələl gətir -
diyini araşdırmalıdır. Bu təsdiqlənərsə, şirkət auditor-
luğunu dayandırmalıdır. 

Sənədləşdirmə
R400.76 Şirkət aşağıdakıları sənədləşdirməlidir:

a) 400.70 A1-ci paraqrafda təsvir edilən və birləşmə və
ya qovuşmanın qüvvəyə mindiyi tarixədək bit-
məyəcək maraq və münasibətlər və onların bit-
məməsinin səbəbi;

b) Tətbiq edilən keçid tədbirləri;
c) İdarəetməyə məsul olan şəxslərlə müzakirələrin

nəticələri; habelə
d) Əvvəlki və cari maraq və münasibətlərin obyektivli -

yə xələl gətirəcək dərəcədə təhlükə yaratmamasının
səbəbləri.
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[400.77-cidən 400.79-cuyadək olan paraqraflar qəsdən boş 
buraxılmışdır]

Audit və təhlil tapşırıqları üçün müstəqillik müddəasının pozulması
Şirkətin pozuntunu aşkar etdiyi hallar
R400.80 Şirkət bu hissənin tələblərinin pozulduğu qənaətinə gə -

lərsə:
a)  Pozuntuya səbəb olan maraq və münasibətlərə son

qoymalı, dondurmalı və ya aradan qaldırmalı və
pozuntunun təsirlərini aradan qaldırmalıdır;

b) Pozuntuya hər hansı qanun və ya qaydanın şamil
edildiyini nəzərdən keçirməli və belə olarsa:

i) Bu qanun və qaydalara əməl etməli; habelə
ii) Bu haqda hesabat  verilməsi  norma  olarsa və

ya müvafiq yurisdiksiya tərəfindən göz lə -
nilərsə, peşəkar və ya tənzimləyici orqana və
ya nəzarətedici səlahiyyətli orqana pozuntu
haqqında hesabatın verilməsini nəzərdən keçir-
məli;

b) Öz  qayda və prosedurlarına müvafiq olaraq  pozuntu
haqda aşağıdakı tərəfləri məlumatlandırmalıdır:

i) Tapşırıq üzrə tərəfdaş;
ii) Müstəqilliklə bağlı qayda  və prosedurlara görə

cavabdeh şəxslər;
iii) Şirkətdə digər müvafiq işçilər və uyğun olduq -

da, şəbəkə; habelə
iv) Münasib tədbirlər görməli olan və 4A hissəsində

təsvir edilən müstəqillik tələblərinin şamil
edildiyi şəxslər;

c)     Pozuntunun əhəmiyyət dərəcəsini, şirkətin obyek-
tivliyinə və audit hesabatı vermək qabiliyyətinə
təsirini qiymətləndirməlidir; habelə

d) Pozuntunun əhəmiyyət dərəcəsindən asılı olaraq aşa -
ğı dakıları müəyyən etməlidir:
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i)    Audit tapşırığını dayandırıb-dayandırmamaq;
yaxud

ii) Pozuntunun nəticələrini yetərincə aradan qal -
dıracaq tədbirin olub-olmaması və belə tədbiri
görməyin mümkünlüyü və mövcud şəraitdə
münasibliyi.

Bu qərarları verərkən şirkət peşəkar mühakimə yürütməli
və müvafiq məlumatlı üçüncü tərəfin şirkətin obyektivliyi -
nə xələl gələcəyi və bu səbəbdən şirkətin audit hesabatı
verə bilmə yəcəyi qənaətinə gəlib-gəlməyəcəyini nəzərə al-
malıdır.  

400.80 A1 Bu hissənin müddəaları şirkətin müstəqilliyin qorunmasını
ağlabatan şəkildə təmin etmək üçün hazırlanmış qayda və
prosedurları olduqda da  pozula bilər. Pozuntuya görə audit
tapşırığına xitam vermək zərurəti yarana bilər.

400.80 A2 Pozuntunun əhəmiyyətliliyi və şirkətin obyektivliyinə və
audit hesabatı vermək qabiliyyətinə təsiri aşağıdakı amil-
lərdən asılıdır:
●      Pozuntunun mahiyyəti və müddəti.
●      Cari audit tapşırığı ilə münasibətdə əvvəlki pozuntu-

ların sayı və mahiyyəti.
●      Audit qrupu üzvünün pozuntuya səbəb olan maraq və

ya münasibətdən xəbərinin olub-olmaması.
●      Müddəanı pozan şəxsin audit qrupunun üzvü və ya

müstəqillik tələblərinin şamil edildiyi digər şəxs
olub-olmaması.

●        Pozuntunun audit qrupunun üzvü, həmin şəxsin vəzi -
fəsi ilə bağlılığının olub-olmaması.

●      Pozuntu peşəkar xidmətin göstərilməsi nəticəsində
baş verərsə (belə xidmətin mühasibat uçotu və ya
şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə hesabatlarında
göstərilən məbləğlərə təsiri (əgər varsa) daxil ol-
maqla).
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●      Pozuntu nəticəsində yaranan şəxsi maraq, tərəfkeşlik,
hədə-qorxu və digər təhlükələrin miqyası.

400.80 A3 Pozuntunun əhəmiyyətindən asılı olaraq pozuntunu qə-
naətbəxş aradan qaldırması üçün şirkətin görəcəyi tədbir
nümunələrinə daxildir:
●       Müvafiq şəxsi audit qrupundan uzaqlaşdırmaq.
●      Təsirə məruz qalmış audit işini təhlil etmək və ya

həmin işin zəruri həddə yenidən görülməsi üçün
başqa şəxsləri cəlb etmək.

●      Təsirə məruz qalmış audit işinin zəruri həddə təhlil
edilməsi və ya yenidən yerinə yetirilməsini ayrı
şirkətə tapşırmağı audit müştərisinə tövsiyə etmək.

●      Pozuntu mühasibat uçotu və ya maliyyə hesabatla -
rında göstərilən məbləğlərə təsir göstərən qeyri-təmi-
nat xidməti ilə əlaqəlidirsə, qeyri-təminat  xid mətinin
nəticələrinin qiymətləndirilməsini ayrı şirkətə tapşır-
maq və ya ayrı bir şirkətin xidmətə görə məsuliyyət
daşıması şərtilə qeyri-təminat xidmətini zəruri həddə
yenidən həyata keçirməsini təmin etmək.  

R400.81 Şirkət pozuntunun nəticələrini qənaətbəxş aradan qaldır-
maq üçün tədbir görülməsinin mümkün olmadığını
müəyyən edərsə, idarəetməyə məsul olan şəxsləri dərhal
məlumatlandırmalı və müvafiq qanun və ya qaydaya
uyğun şəkildə audit tapşırığına xitam vermək üçün zəruri
tədbirləri görməlidir. Tapşırığa xitam verməyə qanun və
ya qayda ilə icazə verilmədikdə şirkət mövcud hesabatlılıq
və ya açıqlama tələblərinə əməl etməlidir.

R400.82 Şirkət pozuntunun nəticələrinə qarşı qənaətbəxş tədbir gör-
məyin mümkün olduğunu müəyyən edərsə, şirkət idarəet-
məyə məsul olan şəxslə aşağıdakıları müzakirə etməlidir:
a) Pozuntunun əhəmiyyəti, o cümlədən mahiyyəti və

müddəti;
b) Pozuntu necə baş vermişdir və necə aşkarlanmışdır;
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c) Təklif edilən və ya görülən tədbir və nə üçün tədbir
pozuntu nəticələrini qənaətbəxş aradan qaldıracaq və
şirkətə audit hesabatını vermək imkanı yaradacaq;

d) Şirkətin peşəkar mühakiməsinə əsasən obyektivliyə
xələl gətirilməməsinə dair gəlinən nəticə və bu
nəticənin arxasında dayanan əsaslandırma; habelə

e)  Gələcəkdə pozuntuların baş verməsi riskini azaltmaq
və ya qarşısını almaq üçün şirkətin təklif etdiyi və ya
gördüyü tədbirlər.

Bu  müzakirə  nisbətən  az  əhəmiyyətli  pozuntulara  dair
hesa  bat zamanı idarəetməyə məsul olan şəxslərin təyin et-
diyi vaxt istisna olmaqla, ən qısa müddətdə edilməlidir.

Pozuntular haqqında idarəetməyə məsul olan şəxslərin                          
mə lu matlan dırılması
400.83 A1 R300.9-cu və R300.10-cu paraqraflarda idarəetməyə məsul

olan şəxslərin məlumatlandırılmasına dair tələblər irəli
sürülür.

R400.84 Pozuntularla bağlı şirkət idarəetməyə məsul olan şəxslərə
yazılı şəkildə:
a) R400.82-ci paraqrafa müvafiq olaraq müzakirə edil -

miş bütün məsələləri bildirməli və pozuntunun nəti -
cələrinə qarşı qənaətbəxş tədbirin görülə biləcəyinə
və ya görüldüyünə dair idarəetməyə məsul olan şəxs-
lərin razılığını almalıdır; habelə

b) Aşağıdakıların təsvirini çatdırmalıdır:
i) Pozuntuya müvafiq olaraq müstəqilliyin qorun -

duğunu münasib əminliklə təmin etmək üçün
düşünülmüş şirkət qayda və prosedurları; ha-
belə

ii)     Gələcəkdə pozuntuların baş verməsi riskini
azalt maq və ya aradan qaldırmaq üçün şirkətin
gördüyü və ya görülməsini təklif etdiyi tədbir-
lər.
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R400.85 İdarəetməyə məsul olan şəxslər şirkətin R400.80-ci
paraqrafının (e) bəndinin (ii) yarımbəndinə əsasən təklif
etdiyi tədbirin pozuntunun nəticələrinə qarşı qənaətbəxş
olduğuna razı olmasa, şirkət R400.81-ci paraqrafa əsasən
audit tapşırığına xitam vermək üçün zəruri tədbirləri gör-
məlidir.

Əvvəlki audit hesabatı verilməzdən əvvəl yol verilmiş pozuntular
R400.86 Pozuntu əvvəlki audit hesabatı verilməzdən əvvəl baş

verərsə, şirkət 4A hissəsinin müddəalarına əməl edərək
pozuntunun əhəmiyyətini, onun şirkətin obyektivliyinə və
cari dövrdə audit hesabatı vermək qabiliyyətinə təsirini
qiymətləndirməlidir. 

R400.87 Şirkət, həmçinin:
a)  Pozuntunun şirkətin verdiyi əvvəlki audit hesabatlar

zamanı obyektivliyinə təsiri və bu audit hesabat-
larının geri çağırılması imkanlarını nəzərdən keçir-
məli; habelə

b)   Məsələni idarəetməyə məsul  olan şəxslərlə müzakirə
etməlidir.

Sənədləşdirmə
R400.88 R400.80-ci paraqrafdan R400.87-ci paraqrafadək  olan

tələblərə riayət edərkən şirkət:
a) Pozuntunu;
b) Görülən tədbiri;
c) Verilən əsas qərarları;
d) İdarəetməyə məsul olan şəxslərlə müzakirə edilmiş

bütün məsələləri; habelə
e) Peşəkar və ya tənzimləyici orqan və ya nəzarətedici

səlahiyyətli orqanla müzakirələri  sənədləşdirməlidir.
R400.89 Şirkət audit tapşırığını yerinə yetirməyə davam edərsə,

aşağıdakıları sənədləşdirməlidir:
a) Obyektivliyə xələl gəlmədiyinə dair şirkətin peşəkar

mühakiməsinə əsasən gəlinən nəticə; habelə
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b)      Görülən tədbirin pozuntunun nəticələrini şirkətin au -
dit hesabatı verə biləcəyi qədər qənaətbəxş aradan
qaldırmasının əsasları.
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410-cu BÖLMƏ 
XİDMƏT HAQQI

Giriş
410.1 Təşkilatlardan fundamental prinsiplərə riayət etmələri,

müstəqil olmaları və müstəqil olmağa təhlükə yaradan
amilləri təyin etmək, qiymətləndirmək və həll etməyi
göstərən 120-ci bölmədə verilmiş konseptual çərçivəni tət-
biq etmələri tələb olunur.

410.2 Xidmət haqlarının və ya digər ödəniş növlərinin xarakteri
və səviyyəsi şəxsi maraq və ya hədə-qorxu təhlükəsi
yarada bilər. Bu bölmə belə hallarda konseptual əsaslara
uyğun olaraq xüsusi tələbləri və tətbiqetmə materiallarını
təqdim edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Xidmət haqları – Nisbi ölçü
Bütün audit müştəriləri
410.3 A1 Audit rəyi bildirən şirkət  tərəfindən audit müş tərisindən

əldə edilən xidmət haqqı həmin audit şirkətinin gəlirinin
böyük əksəriyyətini təşkil edirsə, bu zaman həmin
müştəridən asılılıq və o müştərinin itirilməsi narahatlığı
şəxsi maraq və ya hədə-qorxu təhlükəsi yaradır.

410.3 A2 Bu cür hədə-qorxuların səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə
uyğun olan amillər aşağıdakılardır:
●      Şirkətin əməliyyat strukturu.
●      Şirkətin çoxdan qurulması və ya yeni olması.
●      Müştərinin şirkət üçün keyfiyyətcə və / və ya kə miy -

yətcə əhəmiyyəti.
410.3 A3 Bu cür şəxsi maraq və ya hədə-qorxu təhlükəsinə qarşı

addım kimi auditor şirkətində     müştəri bazasını artır-
maqla müştəridən asılılığın azaldılmasını misal göstərmək
olar.

410.3 A4 Şəxsi maraq və ya hədə-qorxu təhlükəsi şirkətin bir audit
müştərisindən qazandığı xidmət haqqının bir tərəfdaş və
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ya şirkətin bir ofisi üzrə gəlirlərin böyük hissəsini təşkil
etdiyi zaman da yaranır.

410.3 A5 Təhlükələrin səviyyəsinin qiymətləndirilməsində əhəmiy -
yət kəsb edən amillərə aiddir:
●      Tərəfdaş və ya ofisə görə müştərinin keyfiyyətcə

və/və ya kəmiyyətcə əhəmiyyəti
●       Tərəfdaşın və ya həmin ofisdə olan tərəfdaşların kon-

pensasiya dərəcəsinin müştəridən alınan xidmət haq -
larından asılılığı.

410.3 A6 Şəxsi maraq və ya hədə-qorxuya qarşı ehtiyat tədbirlərinə
nümunə ola biləcək tədbirlərə aşağıdakılar aiddir:
●        Audit müştərisindən asılılığın azaldılması üçün tərəf-

daş və ya ofisin müştəri bazasının geniş lən dirilməsi.
●      Audit tapşırığının icmalında iştirak etməmiş uyğun

təhlilçinin olması. 
İctimai əhəmiyyətli  audit müştəriləri
R410.4 Əgər müştəri ictimai əhəmiyyətli müəssisədirsə və 2 il

ardıcıl olaraq müştərinin və ya onun əlaqəli tərəflərinin
ümumilikdə ödədiyi xidmət haqları müştərinin maliyyə
hesabatlarına fikir bildirən müəssisə tərəfindən əldə olun-
muş xidmət haqlarının 15%-dən çoxunu təşkil edirsə,
müəssisə aşağıdakıları etməlidir:
a) Belə xidmət haqlarının ümumi məbləğinin, müəssisə

tərəfindən əldə olunmuş xidmət haqlarının 15%-dən
çox olması faktını audit müştərisinin rəhbərliyinə
açıqlayır; habelə

b) Müzakirə edir, ola bilərmi ki, növbəti hərəkətlərdən
biri müəssisə tərəfindən müştəridən əldə olunmuş
ümumi ödənişlərin cəmindən yaranan təhlükəyə
qarşı olsun və əgər elədirsə, bunu tətbiq edir:

i) Audit hesabatı yayımlanmazdan əvvəl illik
maliyyə hesabatına rəy verən  və  şirkətin üzvü
olmayan peşəkar mühasib, yaxud peşəkar or -
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qan bu tapşırığın təhlilini yerinə yetirir və bu
da keyfiyyətə  nəzarətin təhlili üzrə öhdəliyin
yerinə yetirilməsinə bərabərdir (“əvvəlcədən
verilmiş baxış-icmal”);

ii) İkinci ilin maliyyə hesabatına rəy verməmişdən
əvvəl şirkətin üzvü olmayan peşəkar mühasib
və ya peşəkar orqan üçüncü ilin  maliyyə
hesabatı haqqında rəy bildirərkən bu rəy key-
fiyyətə nəzarət layihəsinin təhlilinə bərabərdir
(“buraxılışdan sonrakı baxış-icmal”).

R410.5 R410.4-cü paraqrafda qeyd olunan ümumi xidmət haq ları
15%-i keçdikdə, müəssisə müəyyən etməlidir: təhlükə elə
səviyyədədir ki, rəy bildirildikdən sonra bu səviyyəni
uyğun səviyyəyə düşürsün. Əgər belədirsə, müəssisə ilkin
yoxlama aparmalıdır.

R410.6 Əgər R410.4-cü paraqrafda  göstərilən xidmət haqları
15%-i keçirsə, müəssisə hər il etməlidir:
a) İdarəetmə ilə məşğul olanlara R410.4-cü paraqrafda

göstərilən məsələləri açıqlayır və müzakirə edir: ha-
belə

b) R410.4-cü  paraqrafın (b) bəndinə və R410.5-ci
paraq rafa riayət etməlidir.

Xidmət haqqı – gecikmələr
410.7 A1 Xidmət haqlarının böyük bir hissəsi növbəti il üçün rəy

bildirilməzdən əvvəl ödənildikdə şəxsi maraq təhlükəsi
yarana bilər.Adətən, müəssisə audit hesabatını verməzdən
əvvəl belə ödənişlərin ödənilməsini tələb edir.  511-ci
bölmədə kredit və zəmanət münasibətlərində göstərilən si-
fariş tələbi və  tətbiqetmə materialı  da ödənilməmiş xid-
mət haqları olduqda tətbiq edilə bilər.

410.7 A2 Şəxsi maraq təhlükəsinin qarşısının alınması üçün olan
tədbirlər nümunəsinə aiddir:
●      Vaxtı keçmiş xidmət haqlarının qismən ödənişini

almaq.
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●       Auditor yoxlamasında iştirak etməyən rəyçinin olma -
sı və görülən işin yoxlanılması.

R410.8 Audit müştərisindən alınan ödənişlərin əhəmiyyətli bir
hissəsi uzun müddət   ödənilmədikdə, şirkət aşağıdakıları
müəyyənləşdirir:
a) Vaxtı keçmiş haqlar müştəriyə verilən kreditə bə -

rabər ola bilərmi; habelə
b) Müəssisənin yenidən təyin olunması məqsədəuyğun-

durmu, yoxsa audit tapşırığının davam etdirilməsi.
Şərti xidmət haqları
410.9 A1 Şərti xidmət haqları- müəyyən bir əsasda transaksiyaların

nəticəsindən və ya göstərilmiş xidmətlərin nəticəsindən
asılı olaraq əvvəlcədən hesablanmış xidmət haqlarıdır. Va-
sitəçi vasitəsi ilə alınan şərti ödəniş dolayı şərti ödənişin
bir nümunəsidir.  Bu bölmədə rüsum əgər məhkəmə və ya
digər dövlət orqanı tərəfindən müəyyən olunubsa, şərti
hesab edilmir.

R410.10 Müəssisə birbaşa və ya dolayı yolla audit tapşırığı üçün
şərti xidmət haqqı almamalıdır.

R410.11 Bir şirkət və ya şəbəkə şirkəti bir audit müştərisindən
təqdim edilmiş qeyri-təminat xidməti üçün birbaşa və ya
dolayı olaraq xidmət haqqı əldə edə bilməz, əgər:
a) Xİdmət haqqı maliyyə hesabatlarına fikir bildirən

müəssisə tərəfindən alınır və xidmət haqqı bu müəs-
sisə üçün əhəmiyyətli olur və ya əhəmiyyətli olacağı
gözlənilir;

b) Xidmət haqqı şəbəkə müəssisəsi tərəfindən alınır,
hansı ki, auditin əhəmiyyətli hissəsində iştirak edir
və xidmət haqqı bu müəssisə üçün əhəmiyyətli olur
və ya əhəmiyyətli olacağı gözlənilir; yaxud

c) Qeyri-təminat xidmətin nəticəsi və buna görə də
ödəniş məbləği maliyyə hesabatlarında maddi
məbləğin auditinə aid gələcək və ya müasir qərarlar-
dan asılıdır.
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410.12 A1 R410.10-cu və R410.11-ci paraqraflar audit müştərisi ilə
şirkətə və ya şəbəkə şirkətinə şərti xidmət haqqına dair
müqavilə bağlamağa icazə vermir. Əgər şərti xidmət haqqı
audit müştərisinə qeyri-təminat xidməti göstərdikdə ixtisar
olunmasa da şəxsi maraq riski yarana bilər.

410.12 A2 Belə bir təhlükə səviyyəsinin qiymətləndirilməsində mü-
vafiq olan amillər aşağıdakılardır:
●       Mümkün xidmət haqqı məbləğləri aralığı.
●      Müvafiq orqan tərəfindən qəbul edilmiş mümkün

qərardan asılı olan şərti xidmət haqqı.
●       Xidmətin mahiyyəti.
●      Tədbirin və ya əməliyyatın maliyyə hesabatlarında

təsiri.
410.12 A3 Belə bir şəxsi maraq təhlükəsinə qarşı ehtiyat tədbirlərinə

aiddir:
●      Qeyri-təminat xidmətinə cəlb olunmayan rəyçinin

möv cud olduğu halda, o, şirkət tərəfindən görülmüş
işi yoxlayır.

●       Ödəniş əsasında əvvəlcədən müştəridən yazılı razılıq
alınması. 
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411-ci  BÖLMƏ 
KOMPENSASİYA VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ SİYASƏTİ

Giriş
411.1 Şirkətlər fundamental prinsiplərə riayət etməli, müstəqil

olmalı və müstəqillik təhdidlərini müəyyən etmək,
qiymətləndirmək və həll etmək üçün 120-ci bölmədə
göstərilən konseptual çərçivəni tətbiq etməlidirlər.

411.2 Şirkətin  qiymətləndirmə və ya kompensasiya siyasəti şəx -
si maraq təhlükəsi yarada bilər. Bu bölmədə belə
şəraitlərdə konseptual çərçivənin tətbiqi ilə bağlı xüsusi
tələblər və tətbiqetmə materialları göstərilir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
411.3 A1 Xüsusi audit müştərisi üçün audit qrupunun üzvü qiymət -

lən dirildikdə  və ya audit müştərisinə qeyri-təminat xid-
mətləri satmaq üçün kompensasiya olunduqda, şəxsi
ma raq təhlükəsinin səviyyəsi aşağıdakılardan asılı olacaq:
a) Təzminatın və ya qiymətləndirmənin hansı hissəsi

bu xidmətlərin satışı ilə bağlıdır;
b) Audit qrupunda fərdin rolu; habelə
c) Belə qeyri-təminat xidmətlərinin satışı təşviqat qə -

rarlarına təsir edirmi?
411.3 A2 Belə bir şəxsi maraq təhlükə təhdidini aradan qaldıra bi -

ləcək tədbir nümunələri aşağıdakılardır:
●      Bu şəxs üçün kompensasiya planının və ya qiymətlən -

dirmə prosesinin yenidən nəzərdən keçirilməsi.
●      Audit qrupundan bu şəxsin çıxarılması.

411.3 A3 Şəxsi maraq təhlükəsindən qorunmaq üçün audit qrupunun
üzvünün işinə nəzarət edəcək rəyçinin olması vacibdir.

R411.4 Şirkət əsas audit tərəfdaşını qeyri-təminat xidimətlərini
audit müştərisinə satdığına görə kompensasiya və qiy -
mətləndirmə etməməlidir. Bu tələb şirkət  tərəfdaşları ara -
sın da normal mənfəət bölgüsünə görə adi razılaşmalara
maneə yaratmır.
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420-ci BÖLMƏ 
HƏDİYYƏLƏR VƏ QONAQPƏRVƏRLİK

Giriş 
420.1             Şirkətlər  fundamental  prinsiplərə  riayət  etməli, müstəqil

ol malı və müstəqillik təhdidlərini müəyyənləşdirmək,
qiymətlən dirmək və aradan qaldırmaq üçün 120-ci bölmədə
gös tərilən konseptual çərçivəni tətbiq etməyə borcludurlar. 

420.2            Audit müştərisindən hədiyyələr və qonaqpərvərliyin qəbul
edilməsi şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsi
yarada bilər. Bu bölmədə belə hallarda konseptual
çərçivənin tətbiqinə aid olan konkret tələblər və tətbiqetmə
materialları təsvir olunur. 

Tələblər və tətbiqetmə materialları 
R420.3 Şirkət, şəbəkə şirkəti və ya audit qrupunun üzvü audit

müştərisindən dəyəri cüzi və əhəmiyyətsiz olmayan
hədiyyələr və qonaqpərvərlik qəbul etmir. 

420.3 A1       Əgər şirkət, şəbəkə şirkəti və ya audit qrupunun üzvü audit
müştərisinə şirnikləndirici təklif edir və ya ondan belə bir
təklifi qəbul edirsə, 340-cı bölmədə göstərilən tələblər və
tətbiqetmə materialları tətbiq edilir və bu tələblərə əməl
edilməməsi müstəqillik təhlükəsi yarada bilər. 

420.3 A2       Əgər niyyət davranışa düzgün təsir göstərmirsə, hətta dəyər
cüzi və əhəmiyyətsiz olsa da, şirnikləndirici təklifin edil -
məsi və ya qəbul edilməsi ilə bağlı 340-cı bölmədə
göstərilən tələblər şirkətin, şəbəkə şirkətinin və ya audit
qrupu üzvünün hədiyyəni və qonaqpərvərliyi qəbul etməsi -
nə imkan vermir.
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430-cu BÖLMƏ 
FAKTİKİ VƏ YA GÖZLƏNİLƏN MƏHKƏMƏ PROSESİ

Giriş
430.1           Şirkətlər  fundamental  prinsiplərə riayət etməli, müstəqil

ol ma lı və müstəqillik təhdidlərini müəyyənləşdirmək,
qiymət lən dirmək və aradan qaldırmaq üçün 120-ci böl mədə
gös tərilən konseptual çərçivəni tətbiq etməyə borc ludurlar. 

430.2.          Audit müştərisi ilə məhkəmə prosesi başladıldıqda və ya
gözlənildikdə, şəxsi maraq və hədə-qorxu təhlükəsi ya -
ranır. Bu bölmədə belə hallarda konseptual çərçivənin tət-
biqi ilə bağlı xüsusi tətbiqetmə materialları göstərilir. 

Tətbiqetmə materialları
Ümumi 
430.3 A1     Müştərinin rəhbərliyi və audit qrupunun üzvləri arasında

münasibətlər müştərinin fəaliyyətinin bütün aspektlərinin
tam açıqlığı və tam açıqlanması ilə xarakterizə olunmalıdır.
Zidd mövqelər audit müştərisi ilə şirkət, şəbəkə şirkəti və
ya audit qrupunun üzvü arasında faktiki və ya gözlənilən
məhkəmə prosesindən yarana bilər. Belə zidd mövqelər
rəhbərliyin tam açıqlamalar etmək və özünə maraq və təh-
did təhlükələri yaratmaq istəyinə təsir göstərə bilər. 

430.3 A2  Belə təhlükələrin səviyyəsini qiymətləndirmək üçün
əhəmiyyətli olan amillər aşağıdakılardır: 
●       Məhkəmə prosesinin maddi əhəmiyyəti. 
●        Məhkəmə prosesinin ilkin auditor vəzifəsi ilə əlaqəli

olub-olmaması. 
430.3 A3.     Məhkəmə prosesində audit qrupunun üzvü iştirak etdikdə,

bu cür şəxsi maraq və hədə-qorxu təhlükəsini aradan
qaldıra biləcək hərəkətə nümunə  həmin şəxsin audit qru -
pundan çıxarılmasıdır. 

430.3 A4      Şəxsi maraqlarla və hədə-qorxu ilə bağlı belə təhlükələrin
aradan qaldırılmasına təminat kimi xidmət edə biləcək
hərəkətə nümunə yerinə yetirilmiş işin müvafiq rəyçi
tərəfindən nəzərdən keçirilməsidir.
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510-cu BÖLMƏ 
MALİYYƏ MARAQLARI 

Giriş
510.1          Şirkətlər  fundamental  prinsiplərə  riayət  etməli, müstəqil

ol malı və müstəqillik təhdidlərini müəyyənləşdirmək,
qiymətlən dirmək və aradan qaldırmaq üçün 120-ci bölmədə
gös tərilən konseptual çərçivəni tətbiq etməyə borcludurlar. 

510.2.            Audit müştərisində maliyyə marağının olması şəxsi maraq
üçün təhlükə yarada bilər. Bu bölmədə belə hallarda kon-
septual çərçivənin tətbiqinə dair xüsusi tələblər və tətbiqi
material göstərilir. 

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi 
510.3 A1     Maliyyə marağı birbaşa və ya dolayı yolla - kollektiv in-

vestisiya ilə alınan nəqliyyat vasitəsi, daşınmaz əmlak və
ya etibarnamə vasitəsilə mövcud ola bilər. Benefisiar
sahibi, vasitəçi üzərində nəzarətə və ya onun investisiya
qərarlarına təsir etmək imkanına malik olduqda, Məcəllə
maliyyə marağının birbaşa olduğunu müəyyən edir.
Əksinə, benefisiar sahibi, vasitəçi üzərində nəzarətə və ya
onun investisiya qərarlarına təsir etmək imkanına malik ol-
madıqda, Məcəllə maliyyə marağının dolayı olduğunu
müəyyən edir. 

510.3 A2      Bu bölmədə maliyyə marağının "maddi əhəmiyyəti"nə isti-
nad edilir. Belə marağın fiziki şəxs üçün əhəmiyyətli olub-
olmaması müəyyənləşdirilərkən fiziki şəxsin və onun
yaxın ailə üzvlərinin məcmu xalis dəyəri nəzərə alına bilər. 

510.3 A3      Audit müştərisində maliyyə marağının saxlanması yolu ilə
yaradılmış şəxsi maraq təhlükəsinin səviyyəsini qiymət -
ləndirmək üçün əhəmiyyətli olan amillərə aşağıdakılar da -
xildir: 
●      Maliyyə marağı olan fiziki şəxsin rolu. 
●      Maliyyə marağının birbaşa və ya dolayı olması. 
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●      Maliyyə marağının maddi əhəmiyyəti. 
Şirkətin, şəbəkə şirkətinin, audit qrupu üzvlərinin və 
başqalarının maliyyə maraqları 
R510.4 R510.5-ci  paraqrafa əsasən, aşağıdakıların audit müştərisi -

nə birbaşa maliyyə marağı və ya əhəmiyyətli dolayı
maliyyə marağı olmamalıdır: 
a) Firma və ya şəbəkə şirkəti; 
b) Audit qrupunun üzvü və ya bu şəxsin yaxın ailə

üzvlərindən hər hansı biri; 
c) Auditdə iştirakla əlaqəli tərəfdaşın ofisində olan

istənilən digər tərəfdaş və ya həmin digər tərəfdaşın
yaxın ailə üzvləri; yaxud  

d)      Hər hansı digər tərəfdaş və ya qeyri-audit xidmətləri
göstərən rəhbərlik nümayəndəsi (iştirakı minimal
olan hər hansı şəxs və ya həmin şəxsin yaxın ailə
üzvləri istisna olmaqla). 

510.4 A1     Əlaqəli tərəfdaşın auditdə iştirakı ilə bağlı tətbiq etdiyi
ofisin bu tərəfdaşın təyin edildiyi ofis olması mütləq de -
yildir. Əlaqəli tərəfdaş audit qrupunun digər üzvlərinin
ofisindən fərqli ofisdə olduqda, tərəfdaşın prosesdə iştirakı
ilə əlaqədar yerləşdiyi ofisi müəyyənləşdirmək üçün
peşəkar qərar tələb olunur. 

R510.5         R510.4-cü paraqraf istisna olaraq, R510.4-cü paraqrafın
(c) və ya (d) bəndlərində müəyyən edilmiş ailənin yaxın
üzvünün, audit müştərisinə birbaşa və ya maddi olaraq
dolayı maliyyə marağı ola bilər: 
a)     Ailə üzvü maliyyə marağını məşğulluq hüquqları,

məsələn, pensiya və ya səhm seçimi planları va-
sitəsilə əldə edir və zəruri hallarda şirkət maliyyə
marağından yaranan təhlükəni aradan qaldırır; ha-
belə 

b) Ailə üzvünün bunu etmək hüququna malik olduğu
və ya bu hüququ əldə etdiyi hallarda və ya ailə
üzvünün seçimi həyata keçirmək hüququ qazandığı
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zaman ailə üzvü maliyyə marağına dair mümkün
qədər tez sərəncam verir və ya onu itirir. 

Audit müştərisinə nəzarət edən təşkilatda maliyyə maraqları 
R510.6   Təşkilatın audit müştərisinə nəzarət marağı olduqda və

müştəri təşkilat üçün maddi əhəmiyyətli olduqda, nə şirkət,
nə şəbəkə şirkəti, nə audit qrupunun üzvü, nə də həmin
şəxsin yaxın ailə üzvü həmin təşkilatda  birbaşa və ya
maddi, dolayı maliyyə marağına malik olur. 

Etibarnamə ilə əldə edilən maliyyə maraqları 
R510.7  R510.4-cü paraqraf, həmçinin, şirkətin, şəbəkə şirkətinin

və ya fiziki şəxsin etibarnamə ilə çıxış etdiyi bu etibarnamə
audit müştərisinə olan maliyyə marağına da tətbiq edilə -
cəkdir, bir şərtlə ki: 
a) Aşağıdakı şəxslərin heç biri etibarnamə benefisiarı

olmasın: etibarnamə ilə çıxış edən şəxs, audit qrupu-
nun üzvü və ya bu şəxsin yaxın ailə üzvlərindən hər
hansı biri, şirkət və ya şəbəkə şirkəti; 

b) Etibarnamədə olan audit müştərisinə maraq etibar-
namə üçün maddi əhəmiyyətli olmasın; 

c)  Etibarnamə audit müştərisinə əhəmiyyətli təsir göstə -
rə bilməsin; habelə 

d) Aşağıdakı şərtlərdən heç biri audit müştərisinin ma -
liyyə marağı ilə bağlı hər hansı investisiya qərarına
əhəmiyyətli təsir göstərə bilməsin:  etibarnamə ilə
çıxış edən şəxs, audit qrupunun üzvü və ya bu şəxsin
yaxın ailə üzvlərindən hər hansı biri, şirkət və ya
şəbəkə şirkəti.

Audit müştərisi ilə ümumi maliyyə maraqları
R510.8 a) Audit müştərisinin də təşkilatda maliyyə marağı

olduqda, şirkət, şəbəkə şirkəti və ya audit qrupunun üzvü
və ya həmin fiziki şəxsin ən yaxın ailə üzvlərindən hər
hansı birinin bu təşkilatda maliyyə marağı olmamalıdır, bir
şərtlə ki:

i) Maliyyə maraqları şirkət, şəbəkə şirkəti, audit
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qrupunun üzvü və həmin fiziki şəxsin və audit
müştərisinin yaxın ailə üzvü üçün şəraitdən
asılı olaraq əhəmiyyətli olmasın; yaxud

ii) Audit müştərisi təşkilata əhəmiyyətli təsir
göstərə bilməsin.

b) R510.8-ci  paraqrafın  (a) bəndində təsvir edilən maliy -
yə marağı olan fiziki şəxs audit qrupunun üzvü olmaz-
dan əvvəl, həmin fiziki şəxs və ya onun yaxın ailə üzvü:
i) Marağa dair sərəncam versin; yaxud 
ii) Marağa dair elə sərəncam versin ki, yerdə

qalan maraq artıq maddi olmasın.
Bilmədən əldə edilmiş maliyyə maraqları 
R510.9 Əgər şirkət, şəbəkə şirkəti, şirkətin və ya şəbəkə şirkətinin

tərəfdaşı və ya əməkdaşı, yaxud da həmin şəxsin yaxın ailə
üzvlərindən hər hansı biri miras, hədiyyə yolu ilə, birləşmə
nəticəsində və ya oxşar hallarda audit müştərisinə birbaşa
maliyyə marağı və ya əhəmiyyətli dolayı maliyyə maraq -
ları əldə edərsə, və bu bölmədə həmin marağa icazə ve -
rilməzsə, bu zaman: 
a) Maraq şirkət, şəbəkə şirkəti və ya audit qrupunun

üzvü, yaxud da həmin fiziki şəxsin yaxın ailə
üzvlərindən hər hansı biri tərəfindən əldə edilərsə,
maliyyə marağı dərhal aradan qaldırılmalı və ya
dolayı maliyyə marağının bir hissəsi elə aradan
qaldırılmalıdır ki, qalan maraq artıq maddi əhəmiy -
yətli olmasın; yaxud 

i) Əgər maraq audit qrupunun üzvü olmayan fizi -
ki şəxs və ya həmin şəxsin yaxın ailə üzvlə -
rindən hər hansı biri tərəfindən əldə edilərsə,
maliyyə marağı mümkün qədər tez aradan qal -
dırılmalı; yaxud dolayı maliyyə marağı elə
aradan qaldırılmalıdır ki, yerdə qalan maraq
artıq maddi əhəmiy yətli olmasın; habelə

ii) Maliyyə maraqlarının aradan qaldırılması

BÖLMƏ 510

B
E

Y
N

Ə
L

X
A

L
Q

 M
Ü

ST
Ə

Q
İL

L
İK

 S
T

A
N

D
A

R
T

L
A

R
I 

- 
4 

A
 H

İS
SƏ

Sİ
 

173

MƏCƏLLƏ

b)



ləngidikdə, zəruri hallarda şirkət yaranmış təh-
lükəni aradan qaldırmalıdır. 

Maliyyə maraqları - Digər hallar 
Birbaşa ailə üzvləri 
510.10 A1    Direktor və ya vəzifəli şəxs, yaxud audit müştərisinin nəza -

rət hüququna malik olan rəhbərinin də təşkilatda maliyyə
marağı olduqda, audit qrupunun üzvü və ya həmin fiziki
şəxsin bilavasitə ailə üzvlərindən hər hansı biri, yaxud
şirkət və ya şəbəkə şirkətinin həmin təşkilatda maliyyə
marağı şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsi
yarada bilər. 

510.10 A2 Belə təhlükələrin səviyyəsini qiymətləndirmək üçün
əhəmiyyətli olan amillər    aşağıdakılardır: 
●      Fiziki şəxsin audit qrupundakı rolu. 
●      Təşkilat üzərində mülkiyyət hüququnun məhdud və

ya geniş olması.  
●      Marağın investora təşkilatı idarə etməyə və ya ona

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməyə imkan ver-
məsi. 

●      Maliyyə marağının maddi əhəmiyyəti. 
510.10 A3    Bu cür şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsini

aradan qaldıra biləcək hərəkətə nümunə  maliyyə marağı
olan audit qrupu üzvünün audit qrupundan çıxarılmasıdır. 

510.10 A4     Şəxsi maraqla bağlı belə təhlükələrin aradan qaldırılmasına
təminat kimi xidmət edə biləcək hərəkətə nümunə  audit
qrupu üzvünün yerinə yetirdiyi işin müvafiq rəyçi tərə -
findən nəzərdən keçirilməsidir. 

Yaxın ailə üzvləri 
510.10 A5     Audit qrupunun üzvü öz yaxın ailə üzvünün audit müştəri -

sinə birbaşa maliyyə marağının və ya əhəmiyyətli dolayı
maliyyə marağının olduğunu bilirsə, şəxsi maraq təhlükəsi
yarana bilər. 

510.10 A6  Belə təhlükənin səviyyəsini qiymətləndirmək üçün əhə -
miyyətli olan amillər aşağıdakılardır: 
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●       Audit qrupunun üzvü ilə yaxın ailə üzvü arasında mü
nasibətlərin xarakteri. 

●      Maliyyə marağının birbaşa və ya dolayı olması. 
●      Yaxın ailə üzvünə maliyyə marağının maddi əhəmiy -

yəti. 
510.10 A7  Şəxsi maraqları üçün belə bir təhlükəni aradan qaldıra

biləcək hərəkətlərə nümunələr aşağıdakılardır: 
●      Yaxın ailə üzvü bütün maliyyə marağını mümkün

qədər tez aradan qaldırması və ya dolayı maliyyə
marağının bir hissəsini yerdə qalan hissənin artıq
maddi əhəmiyyətli olmadığı şəkildə aradan qaldır-
ması. 

●      Həmin fiziki şəxsin audit qrupundan çıxarılması. 
510.10 A8    Şəxsi maraqla bağlı belə təhlükələrin aradan qaldırılmasına

təminat kimi xidmət edə biləcək hərəkətə nümunə  audit
qrupu üzvünün yerinə yetirdiyi işin müvafiq rəyçi tərə -
findən nəzərdən keçirilməsidir. 

Digər fiziki şəxslər 
510.10 A9  Audit qrupunun üzvü aşağıdakı fiziki şəxslərin audit

müştərisində maliyyə marağının    olduğunu bilərsə, şəxsi
maraq təhlükəsi yarana bilər: 
●      R510.4-cü paraqrafa uyğun olaraq, bu cür maliyyə

maraqlarına malik olmasına icazə verilməyənlər is-
tisna olmaqla, şirkətin və ya şəbəkə şirkətinin tərəf-
daşları və peşəkar işçiləri və ya onların yaxın ailə
üzvləri.  

●      Audit qrupunun üzvü ilə yaxın şəxsi münasibətləri
olan fiziki şəxslər. 

510.10 A10 Belə təhlükənin səviyyəsini qiymətləndirmək üçün əhə miy -
yətli olan amillər aşağıdakılardır: 
●      Şirkətin təşkilati, əməliyyat və hesabat strukturu. 
●      Fiziki şəxs və audit qrupunun üzvü arasında münasi-

bətlərin xarakteri. 
510.10 A11 Bu cür şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldıra biləcək
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hərəkətə nümunə  yaxın şəxsi münasibətləri olan audit
üzvünün audit qrupundan çıxarılmasıdır. 

510.10 A12  Şəxsi maraqları üçün belə bir təhlükənin aradan qaldırıl-
masını təmin edə biləcək hərəkətlərə nümunələr aşağı-
dakılardır: 
●       Audit qrupu üzvünün audit fəaliyyətində iştirakla

bağ lı istənilən mühüm qərarın verilməsi prosesindən
çıxarılması. 

●      Audit qrupu üzvünün işini təhlil edən müvafiq rəy -
çinin rəyinin olması. 

Şirkətin və ya şəbəkə şirkətinin pensiya planı 
510.10 A13 Şirkətin və ya şəbəkə şirkətinin pensiya planının audit

müştərisində birbaşa və ya əhəmiyyətli dolayı maliyyə
marağı olduqda, şəxsi maraq təhlükəsi yarana bilər.
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511-ci BÖLMƏ 
KREDİT VƏ ZƏMANƏTLƏR

Giriş 
511.1            Şirkətlər  fundamental prinsiplərə  riayət etməli, müstəqil

olmalı və müstəqillik təhdidlərini müəyyənləşdirmək,
qiymətlən dirmək və aradan qaldırmaq üçün 120-ci
bölmədə gös tərilən konseptual çərçivəni tətbiq etməyə bor-
cludurlar. 

511.2             Audit müştərisi ilə kredit və ya kredit zəmanəti  şəxsi ma -
raq təhlükəsi yarada bilər. Bu bölmədə  belə hallarda kon-
septual əsasın tətbiqinə dair xüsusi tələblər və tətbiqetmə
materialları göstərilir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi 
511.3 A1      Bu bölmədə kredit və zəmanətin "maddi əhəmiyyəti"nə is -

tinad edilir. Belə kredit və ya zəmanətin fiziki şəxs üçün
əhəmiyyətli olub-olmaması müəyyənləşdirilərkən fiziki
şəxsin və onun yaxın ailə üzvlərinin məcmu xalis dəyəri
nəzərə alına bilər. 

Audit müştərisi ilə kredit və zəmanətlər
R511.4 Şirkət, şəbəkə şirkəti, audit qrupunun üzvü və ya fiziki şəx -

sin yaxın ailə üzvlərindən hər hansı biri audit müştərisinə
kredit verməməli və ya verəcəyinə zəmanət verməməlidir,
bir şərtlə ki, bu kredit və ya zəmanət aşağıdakılar üçün
qeyri-maddi əhəmiyyətli olsun: 
a) Şəraitdən asılı olaraq kredit və ya zəmanət verən

şirkət, şəbəkə şirkəti və ya fiziki şəxs; habelə
b)     Müştəri.

Bank və ya bənzər təşkilat olan audit müştərisi ilə kreditlər və 
zəmanətlər
R511.5 Şirkət, şəbəkə şirkəti, audit qrupunun üzvü və ya fiziki şəx -

 sin yaxın ailə üzvlərindən hər hansı biri  kredit və ya
zəmanətin adi kredit prosedurları, şərt və müddəalarına
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uyğun olaraq təmin edilmədiyi müddətdə  bank və ya
bənzər təşkilat olan audit müştərisindən kredit və ya kredit
zəmanəti qəbul etməməlidir. 

511.5 A1      Kreditlərə misal olaraq, ipoteka kreditlərini, bank overdraft -
larını, avtomobil kreditlərini və kredit kart balanslarını
göstərmək olar. 

511.5 A2      Şəbəkə və ya şəbəkə şirkəti bank və ya bənzər təşkilat olan
audit müştərisindən adi kreditləşmə prosedurlarına, şərt və
müddəalarına uyğun olaraq kredit alsa da, bu kredit, audit
müştərisi və ya krediti alan şirkət üçün əhəmiyyətli
olduqda, şəxsi maraq təhlükəsi yarada bilər. 

511.5 A3       Belə şəxsi maraq təhlükəsinin aradan qaldırılmasına təmi-
nat verə biləcək hərəkətə nümunə  audit qrupunun üzvü ol-
mayan müvafiq rəyçi tərəfindən, kreditin benefisiarı
olmayan şəbəkə şirkətindən müvafiq rəyçinin işə yenidən
baxmasıdır. 

Depozitlər və ya broker hesabları 
R511.6 Şirkət, şəbəkə şirkəti, audit qrupunun üzvü və ya həmin

şəxsin yaxın qohumlarından hər hansı birinin bank, broker
və ya bənzər təşkilat olan audit müştərisi ilə depozitləri və
ya broker hesabı olmamalıdır (depozit və ya hesab adi
kommersiya şərtləri ilə həyata keçirilmirsə). 

Bank və ya bənzər təşkilat olmayan audit müştərisi ilə kreditlər və
zəmanətlər 
R511.7  Şirkət, şəbəkə şirkəti, audit qrupunun üzvü və ya həmin

şəxsin yaxın qohumlarından hər hansı biri bank və ya
bənzər təşkilat olmayan audit müştərisindən kredit qəbul
etməməli və ya borcun alınmasına zəmanət verməməlidir,
bir şərtlə ki, kredit və ya zəmanət aşağıdakılar üçün qeyri-
maddi əhəmiyyətli olsun: 
a)     Şəraitdən asılı olaraq kredit və ya zəmanət alan şir -

kət, şəbəkə şirkəti və ya fiziki şəxs; habelə
b)     Müştəri. 
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520-ci BÖLMƏ 
BİZNES ƏLAQƏLƏRİ

Giriş
520.1 Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri,

müstəqil olmaları və eləcə də müstəqilliyə maneə yarada
biləcək təhlükələri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və
aradan qaldırmaq üçün 120-ci bölmədə göstərilən konsep-
tual çərçivəni tətbiq etmələri tələb olunur.    

520.2 Audit müştərisi və ya onun idarəetmə heyəti ilə yaxın
biznes əlaqələri şəxsi maraq və ya  hədə-qorxu təhlükəsi
yarada bilər. Bu bölmə belə vəziyyətlərdə konseptual
çərçivənin tətbiq edilməsi ilə bağlı xüsusi tələbləri və tət-
biqetmə materiallarını müəyyənləşdirir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
520.3  A1      Bu bölmə maliyyə maraqlarının “əhəmiyyətliliyi” və biz -

nes əlaqələrinin “vacibliyi” ilə bağlı məlumat və istinad-
lardan ibarətdir. Maliyyə maraqlarının bir fərd üçün
əhəmiyyətli olub- olmamasını müəyyən edərkən həmin
fərdin və fərdin birbaşa  ailə üzvlərinin birgə xalis dəyərləri
nəzərə alına bilər.

520.3 A2 Kommersiya əlaqələri və ya ümumi maliyyə maraqları
nəticəsində yarana biləcək sıx biznes münasibətlərinə da -
xildir:
●       Birgə müəssisədə müştəri, yaxud nəzarət edən sahib -

kar, direktor, rəsmi işçi və ya həmin müştəri üçün
əsas idarəçilik fəaliyyətlərini icra edən digər bir
şəxslə maliyyə maraqlarının olması; 

●       Şirkətin və ya şəbəkə şirkətinin bir, yaxud birdən çox
xidmət və məhsullarını müştərinin bir və ya birdən
çox xidmət və məhsulları ilə birləşdirmək və hər iki
tərəf üçün satışını təmin etmək naminə təşkilatçılıq; 
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●      Şirkət və ya şəbəkə şirkətinin müştərinin məhsul və
xidmətlərini payladığı və ya satdığı, yaxud
müştərinin şirkət və ya şəbəkə şirkətinin məhsul və
xidmətlərini payladığı və satdığı paylama və satış
tədbirləri. 

Şirkət, şəbəkə şirkəti, audit qrupunun üzvü və ya birbaşa ailə
üzvlərinin biznes münasibətləri
R520.4 Hər hansı maliyyə marağı və eləcə də biznes münasibəti

müştəri və onun rəhbərliyi, o cümlədən müvafiq olaraq
şirkət, şəbəkə şirkəti və audit qrupunun üzvü üçün qeyri-
əhəmiyyətli olmayanadək, şirkət, şəbəkə şirkəti və ya hər
hansı bir audit qrupunun üzvü audit müştərisi və ya rəh-
bərliyi ilə sıx biznes münasibətləri qura bilməz.

520.4 A1     Şəxsi maraq, yaxud təhdid təhlükəsi audit müştərisi və ya
onun rəhbərliyi və audit qrupu üzvünün birbaşa ailə üzvü
arasında sıx biznes əlaqəsi olduğu halda yarana bilər. 

Səhmləri sayca az olan müəssisələrdə ümumi maraqlar
R520.5 Bir şirkət, şəbəkə şirkəti və audit qrupunun üzvü, yaxud

belə fərdin birbaşa ailəsindən hər hansı birinin audit
müştərisi və ya direktor, yaxud müştərinin rəsmi işçisi və
ya hər hansı qrup həmin müəssisədə paya sahib olduqda
bu şirkətdə pay sahibliyi ilə əlaqədar işgüzar əlaqələri ola
bilməz; o halda ki:   
a) Biznes münasibətləri şirkət, şəbəkə şirkəti və ya fərd

üçün və müvafiq olaraq, müştəri üçün cüzi olanadək;
b) Maliyyə marağı investor və ya investorlar qrupuna

əhəmiyyətsiz olanadək; habelə 
c) Maliyyə marağı investor və ya investorlar qrupuna

imkan verməyəcək ki, yaxın  şəxsə nəzarət edə
bilsin. 

Məhsul və xidmətlərin alınması 
520.6 A1      Şirkət, şəbəkə şirkəti, audit qrupunun üzvü və ya bu fərdin

birbaşa ailə üzvlərindən hər hansı biri tərəfindən məhsul
və xidmətlərin müştəridən satın alınması normal biznes
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çərçivəsində həyata keçirildiyi halda, müstəqillik üçün təh-
lükə yaratmır. Bununla belə, ancaq bu cür əməliyyatlar
şəxsi maraq təhlükəsi meydana gətirə biləcək bir növdə və
xarakterdə ola bilər. 

520.6 A2      Belə şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldıra biləcək fəaliy -
yət nümunələrinə aşağıdakılar daxildir: 
●      Əməliyyatın böyüklüyünü aradan qaldırmaq və ya

azaltmaq.
●      Fərdi audit qrupundan uzaqlaşdırmaq.
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521-ci BÖLMƏ 
AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ VƏ ŞƏXSİ MÜNASİBƏTLƏR

Giriş
521.1 Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri,

müstəqil olmaları və eləcə də müstəqilliyə maneə yarada
biləcək təhlükələri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və
aradan qaldırmaq üçün 120-ci bölmədə göstərilən konsep-
tual çərçivəni tətbiq etmələri tələb olunur.    

521.2 Müştəri heyəti ilə ailə və ya şəxsi münasibətlər və ya
əlaqələr şəxsi maraq, tanışlıq, yaxud hədə-qorxu təhlükəsi
yarada bilər. Bu bölmə belə vəziyyətlərdə konseptual
çərçivənin tətbiq edilməsi ilə bağlı xüsusi tələbləri və tət-
biqetmə materiallarını müəyyənləşdirir. 

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
521.3 A1      Şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsi audit qru -

 punun üzvü və direktor, yaxud rəsmi işçi  və ya audit
müştərisinin müəyyən işçiləri arasında onların rollarından
asılı olaraq ailə, yaxud şəxsi münasibətlər nəticəsində
yarana bilər.  

521.3 A2     Belə təhlükələrin səviyyəsini qiymətləndirməkdə uyğun
olan amillərə əsasən aşağıdakılar daxildir: 
●      Fərdin audit qrupunda məsuliyyətləri.
●      Müştəri daxilində ailə üzvü, yaxud digər bir fərdin

rolu və onların münasibətlərinin yaxınlığı.
Audit qrupu üzvünün birbaşa ailə üzvləri
521.4 A1     Şəxsi maraq, tanışlıq, yaxud hədə-qorxu təhlükəsi audit

qrupu üzvünün birbaşa ailə üzvü müştərinin maliyyə
vəziyyəti, maliyyə göstəriciləri və ya pul vəsaitlərinin
hərəkəti üzərində əhəmiyyətli təsirə malik bir işdə işlədiyi
zaman yaranır.  

521.4 A2 Belə təhlükələrin səviyyəsini qiymətləndirməkdə uyğun
olan amillərə əsasən aşağıdakılar daxildir:
●      Birbaşa  ailə üzvünün tutduğu vəzifə.
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●      Audit qrupu üzvünün rolu.
521.4 A3    Belə şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsini

aradan qaldıra biləcək fəaliyyət nümunəsi həmin fərdin
audit qrupundan kənarlaşdırılması ola bilər. 

521.4 A4     Belə bir şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsini
həll etmək üçün təhlükəsiz ola biləcək hərəkət nümunəsi
audit qrupunun məsuliyyət və vəzifələrini strukturlaşdır-
maqdır; belə ki, bu zaman audit qrupunun üzvü birbaşa ailə
üzvünün məsuliyyəti daxilində olan məsələlərlə maraqlana
bilməz. 

R521.5 Fərdin birbaşa ailə üzvündən hər hansı biri aşağıda
göstərilən vəzifələrdə olduqda, o, audit qrupunun üzvü
kimi iştirak edə bilməz:
a) Audit müştərisinin direktoru və ya rəsmi işçisi;
b) Müştərinin mühasibat uçotunun və şirkətin rəy

verəcəyi maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında
ciddi təsirə malik ola biləcək bir vəzifədə çalışan işçi
olduqda; yaxud

c) Tapşırıq müddətində və ya maliyyə hesabatları ilə
bağlı müddətdə belə bir vəzifədə olduqda. 

Audit qrupu üzvünün yaxın ailə üzvü
521.6 A1      Şəxsi maraq, tanışlıq və hədə-qorxu təhlükəsi audit qrupu

üzvünün yaxın ailə üzvü aşağıdakı vəzifələrdən birində
çalışdıqda yarana bilər:  
a)   Audit müştərisinin direktoru və ya rəsmi işçisi

olduqda; yaxud 
b) Müştərinin mühasibat uçotunun və şirkətin rəy verə -

cəyi maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında ciddi
təsirə malik ola biləcək bir vəzifədə çalışan işçi
olduqda. 

521.6 A2 Belə təhlükə səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə uyğun
olan amillər aşağıdakılardır:
●      Audit qrupunun üzvü və yaxın, yaxud ikinci dərəcəli

ailə üzvü arasındakı əlaqənin xüsusiyyəti; 
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●      Yaxın ailə üzvünün tutduğu vəzifə;
●      Audit qrupu üzvünün rolu.

521.6 A3       Belə şəxsi maraq, tanışlıq və yaxud hədə-qorxu təhlükəsini
aradan qaldıra biləcək fəaliyyət nümunəsi həmin fərdin
audit qrupundan kənarlaşdırılması ola bilər.

521.6 A4     Belə bir şəxsi maraq, tanışlıq və yaxud hədə-qorxu təh-
lükəsini aradan qaldırmaq üçün təhlükəsiz ola biləcək
hərəkət nümunəsi audit qrupunun məsuliyyət və və -
zifələrini strukturlaşdırmaqdır; belə ki, bu zaman audit
qrupunun üzvü yaxın ailə üzvünün məsuliyyəti daxilində
olan məsələlərlə maraqlana bilməz. 

Audit qrupu üzvünün digər yaxın münasibətləri
R521.7        Audit qrupu üzvünün birbaşa ailə üzvü və ya yaxın ailə üz -

vü olan, lakin aşağıda göstərilən vəzifələrdən hər hansı
birində çalışmayan biri ilə yaxın münasibəti olduğu halda
o, şirkətin qayda və prosedurlarına uyğun olaraq məs-
ləhətləşməlidir: 
a) Müştərinin direktoru və ya rəsmi işçisi olduqda; ya xud
b)   Müştərinin mühasibat uçotunun və şirkətin rəy ve -

rəcəyi maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında ciddi
təsirə malik ola biləcək bir vəzifədə çalışan işçi
olduqda. 

521.7 A1 Belə münasibət nəticəsində yaranan şəxsi maraq, tanışlıq
və hədə-qorxu təhlükəsinin səviyyəsinin qiymətlən di -
rilməsində uyğun olan amillərə aşağıdakılar daxildir: 
●      Fərd və audit qrupunun üzvü arasında münasibətin

xüsusiyyəti.
●      Fərdin müştəri ilə tutduğu mövqe. 
●      Audit qrupu üzvünün rolu.

521.7 A2     Belə şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsini
aradan qaldıra biləcək fəaliyyət nümunəsi həmin fərdin
audit qrupundan kənarlaşdırılması ola bilər

521.7 A3      Belə bir şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlüəksini
aradan qaldırmaq üçün təhlükəsiz ola biləcək hərəkət nü-
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munəsi audit qrupunun məsuliyyət və vəzifələrini struk-
turlaşdırmaqdır; belə ki, bu zaman audit qrupunun üzvü
yaxın əlaqəsi olduğu hər hansı bir fərdin məsuliyyət və
vəzifələri daxilində olan məsələlərlə maraqlana bilməz. 

Şirkət tərəfdaşlarının və işçilərinin əlaqələri 
R521.8 Şirkətin tərəfdaşları və işçiləri aşağıdakı şəxslər arasında

şəxsi və ya ailə münasibəti olmasından xəbərdar olduqları
halda şirkətin qayda və prosedurlarına uyğun olaraq məs-
ləhətləşməlidirlər:
a)  Audit qrupunun üzvü olmayan şirkət və ya şəbəkə

şirkətinin tərəfdaşı yaxud işçisi; habelə
b) Audit müştərisinin mühasibat uçotunun və şirkətin

rəy  verəcəyi maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında
ciddi təsirə malik ola biləcək bir vəzifədə çalışan
işçisi və ya direktor, yaxud rəsmi işçisi. 

521.8 A1     Belə əlaqələr nəticəsində yaranmış şəxsi maraq, tanışlıq və
ya hədə-qorxu təhlükəsi səviyyəsinin qiymətlən dirilmə -
sində uyğun olan amillərə aşağıdakılar daxildir:
●      Şirkət tərəfdaşı və ya işçisi və müştərinin direktoru,

rəsmi işçisi və ya işçisi arasında əlaqənin xarakteri;
●       Şirkət tərəfdaşı və ya işçisinin audit qrupu ilə qarşılıq -

lı əlaqəsinin dərəcəsi; 
●      Şirkət daxilində tərəfdaş və ya işçinin  vəzifəsi.
●      Fərdin müştəri ilə tutduğu vəzifə.

521.8 A2 Belə şəxsi maraq, tanışlıq və yaxud hədə-qorxu təhlükəsini
həll etmək üçün təhlükəsiz ola biləcək fəaliyyət nü-
munələrinə aşağıdakılar daxildir: 
●      Audit idarəetməsi üzərində hər hansı mümkün ola

biləcək təsirləri azaltmaq üçün tərəfdaş və yaxud
işçinin vəzifə və məsuliyyətlərinin strukturlaşdırıl-
ması. 

●      İcra olunmuş müvafiq audit işini nəzərdən keçirən
müvafiq rəyçinin olması .
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522-ci BÖLMƏ 
AUDİT MÜŞTƏRİSİNƏ GÖSTƏRİLƏN SONUNCU XİDMƏT

Giriş
522.1 Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri,

müstəqil olmaları və eləcə də müstəqilliyə maneə yarada
biləcək təhlükələri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və
aradan qaldırmaq üçün 120-ci bölmədə göstərilən konsep-
tual çərçivəni tətbiq etmələri tələb olunur.    

522.2 Audit qrupunun üzvü son zamanlarda audit müştərisinin
direktoru və ya məsul işçisi, yaxud işçisi kimi xidmət
göstərmişdirsə, şəxsi maraq, tanışlıq və ya özünə rəy
vermə təhlükəsi yarana bilər. Bu bölmə qeyd edilən
vəziyyətlərdə konseptual çərçivəyə uyğun olan xüsusi
tələbləri və tətbiqetmə materiallarını müəyyənləşdirir.  

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Audit hesabatı ilə əhatə olunan dövr ərzində xidmət
R522.3 Audit qrupuna audit hesabatı ilə əhatə olunan dövr ərzində

aşağıda qeyd olunan işləri görən şəxslər daxil ola bilməz:
a)  Audit müştərisinin direktoru və ya məsul şəxsi kimi

xidmət göstərən şəxs; yaxud
b) Audit müştərisinin mühasibat uçotunun və şirkətin

rəy verəcəyi maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında
ciddi təsirə malik ola biləcək bir vəzifədə çalışmış
işçi.

Audit hesabatı ilə əhatə olunan dövrdən əvvəlki xidmət 
522.4 A1     Audit hesabatı ilə əhatə olunan dördən əvvəl şəxsi maraq,

özünə rəy və tanışlıq təhlükəsi yarana bilər, o halda ki,
audit qrupunun üzvü: 
a) Audit müştərisinin direktoru və ya məsul işçisi kimi

xidmət göstərmişdirsə; yaxud
b)  Müştərinin mühasibat uçotunun və şirkətin rəy ve -

rəcəyi maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında ciddi
təsirə malik ola biləcək bir vəzifədə çalışmış işçi.
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Məsələn, əvvəlki müddətdə müştəri tərəfindən işə götürü -
lər  kən fərdin icra etdiyi iş və ya verdiyi qərar cari audit
idarəetməsinin bir hissəsi kimi cari müddətdə qiymət -
ləndirilməli olduğu halda təhlükə yarana bilər. 

522.4 A2 Belə təhlükə səviyyələrinin qiymətləndirilməsində uyğun
olan amillərə aşağıdakılar daxildir: 
●       Fərdin müştəri ilə tutduğu vəzifə. 
●      Fərdin  müştəridən  ayrıldıqdan  sonrakı müddətin

uzun luğu.
●       Audit qrupu üzvünün rolu.

522.4 A3     Belə bir şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsini
aradan qaldırmaq üçün təhlükəsiz ola biləcək hərəkət nü-
munəsi audit qrupunun üzvü tərəfindən yerinə yetirilmiş
işi nəzərdən keçirən müvafiq rəyçinin olmasıdır.
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523-cü BÖLMƏ 
AUDİT MÜŞTƏRİSİNİN DİREKTORU VƏ YA VƏZİFƏLİ
ŞƏXSİ KİMİ XİDMƏT GÖSTƏRİLMƏSİ 

Giriş
523.1 Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri,

müstəqil olma ları və eləcə də müstəqilliyə maneə yarada
biləcək təhlükələri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və
həll etmək üçün 120-ci bölmədə göstərilən konseptual çər -
çivəni tətbiq etmələri tələb olunur.    

523.2 Audit müştərisinin direktoru və ya vəzifəli şəxsi kimi xid-
mət göstərmə öz-özünü dəyərləndirmə və şəxsi maraq təh-
lükələri yaradır. Bu bölmə belə vəziyyətlərdə konseptual
çərçivənin tətbiq edilməsi ilə bağlı xüsusi tələbləri və tət-
biqetmə materiallarını müəyyənləşdirir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Direktor və ya vəzifəli şəxs kimi xidmət göstərmə
R523.3 Şirkət və ya şəbəkə şirkətin tərəfdaşı və ya işçisi həmin

şirkətin audit müştərisinin direktoru və ya vəzifəli şəxsi
kimi xidmət göstərə bilməz.  

Şirkət katibi kimi xidmət göstərmə
R523.4 Şirkət və ya şəbəkə şirkətinin tərəfdaşı və ya işçisi həmin

şirkətin audit müştərisinin şirkət katibi kimi xidmət göstərə
bilməz, o halda ki:
a) Bu praktikaya yerli qanunvericiliyə, peşəkar qayda -

lara və ya praktikaya əsasən xüsusi icazə verilə -
nədək;

b)  Rəhbərlik bütün müvafiq qərarları qəbul edir; habelə
c) İcra olunmuş vəzifə və fəaliyyətlərə protokolların

hazırlanması və qanunvericilik hesabatlarının
saxlanması kimi inzibati qaydada və rejimdə olan
işlərlə məhdudiyyət qoyulur. 

523.4 A1      Şirkət katibinin vəzifəsi müxtəlif yurisdiksiyalarda fərqli
mənalara malikdir. Vəzifələr aşağıdakı kimi ola bilər: inzi -

BÖLMƏ 523 188

MƏCƏLLƏ



bati vəzifələrdən (işçi heyətin idarə  edilməsi və şirkət
qeyd lərinin və qeydiyyat işlərinin hazırlanması) tutmuş
şirkətin korporativ idarəetmə məsələləri üzrə qaydalara
uyğunluğun və müvafiq tövsiyələrin verilməsinin təmin
edilməsi kimi fərqli vəzifələrədək. Adətən, bu vəzifənin
müəssisə ilə yaxın əlaqəni ifadə etdiyi görünür. Buna görə
də şirkət və ya şəbəkə şirkətinin  tərəfdaş və ya işçisi audit
müştərisi üçün şirkət katibi kimi ximət göstərdiyi halda
təhlükə yarana bilər.  (Audit müştərisinə qeyri-təminat xid-
mətlərinin göstərilməsi ilə bağlı daha ətraflı məlumat
“Audit müştərisinə təminat tapşırığı olmayan xidmətlərin
göstə rilməsi” adlı 600-cü  bölmədə verilmişdir.)

BÖLMƏ 523

B
E

Y
N

Ə
L

X
A

L
Q

 M
Ü

ST
Ə

Q
İL

L
İK

 S
T

A
N

D
A

R
T

L
A

R
I 

- 
4 

A
 H

İS
SƏ

Sİ
 

189

MƏCƏLLƏ



524-cü BÖLMƏ 
AUDİT MÜŞTƏRİSİ İLƏ İŞ

Giriş
524.1 Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri,

müstəqil olmaları və eləcə də müstəqilliyə maneə yarada
biləcək təhlükələri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və
aradan qaldırmaq  üçün 120-ci bölmədə göstərilən konsep-
tual çərçivəni tətbiq etmələri tələb olunur.    

524.2 Audit müştərisi ilə əmək münasibətləri şəxsi maraq,
tanışlıq və hədə-qorxu təhlükəsi yarada bilər. Bu bölmə
belə vəziyyətlərdə konseptual çərçivənin tətbiq edilməsi
ilə bağlı xüsusi tələbləri və tətbiqetmə materiallarını
müəyyənləşdirir.

Tələblər və tətbiqetmə materiallarıı
Bütün audit müştəriləri
524.3 A1     Aşağıdakı fərdlərdən hər hansı biri şirkət və ya şəbəkə şirkə-

tinin tərəfdaşı, audit qrupunun üzvü olmuşdursa, tanışlıq
və ya hədə-qorxu təhlükəsi yarana bilər: 
●        Audit müştərisinin direktoru və ya vəzifəli şəxsi.
●      Müştərinin mühasibat uçotunun və şirkətin rəy ve -

rəcəyi maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında ciddi
təsirə malik ola biləcək bir vəzifədə çalışmış işçi.

Əvvəlki tərəfdaş və ya audit qrupu üzvünün məhdudiyyətləri
R524.4  Şirkət və ya şəbəkə şirkəti arasında əhəmiyyətli bir əlaqə -

nin qalmamasını təmin etməli və: 
a) Şirkətin audit müştərisinə birləşmiş əvvəlki tərəfdaş;

yaxud 
b)  Audit müştərisinə birləşmiş audit qrupunun əvvəlki

üzvü, o halda ki, audit müştərisinə aşağıdakılardan
biri olaraq birləşmişdirsə:
i) Direktor və ya məsul işçi; yaxud 
ii) Müştərinin mühasibat uçotunun və şirkətin rəy

verəcəyi maliyyə hesabatlarının hazırlan-
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masında ciddi təsirə malik ola biləcək bir vəzi -
fədə çalışmış işçi.

Şirkət, şəbəkə şirkəti və fərd arasında ciddi əlaqə o vaxta
kimi qalır ki: 
a)    Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş qaydalara uyğun

olaraq ödənilməyən ödəniş, yaxud hər hansı bir xeyir
götürmək səlahiyyəti verilmir

b)     Fərdə çatmalı hər hansı məbləğ şirkət və ya şəbəkə
şirkəti üçün əhəmiyyətli deyil; habelə

c)      Fərd şirkət və ya şəbəkə şirkətinin biznesində, yaxud
pe şəkar fəaliyyətində iştirak etməkdə davam edə
bilməz.

524.4 A1     Hətta R524.4-cü paraqrafın tələbləri yerinə yetirilsə belə,
tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsinin yaranması hələ də
mümkün ola bilər.  

524.4 A2     Tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsi, həmçinin, şirkət və ya
şəbəkə şirkətinin əvvəlki tərəfdaşı  524.3 A1-ci  paraqrafda
göstərilən vəzifələrdən hər hansı birində müəssisə ilə bir-
ləşmişdirsə və müəssisə sonradan  şirkətin audit müştərisi
olduğu halda da yarana bilər. 

524.4 A3      Belə təhlükələrin səviyyəsinin qiymətləndirilməsində uy -
ğun olan amillərə aşağıdakılar daxildir:
●      Fərdin müştəridə yaratdığı mövqe.
●      Audit qrupunda fərdlərin ola biləcək hər hansı iştirakı.
●      Fərdin şirkət və ya şəbəkə şirkətinin audit qrupunun

üzvü, yaxud tərəfdaşı olduqdan sonra ötən müddət. 
●      Fərdin audit qrupu, şirkət və ya şəbəkə şirkəti da -

xilində əvvəlki vəzifəsi. Nümunə: fərdin müştərinin
idarəetmə və ya idarəçilik üzrə təyin edilmiş şəxs-
lərlə müntəzəm əlaqə saxlamağa görə məsuliyyət
daşıyıb-daşımaması.

524.4 A4       Belə tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsini dəf etmək üçün
təhlükəsiz hesab olunan hərəkət nümunələrinə aşağıdakılar
daxildir:
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●      Audit planının dəyişdirilməsi.
●      Müştəri ilə birləşmiş fərdə uyğun olaraq kifayət qədər

təcrübəyə malik audit qrupu fərdlərinin təyin
edilməsi.  

●      Əvvəlki audit qrupu üzvünün işini nəzərdən keçirən
müvafiq rəyçinin olması.

Müştəri ilə işə girən audit qrupu üzvləri 
R524.5   Şirkət və ya şəbəkə şirkətinin audit qrupu üzvlərindən audit

müştərisi ilə iş danışıqları aparan zaman şirkətə və ya
şəbəkə şirkətinə məlumat verməyi tələb edən qayda və
prosedurları olmalıdır.  

524.5 A1      Şəxsi maraq təhlükəsi audit qrupu üzvünün gələcəkdə hər
hansısa bir zamanda müştəri ola biləcəyini və ya müştəriyə
qoşulacağını bildiyi halda, audit işində iştirak etdiyi zaman
yaranır.   

524.5 A2     Belə şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün müm -
kün ola biləcək hərəkət nümunəsi həmin fərdin audit
qrupundan kənarlaşdırılması ola bilər.

524.5  A3 Bu cür şəxsi maraq təhdidlərini aradan qaldırmağa imkan
verəcək tədbirlərdən biri müvafiq şəxsin komandada
olduğu müddətdə qəbul etdiyi hər hansı əhəmiyyətli qərar-
ları nəzərdən keçirəcək müvafiq nəzarətçinin cəlb edilmə-
sidir.

İctimai əhəmiyyət kəsb edən audit müştəriləri
Əsas audit tərəfdaşları
R524.6 R524.8-ci paraqrafa uyğun olaraq, ictimai əhəmiyyət kəsb

edən audit müştərisinə      münasibətdə əsas audit tərəfdaşı
olan həmin müştəriyə:
a)    Direktor və ya məsul işçi; yaxud
b) Sifarişçinin mühasibat uçotunun və ya şirkətin rəy

bildirəcəyi  maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına
əhəmiyyətli təsir göstərə biləcək əməkdaş qismində
qoşulduqda.
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Həmin əməkdaşın əsas audit tərəfdaşı olmağı dayandır-
ması nəticəsində onun müstəqilliyi pozulacaqdır:

i)   Audit müştərisi on iki aydan az olmayan bir
dövrü əhatə edən yoxlanılmış maliyyə
hesabatlarını təqdim etmişdir; habelə

ii)   Həmin əməkdaş qeyd olunan maliyyə hesabat-
larının yoxlanılması zamanı audit qrupunun
üzvü olmamışdır.

Şirkətin baş və ya icraçı tərəfdaşı (İcraçı direktoru və ya ekvivalenti)
R524.7 R524.8-ci paraqrafa  əsasən, şirkətin baş və ya icraçı tərəf-

daşı (icraçı direktoru və ya ekvivalenti) olmuş şəxs ictimai
maraq kəsb edən audit müştərisinə qoşulduqda:
a) direktor və ya məsul şəxs; yaxud
b) müştərinin mühasibat sənədlərinin və ya şirkətin rəy

bildirəcəyi maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına
əhəmiyyətli təsir göstərə biləcək əməkdaş qismində
qoşulduqda 

həmin əməkdaşın şirkətin baş və ya icraçı tərəfdaşı (icraçı
direktoru və ya ekvivalenti) olmasından on iki ay keçmə -
mişdirsə, həmin əməkdaşın müstəqilliyi pozulmur.

Biznesin birləşdirilməsi
R524.8 R524.6-cı və R524.7-ci paraqraflar istisna olaraq, hə min

paraqraflarda göstərilən hallar müəssisələrin birləşdiril -
məsi nəticəsində yaranırsa, sözügedən  müstəqillik pozul-
mur:
a) Müəssisələrin birləşdirilməsi zamanı həmin şəxs

həmin vəzifədə deyildisə; 
b) Şirkətin və şəbəkə şirkətinin sabiq tərəfdaşa ödəməli

olduğu hər hansı məbləğin əvvəlcədən müəyyən
edilmiş konkret müddətlərə uyğun olaraq ödənilmiş
olması və ödənilməmiş qalan hər hansı məbləğin
müvafiq olaraq şirkət və ya  şəbəkə şirkəti üçün
əhəmiyyətli məbləğ olmaması şərti ilə, şirkətin və
şəbəkə şirkətinin sabiq tərəfdaşa ödəməli olduğu hər
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hansı kompensasiya və ya ödənişlər tam olaraq
ödənilmişdirsə;

c) Sabiq tərəfdaşa şirkətin və ya şəbəkə şirkətinin biznes
və ya peşəkar fəaliyyətində iştirakını davam et-
dirmirsə və ya iştirak etmədiyi məlumdursa; habelə

d) Şirkət sabiq tərəfdaşın audit müştərisində tutduğu
və zifəni idarəetmə məsələləri üzrə məsul şəxslərlə
müzakirə edirsə.
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525-ci BÖLMƏ 
MÜVƏQQƏTİ İŞÇİ TƏYİNATLARI

Giriş
525.1 Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri,

müstəqil olmaları və müstəqilliklə bağlı təhdidləri
müəyyən etmək, qiymətləndirmək və aradan qaldırmaq
üçün 120-ci böl mədə  müəyyən edilmiş konseptual
çərçivəni tətbiq etmək tələb olunur.

525.2 Audit müştərisi üçün əməkdaşların ezam olunması
özünüqiymətləndirmə, vəkillik və ya tanışlıq təhdidi
yarada bilər. Bu bölmədə qeyd olunan vəziyyətlərdə kon-
septual çərçivənin tətbiqi ilə əlaqədar xüsusi tələblər və
tətbiqetmə materialları yer almışdır.

Tələblər və tətbiqetmə materialları 
Ümumi
525.3 A1 Hər hansı şirkət və ya şəbəkə şirkəti tərəfindən audit

müştərisi üçün əməkdaşların ezam olunması nəticəsində
yaranan təhdidləri aradan qaldırmağa zəmanət verə biləcək
tədbirlərə aşağıdakı nümunələr daxildir:
●      Ezam olunmuş əməkdaşlar tərəfindən görülən işlərə

əlavə baxış keçirmək özünüyoxlama təhdidini aradan
qaldıra bilər.

●      Ezam olunmuş əməkdaşların üzv kimi audit qrupuna
daxil edilməməsi tanışlıq və ya vəkillik təhdidini
aradan qaldıra bilər.

●      Ezam olunmuş əməkdaşların ezamiyyəti dövründə
onlar tərəfindən yerinə yetirilən hər hansı funksiya
və ya fəaliyyətlə əlaqədar  onlara audit məsuliyyə-
tinin verilməməsi özünüyoxlama təhdidini aradan
qaldıra bilər.

525.3 A2 Hər hansı şirkət və ya şəbəkə şirkəti tərəfindən audit
müştərisi üçün əməkdaşların ezam olunması nəticəsində
yaranan tanışlıq və vəkillik təhdidləri şirkət və ya şəbəkə
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şirkəti  rəhbərliyinin fikirləri və maraqları ilə həddən artıq
əlaqəli olduqda, çox vaxt müvafiq tədbirlər görmək
mümkün olmur.

R525.4 Hər hansı şirkət və ya şəbəkə şirkəti  audit müştərisinə
aşağıdakı hallar istisna olmaqla əməkdaşlarını ezam et-
məməlidir:
a) Bu cür yardım yalnız qısa müddətə göstərildikdə;
b) Həmin əməkdaşlar 600-cü bölməyə və onun alt-

bölmələrinə əsasən icazə verilməyən mühasibat və
vergi uçotu xidmətlərinin göstərilməsində iştirak et-
mədikdə; habelə

c) Həmin əməkdaşlar rəhbər vəzifələri yerinə yetir-
mədikdə və audit müştərisi həmin əməkdaşların
fəaliyyətinə rəhbərlik və nəzarət etmək üçün mə-
suliyyət  daşıdıqda. 
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540-cı BÖLMƏ 
İŞÇİ  HEYƏTİN AUDİT MÜŞTƏRİSİ İLƏ UZUNMÜDDƏTLİ
ƏLAQƏSİ (TƏRƏFDAŞ AUDİTORUN ROTASİYASI DA
DAXİL OLMAQLA)

Giriş
540.1 Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri,

müstəqil olmaları və müstəqilliklə bağlı təhdidləri
müəyyən etmək, qiymətləndirmək və aradan qaldırmaq
məqsədilə 120-ci bölmədə müəyyən edilmiş konseptual
çərçivəni tətbiq etmək tələb olunur.

540.2 Hər hansı bir şəxs hər hansı audit tapşırığının yerinə yeti -
rilməsində uzun müddət iştirak etdikdə, tanışlıq və şəxsi
maraq təhdidləri yarana bilər. Bu bölmədə qeyd olunan
vəziyyətlərdə konseptual çərçivənin tətbiqi ilə əlaqədar xü-
susi tələblər və tətbiqetmə materialları yer almışdır.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Bütün audit müştəriləri
540.3 A1  Audit müştərisi və onun mövcud vəziyyəti haqqında

məlumatlı olmaq auditin keyfiyyəti üçün əsas olsa da,
əməkdaşın audit qrupunun üzvü kimi aşağıdakılarla uzun-
müddətli əlaqəsi nəticəsində tanışlıq təhdidi yarana bilər:
a) Audit müştərisi və onun əməliyyatları ilə;
b)  Audit müştərisinin ali rəhbərliyi ilə; yaxud
c) Şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə hesabatları və ya

maliyyə hesabatlarının əsasını təşkil edən maliyyə
məlumatları ilə.

540.3 A2 Şəxsi maraq təhdidi şəxsin uzunmüddətli müştərisini itirmək
narahatlığı və ya rəhbərlikdə təmsil olunan şəxs və ya
idarəetmə məsələlərinə görə məsul olan şəxslərlə yaxın şəxsi
münasibət qurmaq marağı nəticəsində yarana bilər. Bu cür
təhlükə şəxsin qərarına qeyri-düzgün təsir göstərə bilər.

540.3 A3 Bu cür tanışlıq səviyyəsini və ya şəxsi maraq təhdidlərini
qiymətləndirmək üçün mühüm olan amillərə aşağıdakılar
daxildir:
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a)      Bu cür şəxslə münasibətdə:
●      Şəxsin sifarişçi ilə münasibətlərinin ümumi

müddəti, o cümlədən şəxs əvvəlki şirkətdə
işlədiyi müddətdə bu cür əlaqələrin mövcud
olub-olmaması.

●         Şəxsin hansı müddətdə audit qrupunun üzvü
olması və yerinə yetirdiyi funksiyaların xarak-
teri.

●         Şəxsin işinin rəhbər əməkdaşlar tərəfindən nə
dərəcədə yönləndirilməsi, yoxlanılması və
nəzarətdə saxlanılması.

●         Şəxsin tutduğu vəzifənin yüksəkliyindən asılı
olaraq, məsələn, əsas qərarlar qəbul etmək və
ya digər audit qrupu üzvlərinin işinə rəhbərlik
etməklə auditin nəticələrinə nə dərəcədə təsir
etmək imkanına malik olması.

●         Şəxsin yüksək rəhbərliklə və ya idarəetmə sə -
la hiyyətləri olan əməkdaşlarla münasibət -
lərinin nə dərəcədə yaxın olması.

●         Şəxsin yüksək rəhbərlik və ya idarəetmə səla -
hiy  yətləri olan əməkdaşlarla qarşılıqlı əlaqələ -
rinin mahiyyəti, intensivliyi və dərəcəsi.

b) Audit müştərisi ilə münasibətdə:
●      Müştərinin mühasibat uçotu və maliyyə hesa -

batları ilə bağlı məsələlərinin mahiyyəti və ya
mürəkkəbliyi və onların dəyişib-dəyişməməsi.

●         Ali rəhbərlikdə və ya idarəetmə səlahiyyətləri
olan əməkdaşların son vaxtlar əvəzlənib-əvəz -
lənməməsi.

●        Müştəri  təşkilatda  şəxsin  ali  rəhbərlik və ya
ida  rə etmə səlahiyyətləri olan əməkdaşlarla
qarşı lıq  lı münasibətlərinin mahiyyətinə, in ten -
sivli yinə və dərəcəsinə təsir edən hər hansı
struktur dəyişikliklərinin  baş verib-vermə məsi.
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540.3 A4     İki və ya daha çox amilin kombinasiyası təhdidlərin səviy -
yəsi ni artıra və ya azalda bilər. Məsələn, zaman keçdikcə
şəxslə müştərinin rəhbər işçisi arasında getdikcə artan
yaxın münasibətlər fonunda tədricən formalaşan tanışlıq
təhdidi müştərinin həmin yüksək rəhbər işçisinin getməsi
ilə azalacaqdır.

540.3 A5     Uzun müddət audit qrupunun üzvü olan şəxsin yaratdığı
tanış lıq və şəxsi maraq təhdidlərini aradan qaldıra biləcək
tədbirlərə nümunə kimi, həmin şəxsin audit qrupundan kə-
narlaşdırılmasını göstərmək olar.

540.3 A6     Bu cür tanışlıq və ya şəxsi maraq təhdidlərini aradan qal -
dır mağa imkan verə biləcək tədbirlərə nümunə kimi aşağı-
dakıları göstərmək olar:

●       Şəxsin audit qrupundakı rolunun və ya şəxsin
yerinə yetirdiyi vəzifələrin mahiyyətinin və
miqyasının dəyişdirilməsi.

●       Audit qrupunun üzvü olmayan müvafiq rəy çi -
nin həmin şəxsin işini nəzərdən keçirməsi.

●         Audit fəaliyyətinin müntəzəm müstəqil daxili
və ya kənar keyfiyyət təhlillərinin aparılması. 

R540.4 Əgər şirkət yaranan təhdid səviyyəsinin yalnız şəxsin audit
qrupundan kənarlaşdırılması yolu ilə həll edilə biləcəyinə
qərar verərsə, şirkət aşağıdakı imkanlardan məhrum
ediləcəyi müvafiq müddət müəyyənləşdirməlidir:
a)  Audit işi üçün audit qrupunun üzvü olmaq;
b) Audit işinin keyfiyyətinə nəzarəti təmin etmək;  yaxud
c) Audit işinin nəticələrinə birbaşa təsir göstərmək.
Tanışlıq və şəxsi maraq təhdidlərinin aradan qaldırılması
üçün müddət kifayət qədər uzun olmalıdır. İctimai maraq
kəsb edən təşkilata münasibətdə R540.5 - R540.20 paraq -
rafları da tətbiq olunur.

İctimai maraq kəsb edən qurum olan audit müştəriləri 
R540.5 R540.7 - R540.9-cu paraqraflara əsasən, ictimai maraq

kəsb edən qurumun auditi ilə əlaqədar olaraq, şəxs aşağı-
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dakı funksiyaların heç birini və ya həmin funksiyaların
kombinasiyasını yeddi məcmu ildən çox müddət
(“davametmə” dövrü) ərzində yerinə yetirməməlidir:
a) Auditor yoxlamasının rəhbəri;
b) Auditor yoxlamasının keyfiyyətinə nəzarət üzrə ca -

vab deh kimi təyin olunmuş şəxs;  yaxud
c) Hər hansı digər aparıcı auditor funksiyası.

Davametmə dövrü bitdikdən sonra, şəxs R540.11 - R540.19-
 cu paraqraflarda göstərilən müddəalara uyğun olaraq,
“aravermə” dövrü çərçivəsində xidmət göstərəcəkdir.

R540.6 Davametmə müddəti hesablanarkən, şəxs R540.5-ci paraq -
rafın (a)-(c) bəndlərində göstərilən funksiyaların hər biri
üzrə öz fəaliyyətini minimum müddətə dayandırmayınca,
qeyd olunan müddət yenidən başlana bilməz. Həmin mini -
mum müddət ən azı şəxsin bu cür fəaliyyətləri dayandır-
masından əvvəlki ildə yerinə yetirdiyi funksiyaya şamil
olunan R540.11-R540.13-cü paraqraflara uyğun olaraq
müəyyən edilmiş aravermə dövrünə bərabər olan ardıcıl
müddətdir.

540.6 A1 Məsələn, üç il fasilə verdikdən sonra dörd il ərzində audit
işinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərmiş şəxs bundan sonra
daha üç il (cəmi yeddi məcmu il ərzində) eyni audit işində
əsas audit tərəfdaşı qismində iştirak edə bilər. Bundan
sonra, R540.14-cü paraqrafa  uyğun olaraq, şəxsdən həmin
fəaliyyətinə ara vermək tələb olunur.

R540.7 R540.5-ci paraqrafın tələbinə istisna olaraq, fəaliyyətin
davam etdirilməsi auditin keyfiyyəti baxımından xüsusilə
vacib olan əsas audit rəhbərlərinə nadir hallarda şirkətin
nəzarətindən kənarda gözlənilməz hallar səbəbindən və
idarəetmə səlahiyyətinə malik şəxslərin razılığı ilə
müstəqillik təhdidinin aradan qaldırıla biləcəyi və ya
məqbul səviyyəyə endirilə biləcəyi təqdirdə daha bir il
əlavə xidmət göstərməyə icazə verilə bilər. 
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Aravermə dövrü
R540.11 Əgər şəxs yeddi məcmu il ərzində audit rəhbəri funk siya -

sını yerinə yetirmişdirsə, ardıcıl beş il aravermə dövrü tət-
biq edilməlidir.

R540.12 Şəxs auditin keyfiyyətinin yoxlanılmasına cavabdeh kimi
təyin edildikdə və yeddi məcmu il ərzində həmin
funksiyanı yerinə yetirmişdirsə, ardıcıl üç il aravermə
dövrü tətbiq edilməlidir.

R540.13 Əgər şəxs yeddi məcmu il ərzində R540.11-ci və R540.12-
ci paraqraflarda göstərilən funksiyalardan fərqli aparıcı
audit rəhbəri funksiyasını yerinə yetirmişdirsə, ardıcıl iki
il aravermə dövrü tətbiq edilməlidir.

Aparıcı audit rəhbəri rollarının birləşdirilməsi şəklində xidmət
R540.14 Şəxs aparıcı audit rəhbəri funksiyalarının birləşdirilməsini

yerinə yetirmişdirsə və dörd və ya daha çox məcmu il
ərzində aparıcı audit rəhbəri funksiyasını yerinə yetir-
mişdirsə, ardıcıl beş il aravermə dövrü tətbiq edilməlidir.

R540.15 R540.16-cı paraqrafın  (a) bəndinə uyğun olaraq, əgər şəxs
aparıcı audit rəhbəri funksiyalarının birləşdirilməsini yeri -
nə yetirmişdirsə və dörd və ya daha çox məcmu il ərzində
audit işinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə cavabdeh olan
aparıcı audit rəhbəri funksiyanı yerinə yetirmişdirsə,
ardıcıl üç il aravermə dövrü tətbiq edilməlidir.

R540.16 Əgər şəxs davametmə dövründə dörd və ya daha çox
məcmu il ərzində aparıcı audit rəhbəri və audit işinin key-
fiyyətinə nəzarət funksiyalarının birləşdirilməsini yerinə
yetirmişdirsə, aşağıdakı aravermə dövrü tətbiq edilməlidir:
a)  R540.15ci  paraqrafa  istisna olaraq, şəxsin üç və ya

daha çox il audit  rəhbəri olduğu ardıcıl beş il; yaxud
b) Hər hansı digər birləşdirmə  halında üç ardıcıl il.

R540.17 Əgər şəxs auditor yoxlamasının rəhbəri qismində R540.14-
R540.16-cı paraqraflarda göstərilənlərdən fərqli funksiya -
ları yerinə yetirmişdirsə, aravermə dövrü iki ardıcıl il
olmalıdır.
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Əvvəlki şirkətdə xidmət
R540.18 Şəxsin R540.5-ci  paraqrafda göstərilən aparıcı audit rəh-

bəri olduğu illərin sayını müəyyənləşdirərkən, əlaqələrin
müddətinə, müvafiq olarsa, şəxsin həmin audit  işi üzrə
əvvəlki şirkətdə aparıcı audit rəhbəri olduğu müddət də
daxil edilməlidir.

Qanun və ya normativ aktlarla müəyyən edilmiş daha qısa müddətli 
aravermə dövrü
R540.19 Qanunverici və ya idarəetmə orqanı (və ya bu cür qanun-

verici və ya idarəetmə orqanı tərəfindən səlahiyyət verilən,
yaxud tanınan qurum) aparıcı audit rəhbəri üçün beş ardıcıl
ildən az müddəti aravermə dövrü kimi müəyyən et-
mişdirsə, həmin dövrdən daha çox olan müddət və ya üç
illik müddət müvafiq davametmə dövrü yeddi ildən çox
olmamaq şərti ilə R540.11-ci, R540.14-cü və R540.16-cı
paraqrafın (a) bəndlərində müəyyən edilmiş ardıcıl beş
illik aravermə dövrü ilə əvəzlənə bilər.

Aravermə dövrü ərzində fəaliyyətlərə qoyulan məhdudiyyətlər
R540.20 Müvafiq aravermə dövrü ərzində şəxs:

a)  audit qrupunun üzvü ola və ya audit işinin keyfiy yə -
ti nə nəzarət edə bilməz;

b)  auditor yoxlamasına təsir edən texniki və ya spesifik
sa hə ilə bağlı məsələlər, əməliyyatlar və ya hadisə -
lərlə əlaqədar audit qrupu və ya müştəri ilə məs-
ləhətləşmələr apara bilməz (auditlə bağlı olmaqla
şəxsin davametmə dövrünün son ilində görülmüş
işlər və ya əldə edilmiş nəticələrlə məhdudlaşan
müzakirələrin audit qrupu ilə aparılması istisna ol-
maqla);

c) şirkət və ya şəbəkə şirkətinin audit müştərisinə gös -
tərdiyi peşəkar xidmətlərə rəhbərlik etmək və ya on-
ları əlaqələndirmək və ya şirkət və ya şəbəkə
şirkətinin  audit müştərisi ilə münasibətlərinə nəzarət
etmək üçün məsuliyyət daşıya bilməz; yaxud
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d)  audit müştərisi ilə münasibətdə yuxarıda qeyd
edilməmiş hər hansı digər funksiya və ya fəaliyyəti,
o cümlədən şəxslə bağlı aşağıdakılarla nəticələnə
biləcək mühasibat və vergi uçotu xidmətlərinin
göstərilməsini öz öhdəsinə götürə bilməz.
i)   Yüksək rəhbərlik və ya idarəetmə səlahiyyət -

lə   rinə malik şəxslərlə əhəmiyyətli və ya tez-
tez qarşılıqlı əlaqədə olmaq;  yaxud

ii) audit işinin nəticələrinə birbaşa təsir göstərmək.
540.20 A1 R540.20-ci paraqrafın müddəaları şəxsin baş və ya icraçı

tərəfdaş (icraçı direktor və ya ekvivalenti) kimi şirkətdə və
ya şəbəkə şirkətində rəhbər funksiyasını üzərinə götür-
məsinin qarşısını almağı nəzərdə tutmur.
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600-cü BÖLMƏ 
AUDİT MÜŞTƏRİSİNƏ TƏMİNAT TAPŞIRIĞI OLMAYAN
XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ

Giriş
600.1.          Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri, müs -

təqil olmaları və müstəqilliyə təhlükələri müəyyən etmək,
qiymətləndirmək və aradan qaldırmaq üçün 120-ci böl -
mədə göstərilən konseptual çərçivəni tətbiq etmələri tələb
olunur.

600.2         Şirkətlər və şəbəkə şirkətləri  audit müştərilərinə, onların
bacarıq və təcrübəsinə uyğun olaraq, təminat tapşırığı ol-
mayan bir sıra xidmətlər göstərə bilərlər. Müştərilərə təmi-
nat tapşırığı olmayan xidmətlərin göstərilməsi fundamental
prinsiplərə riayət etməyə və müstəqilliyə təhdidlər yarada
bilər.

600.3           Bu bölmədə audit müştərilərinə təminat tapşırığı olmayan
xidmətlər göstərərkən müstəqilliyə təhdidləri müəyyən
etmək, qiymətləndirmək və aradan qaldırmaq  üçün kon-
septual çərçivəni tətbiq etməklə bağlı tələblər və tət-
biqetmə materialları müəyyən edilir. Aşağıdakı altbölmələr
şirkət və ya şəbəkə şirkətinin müştərilərə təminat tapşırığı
olmayan bir sıra xidmətlər göstərdikdə yarana biləcək təh-
lükələrin növlərini, işə aid konkret tələbləri və tətbiqetmə
materiallarını müəyyənləşdirir. Altbölmələrdən bəzilərinə
şirkət və ya şəbəkə şirkətinə müəyyən şəraitlərdə audit
müştərisinə bəzi xidmətlərin göstərilməsini açıq şəkildə
qadağan edən tələblər daxildir, çünki yaranmış təhdidlər
təhlükəsizlik tədbirlərini tətbiq edərək həll edilə bilməz.

Tələblər və tətbiqetmə  materialları
Ümumi
R600.4 Şirkət  və ya şəbəkə şirkəti audit müştərisinə  təminat  tap -

şırığı olmayan xidmətlər göstərmək üçün öhdəlik qəbul et-
məzdən əvvəl belə xidmətlər göstərilməsinin müstəqilliyə
təhlükə yarada bilib-bilməyəcəyini müəyyən etməlidir.
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600.4 A1      Bu bölmədə göstərilən tələblər və tətbiqetmə materialları
şirkət  və ya şəbəkə şirkəti audit müştərisi üçün təminat
tapşırığı olmayan xidmətləri təqdim etmədikdə  təminat
tapşırığı olmayan xidmət növlərinin və yarana biləcək təh-
didlərin analizində kömək edir.

600.4 A2      Yeni  biznes  təcrübələri,  maliyyə  bazarlarının inkişafı və
in formasiya texnologiyalarında dəyişikliklər səbəbindən
audit müş tərisinə təqdim edilə bilən təminat  tapşırığı ol-
mayan xidmətlərin hərtərəfli siyahısını tərtib etmək
mümkün deyildir. Nəticədə, Məcəllədə audit müştərisinə
təqdim edilə bilən təminat tapşırığı olmayan bütün xid-
mətlərin tam siyahısı nəzərdə tutulmur.

Təhdidlərin qiymətləndirilməsi 
600.5 A1 Audit müştərisinə təminat tapşırığı  olmayan xidmətlərin

göstərilməsindən yaranan təhdidlərin səviyyəsinin qiymət -
lən dirilməsində müvafiq amillərə aşağıdakılar daxildir:  
●       Xidmətin xarakteri, həcmi və məqsədi.  
●       Audit çərçivəsində xidmətin nəticəsinin üzərinə qo -

yu lacaq təminat dərəcəsi. 
●       Xidmətin göstərildiyi hüquqi və nizamlayıcı mühit.
●    Xidmət nəticələrinin şirkətin rəy təqdim edəcəyi

maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş məsələlərə
təsir göstərib-göstərməməsi  və təsir göstərdiyi
təqdirdə:
○       Xidmət  nəticələrinin  maliyyə  hesabatlarına

han sı dərəcədə təsir göstərməsi. 
○         Maliyyə hesabatlarında əks olunmuş məsələlər

üçün müvafiq məbləğlər və ya əməliyyatların
müəyyən edilməsində istifadə edilən subyek-
tivlik dərəcəsi.

●       Müştərinin rəhbərliyi və işçilərinin göstərilən xidmət -
lə bağlı bilik səviyyəsi.

●  Əhəmiyyətli məsələlərin müəyyən edilməsində
müştərinin iştirakının səviyyəsi.

●        Aşağıdakıların əhəmiyyətli bir hissəsi olan məlumat-
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ları  yaradan sistemlər üzrə xidmətlərin təsirinin
xarakteri və həcmi (əgər olarsa): 
○      Şirkətin  rəy təqdim edəcəyi mühasibat uçotu

qeydləri və maliyyə hesabatları. 
○      Maliyyə hesabatları üzərində daxili nəzarət.  

●      Müştərinin ictimai maraq kəsb edən qurum olub-ol-
maması. Məsələn, ictimai maraq kəsb edən qurum
olan audit müştərisinə təminat tapşırığı olmayan  xid-
mətlərin göstərilməsi daha yüksək səviyyəli təhdid
kimi qəbul edilə bilər.  

600.5 A2      601-610-cu paraqraflarda  qeyd edilən təminat tapşırığı ol-
mayan  xidmətlərin göstərilməsi səbəbindən yaranan təh-
didlərin səviyyəsinin qiymətləndirilməsində müvafiq əlavə
amillərin nümunələri təqdim edilir.  

Maliyyə hesabatları ilə bağlı əhəmiyyətlilik 
600.5 A3      601-610-cu paraqraflar  audit müştərisinin maliyyə hesabat-

ları ilə əlaqəli əhəmiyyətliliklə bağlıdır. Auditlə bağlı
əhəmiyyətlilik konsepsiyası 320 saylı  “Auditin plan-
laşdırılması və aparılmasında əhəmiyyətlilik” adlı beynəl -
xalq audit standartında və 2400 saylı “Keçmiş dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının nəzərdən keçirilməsi tapşırıq la -
rı”adlı  beynəlxalq təhlil tapşırıqları standartında (yeni dən
nəzərdən keçirilmiş) əks olunmuşdur. Əhə miy yətliliyin
müəyyən edilməsi peşəkar mühakimənin istifadəsini
nəzərdə tutur və həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət amil-
lərinin təsirinə məruz qalır. Bundan əlavə, o, istifadəçilərin
maliyyə məlumatlarına dair ehtiyacları barədə formalaşmış
fikirdən asılıdır.  

Eyni audit müştərisinə göstərilən təminat tapşırığı olmayan müxtəlif
xidmətlər 
600.5 A4     Şirkət  və ya şəbəkə şirkəti audit müştərisinə təminat tap -

şırığı olmayan müxtəlif xidmətlər göstərə bilər. Bu halda
həmin xidmətlərin göstərilməsindən irəli gələn təhdidlərin
məcmu təsirinin nəzərə alınması şirkət tərəfindən təh-
didlərin qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. 

Təhdidlərin aradan qaldırılması 
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600.6 A1    601-610-cu paraqraflarda  təhdidlər məqbul səviyyədə ol-
madığı təqdirdə təminat tapşırığı olmayan  xidmətlərin
göstərilməsi səbəbindən müstəqilliklə bağlı yaranan təh-
didləri aradan qaldıra bilən tədbirlərin, o cümlədən ehtiyat
tədbirlərinin nümunələri təqdim edilir. Həmin paraqraf -
larda  bütün nümunələr təqdim olunmur. 

600.6 A2      Bəzi paraqrafların tələblərinə əsasən, müəyyən şəraitlərdə
şirkətlərə və şəbəkə şirkətlərinə  audit müştərilərinə
müəyyən xidmətlərin göstərilməsi qadağan edilir, belə ki,
yaranan təhdidlər ehtiyat tədbirlərini tətbiq etməklə aradan
qaldırıla bilməz.

600.6 A3      Ehtiyat  tədbirlərinin təsviri 120.10A2-ci paraqrafda təq -
dim edilir. Təminat tapşırığı olmayan xidmətlərin audit
müştərilərinə göstərilməsi ilə bağlı, ehtiyat tədbirləri
şirkətin müstəqilliyi ilə bağlı yaranan təhdidləri məqbul
səviyyəyə qədər azaltmaq üçün fərdi və ya məcmu şəkildə
etdiyi hərəkətlər deməkdir. Bəzi hallarda, təhdid təminat
tapşırığı olmayan xidmətlərin audit müştərisinə gös -
tərilməsi səbəbindən yarandığı halda, ehtiyat tədbirləri
mövcud olmaya bilər. Bu cür hallarda 120-ci bölmədə
qeyd edilən konseptual çərçivənin tətbiqi şirkətdən təminat
tapşırığı olmayan  xidmətini və ya audit tapşırığını da -
yandırmağı və ya yekunlaşdırmağı tələb edir. 

İdarəetmə öhdəliklərinin götürülməsi ilə bağlı qadağalar  
R600.7 Şirkət və ya şəbəkə şirkəti audit müştərisinin idarəetmə

öhdəliklərini öz üzərinə götürməməlidir. 
600.7A1  İdarəetmə öhdəliklərinə kontrollinq, idarəetmə, isti -

qamətləndirmə, o cümlədən  kadr,  maliyyə,  texnoloji,
fiziki və qeyri-maddi resursların əldə edilməsi, yer-
ləşdirilməsi və onlara nəzarət ilə bağlı qərarların verilməsi
daxildir.

600.7 A2    Xidmətin göstərilməsi zamanı şirkət və ya şəbəkə şirkəti
idarəetmə öhdəliyini öz üzərinə götürdükdə, təminat
tapşırığı olmayan xidmətlərin audit müştərisinə gös -
tərilməsi özünənəzarət və şəxsi maraq təhdidləri yaradır.
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İdarəetmə öhdəliyinin götürülməsi, həmçinin, tanışlıq təh-
didini yaradır və hədə-qorxu təhdidini yarada bilər, belə
ki, şirkət və ya şəbəkə şirkəti rəhbərliyin fikir və maraqları
ilə  sıx əlaqəli olur. 

600.7 A3   Əməliyyatın  idarəetmə öhdəliyinin olub-olmamasının
müəyyən edilməsi şəraitdən asılıdır və peşəkar müha -
kimənin tətbiq olunmasını tələb edir. İdarəetmə öhdəliyi
hesab ediləcək əməliyyatlara aşağıdakılar daxildir:
● Siyasətin və strateji istiqamətin müəyyən edilməsi.
●        İşçilərin işə götürülməsi və ya işdən çıxarılması.
●      Müəssisənin işçilərinin fəaliyyətinə  münasibətdə

işçilərin hərəkəti üçün  məsuliyyətin qəbul edilməsi.
●       Əməliyyatların aparılmasına icazələrin verilməsi.
●       Bank hesablarına və ya investisiyalara nəzarət və on -

ların idarə edilməsi. 
●      Şirkət, şəbəkə şirkəti və ya digər üçüncü tərəflərin

hansı tövsiyələrinin yerinə yetirilməsinə dair qərar-
ların verilməsi. 

●      İdarəetməyə görə cavabdeh olan şəxslərə rəhbərlik
adından hesabatların verilməsi.

●       Aşağıdakılarla bağlı məsuliyyət daşımaq:  
○      Tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının təqdim

edilməsi standartlarına uyğun olaraq maliyyə
hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim
edilməsi; habelə

○       Daxili  nəzarətin  işlənib hazırlanması, yerinə
ye tirilməsi, monitorinqi və qorunub saxlan-
ması.

600.7  A4       Audit müştərisinin rəhbərliyinə öz vəzifələrini icra etmək -
də kömək etmək üçün məsləhət və tövsiyələrin verilməsi
idarəetmə öhdəliyi hesab edilmir (BAX: R600.7 - 600.7
A3-cü paraqraflar).

R600.8 Audit müştərisinə təminat tapşırığı olmayan xidmətin gös -
tərilməsi zamanı idarəetmə öhdəliyinin qəbul edilməsindən
yayınmaq üçün şirkət rəhbərliyin öhdəsində olan bütün
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mühakimə və qərarların müştərinin rəhbərliyi tərəfindən
qəbul ediləcəyinə əmin olmalıdır. Şirkət əmin olmalıdır ki,
müştərinin rəhbərliyi: 
a)  Müştərinin qərarlarına görə məsuliyyət daşıyacaq və

xidmətlər üzərində nəzarəti həyata keçirəcək mü-
vafiq bacarıq, bilik və təcrübəyə malik şəxsi təyin
edir. Yaxşı olar ki, ali rəhbərliyin üzvü olan həmin
şəxs aşağıdakılar haqqında anlayışa malik olsun: 
i)  Xidmətlərin məqsədləri, xarakteri və nəticələ -

ri; habelə
ii)   Müvafiq müştəri və şirkətin və ya şəbəkə şir -

kə tinin öhdəlikləri. 
Lakin  bu  şəxsin xidmətlərin icra edilməsi və ya yenidən
ic ra edilməsi ilə bağlı biliklərə malik olması tələb olunmur.  
b) Xidmətlər üzərində nəzarəti həyata keçirir və müş -

tərinin məqsədi üçün icra edilmiş xidmətin nə ti -
cələrinin uyğunluğunu qiymətləndirir. 

c) Xidmətin nəticələrindən irəli gələn hərəkətlərə görə
(əgər olarsa) məsuliyyəti öz üzərinə götürür. 

Daha sonra ictimai maraq kəsb edən quruma çevrilən audit müştərisinə
təminat tapşırığı olmayan  xidmətlərin  göstərilməsi 
R600.9 Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, müştəri ictimai maraq

kəsb edən quruma çevrildikdə şirkət  və ya şəbəkə şirkəti
tərəfindən audit müştərisinə göstərilən və ya göstərilmiş
təminat tapşırığıolmayan  xidmət şirkətin müstəqilliyinə
xələl yetirir: 
a) Əvvəlki təminat tapşırığı olmayan xidmət bu paraq -

rafın  ictimai maraq kəsb edən qurum  olmayan audit
müştəriləri ilə bağlı müddəaları ilə uyğundur;

b) Bu bölməyə əsasən ictimai maraq kəsb edən qurum
olan audit müştərilərinə göstərilməsi qadağan olan,
hal-hazırda göstərilən təminat tapşırığı olmayan  xid-
mətləri müştəri ictimai maraq kəsb edən quruma
çevrildikdən əvvəl və ya dərhal sonra başa çatdırılır;
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habelə 
c) Şirkət  məqbul səviyyədə olmayan təhdidləri aradan

qaldırır. 
Müəyyən əlaqəli qurumlar  üçün amillər
R600.10 Bu bölmədə şirkət və ya şəbəkə şirkətinə idarəetmə

öhdəliyinin götürülməsini və ya müəyyən təminat tapşırığı
olmayan xidmətlərin audit müştərilərinə göstərilməsini
qadağan edən tələblər təqdim edilir.  İstisna olaraq, şirkət
və ya şəbəkə şirkəti maliyyə hesabatlarına dair rəy
bildirəcəyi aşağıdakı əlaqəli qurumlara  idarəetmə öhdə-
liklərini və ya  təminat tapşırığı olmayan  müəyyən xid-
mətləri yerinə yetirə bilər: 
a) Müştəri üzərində birbaşa və ya dolayısı ilə nəzarətə

malik olan qurum;
b) Müəssisə müştəriyə əhəmiyyətli təsir göstərdikdə və

həmin müştəridə maraq bu cür müəssisə üçün
əhəmiyyətli olduqda, birbaşa maliyyə marağına
malik qurum;  yaxud

c) Müştəri ilə ümumi nəzarət altında olan müəssisə, 
aşağıdakı şərtləri yerinə yetirməklə:
i) Şirkət və ya şəbəkə şirkəti əlaqəli qurumun

maliyyə hesabatlarına dair rəy təqdim etmir. 
ii) Şirkət və ya şəbəkə şirkətinin maliyyə hesabat-

larına dair rəy təqdim edəcəyi qurum  üçün
birbaşa və ya dolayısı ilə idarəetmə öhdəliyini
üzərinə götürmür. 

iii) Xidmətlər özünənəzarət təhdidi yaratmır, belə
ki, xidmətlərin nəticələri audit prosedurlarına
məruz qalmayacaq; habelə

iv) Şirkət  bu cür xidmətlərdən irəli gələn və
məqbul səviyyədə olmayan təhdidləri aradan
qaldırır. 
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601-ci ALTBÖLMƏ – MÜHASİBAT UÇOTU VƏ 
HESABATLILIQ XİDMƏTLƏRİ 

Giriş 
601.1        Audit müştərisinə mühasibat uçotu və hesabatlılıq xid-

mətlərinin göstərilməsi özünənəzarət təhdidi yarada bilər.  
601.2 Bu altbölmədə qeyd edilən xüsusi tələb və tətbiqetmə ma-

teriallarından əlavə, 600.1 - R600.10-cu paraqraflarda
göstərilən tələb və tətbiqetmə materialları mühasibat uçotu
və hesabatlılıq xidmətlərinin audit müştərisinə göstərilməsi
zamanı konseptual çərçivənin tətbiqi üçün istifadə edilir.
Bu altbölməyə bəzi hallarda şirkətlərə və şəbəkə şirkət -
lərinə audit müştərilərinə müəyyən mühasibat uçotu və
hesabatlılıq xidmətlərinin göstərilməsini qadağan edən
tələblər daxildir, çünki yaradılmış təhdidlər ehtiyat  tədbir-
lərini tətbiq etməklə aradan qaldırıla bilməz.

Tələblər və tətbiqetmə materialları 
Bütün audit müştəriləri  
601.3 A1      Mühasibat uçotu və hesabatlılıq xidmətlərinə o cümlədən

bir sıra xidmətlər daxildir:
● Mühasibat uçotu qeydlərinin və maliyyə hesabat-

larının hazırlanması.  
● Əməliyyatların qeydə alınması.  
● Əməkhaqqının hesablanması.  

601.3 A2   Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının tətbiq edilən maliyyə
hesabatlılığı qaydalarına uyğun olaraq hazırlanması və
düzgün təqdim edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Öhdə-
liklərə aşağıdakılar daxildir:
●    Həmin siyasətlərə uyun olaraq, mühasibat uçotu

siyasətinin və uçot qaydalarının müəyyən edilməsi.
●    Əməliyyatı təsdiq edən ilkin sənədlərin və ya ilkin

məlumatların elektron və digər formada hazırlanması və
ya dəyişdirilməsi. Nümunələrə aşağıdakılar daxil dir:
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○     Alış sifarişləri. 
○     Əməkhaqqının hesablanmasına dair qeydlər.  
○    Müştəri sifarişləri . 

●        Jurnal qeydlərinin hazırlanması və ya dəyişdirilməsi.  
●       Əməliyyatların təsnifatının müəyyən edilməsi və ya

təsdiqlənməsi.  
601.3 A3       Audit prosesi şirkət və audit müştərisinin rəhbərliyi arasın-

dakı dialoqu zəruri edir və aşağıdakıları əhatə edə bilər:
●       Mühasibat uçotu standartlarının və ya siyasətlərinin

tətbiq edilməsi və maliyyə hesabatlarının açıqlan-
ması tələbləri;

●       Maliyyə və mühasibat uçotu nəzarətinin uyğunluğu-
nun, aktivlərin və öhdəliklərin göstərilən məbləğ lə -
rinin müəyyən edilməsində istifadə olunan  üsul  ların
qiymətləndirilməsi; 

●       Jurnal qeydlərinə düzəlişlərin təklif edilməsi.
Bu işlər audit prosesinin normal hissəsi kimi anlaşılır və
müştəri mühasibat uçotu qeydləri və maliyyə hesabat-
larının hazırlanması ilə bağlı qərarlara görə məsuliyyət
daşıdığı bir şəraitdə, adətən, müstəqilliklə bağlı təhdid
yaratmır.

601.3 A4      Eynilə, müştəri hesabların üzləşdirilməsi ilə bağlı problem -
lərin həll edilməsi və ya tənzimləmə hesabatları üçün
məlumatın təhlili və toplanması məqsədilə texniki yardım
tələb edilə bilər. Bundan əlavə, müştəri mövcud maliyyə
hesabatlarının bir maliyyə hesabatları sistemindən digərinə
çevrilməsi kimi maliyyə məsələləri ilə bağlı texniki məs-
ləhətlər tələb edə bilər. Nümunələrə aşağıdakılar daxildir:
●      Qrupun mühasibat uçotu siyasətləri ilə uyğunluğun

təmin edilməsi.  
●    Digər hesabat konsepsiyasına, məsələn, Maliyyə

Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına keçid.  
Bu cür xidmətlər, bir qayda olaraq, təhdidlər yaratmır, o
şərtlə ki, nə şirkət, nə də şəbəkə şirkəti  müştəri üçün
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idarəetmə öhdəliyini üzərinə götürməsin. 
Müntəzəm və mexaniki uçot və hesabatlılıq xidmətləri 
601.4 A1     Müntəzəm və mexaniki xüsusiyyəti olan mühasibat uçotu

və hesabatlılıq xidmətləri demək olar ki, peşəkar müha -
kimə tələb etmir. Bu cür xidmətlərə aşağıdakılar daxildir: 
●       Müştəri tərəfindən təsdiq və ödəniş üçün müştərinin

ilkin məlumatlarına əsasən əməkhaqqının hesablan-
ması və ya hesabatların hazırlanması.  

●   Müştərinin müvafiq hesab təsnifatını müəyyən-
ləşdirdiyi və ya təsdiq etdiyi kommunal xidmətlərə
görə hesab kimi ilkin sənədlərdən və ya mənbə
məlumatlarından asanlıqla müəyyən edilə bilən
təkrarlanan əməliyyatların qeydə alınması. 

●        Müştəri uçot siyasətini müəyyənləşdirəndə və faydalı
istifadə müddətini və qalıq dəyərlərini qiymətlən -
dirəndə əsas vəsaitlər üzrə amortizasiyanın hesablan-
ması. 

●     Müştəri tərəfindən kodlaşdırılan əməliyyatların baş
kitaba köçürülməsi.

●      Müştəri tərəfindən təsdiqlənmiş qeydlərin dövriyyə
cədvəlinə köçürülməsi.

●   Müştərinin təsdiq etdiyi dövriyyə cədvəlindəki
məlumatlara əsasən maliyyə hesabatlarının hazırlan-
ması və müştəri tərəfindən təsdiqlənmiş qeydlər
əsasında müvafiq qeydlərin hazırlanması.

İctimai maraq kəsb edən qurumlar olmayan audit müştəriləri 
R601.5 Aşağıda sadalanan hallar istisna olmaqla, şirkət və ya

şəbəkə şirkəti, ictimai maraq kəsb edən qurum olmayan
audit müştərisini mühasibat uçotu və hesabatlılıq xid-
mətləri, o cümlədən şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə
hesabatlarının hazırlanması və ya həmin maliyyə hesabat-
larının əsasını təşkil edəcək maliyyə məlumatlarının hazır-
lanması xidmətləri ilə təmin etməyəcəkdir: 
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a)  Xidmətlər müntəzəm və ya mexaniki xarakter daşı -
yır; habelə

b) Şirkət qəbul edilə bilən səviyyədə olmayan xidmət -
lərin göstərilməsi ilə yaranan istənilən təhdidləri
aradan götürür.

601.5 A1 Audit müştərisinə müntəzəm və mexaniki xarakterli müha-
sibat uçotu və hesabatlılıq xidmətləri təqdim edilərkən
özünənəzarət ilə bağlı təhdiddən qoruya biləcək tədbirlərə
dair misallar: 
●      Xidməti yerinə yetirmək üçün audit qrupunun üzvü

olmayan mütəxəssislərin cəlb edilməsi.
●        Audit işinin təhlilində və ya göstərilən xidmətdə işti-

rak etməyən müvafiq təhlilçinin olması.
İctimai maraq kəsb edən qurumlar  olan audit müştəriləri
R601.6 R601.7-ci paraqrafa uyğun olaraq, şirkət və ya şəbəkə

şirkəti ictimai maraq kəsb edən qurum olan audit müş -
tərisini mühasibat uçotu və hesabatlılıq xidmətləri, o cüm-
lədən şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə hesabatlarının
hazırlanması və ya həmin maliyyə hesabatlarının əsasını
təşkil edəcək maliyyə məlumatlarının hazırlanması xid-
mətləri ilə təmin etməyəcəkdir. 

R601.7     R601.6-cı paraqrafa istisna olmaqla, şirkət və ya şəbəkə
şirkəti ictimai maraq kəsb edən qurum  olan audit
müştərisinin bölmələri və ya əlaqəli qurumları  üçün mün-
təzəm və mexaniki xarakterli mühasibat uçotu və
hesabatlılıq xidmətlərini bu halda göstərə bilər ki, xid-
mətləri göstərən heyət audit qrupunun üzvləri olmasın və: 
a)    Xidmətin göstərildiyi bölmələr və ya əlaqəli qurumlar

şirkətin  rəy bildirəcəyi maliyyə hesabatları üçün
məcmu olaraq əhəmiyyətsiz olsun; yaxud

b) Xidmət bölmənin və ya əlaqəli qurumun maliyyə
hesabatları üçün məcmu olaraq əhəmiyyətli olmayan
məsələlərə aid olsun. 
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602-ci ALTBÖLMƏ – İNZİBATİ XİDMƏTLƏR 

Giriş
602.1 Audit müştərisinə inzibati xidmətlərin göstərilməsi,

adətən, təhdid yaratmır. 
602.2 Bu altbölmədəki xüsusi tətbiqetmə materialına əlavə

olaraq, 600.1-R600.10-cu paraqraflardakı tələblər və tət-
biqetmə materialları inzibati xidmətlər göstərildiyi zaman
konseptual çərçivənin tətbiqi üçün istifadə edilir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları 
Bütün audit müştəriləri 
602.3 A1    İnzibati xidmətlər müştərilərə standart əməliyyatların ge -

dişində müntəzəm və mexaniki tapşırıqların  yerinə yetiril -
məsinə kömək göstərilməsini nəzərdə tutur. Bu cür
xidmətlər heç bir peşəkar mühakimələrin işlədilməsini
tələb etmir və kargüzarlıq xarakteri daşıyır.

602.3 A2 İnzibati xidmətlərin nümunələri:  
● Mətnlərin emalı xidmətləri. 
● Müştərinin təsdiqi üçün inzibati və ya rəsmi hesabat

formalarının hazırlanması. 
● Müştərinin göstərişinə uyğun formaların təqdim

edilməsi.  
●       Qanuni sənədlərin verilməsi tarixlərinə nəzarət edil -

məsi və bu tarixlər barədə audit müştərisinə xəbər
verilməsi.  

603-cü ALTBÖLMƏ – QİYMƏTLƏNDİRMƏ XİDMƏTLƏRİ 

Giriş
603.1 Audit müştərilərinə qiymətləndirmə xidmətərinin gös -

tərilməsi özünənəzarət və ya havadarlıq təhdidləri yarada
bilər.

603.2   Bu altbölmədəki xüsusi tələblər və tətbiqetmə material-
larına əlavə olaraq, 600.1-R600.10-cu  paraqraflardakı
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tələblər və tətbiqetmə materialları audit müştərisinə
qiymətləndirmə xidmətləri göstərildiyi zaman konseptual
çərçivənin tətbiqi üçün istifadə edilir. Bu altbölməyə, bəzi
hallarda şirkətlərə  və şəbəkə şirkətlərinə  audit müş tə -
rilərinə müəyyən qiymətləndirmə xidmətlərinin gös -
tərilməsini qadağan edən tələblər daxildir, çünki yaranmış
təhdidlər ehtiyat tədbirlərini tətbiq etməklə aradan qaldırıla
bilməz.

Tələblər və tətbiqetmə materialları  
Bütün audit müştəriləri 
603.3 A1    Qiymətləndirmə gələcək inkişafla əlaqədar fərziyyələrin

hazırlanmasını, müvafiq metodologiya və metodların tət-
biqibi və aktiv, öhdəlik və ya bütövlükdə biznes üçün
müəyyən dəyəri və ya dəyərlər diapazonunu hesablamaq
üçün hər ikisinin birləşməsini əhatə edir.

603.3 A2 Bir şirkətdən və ya şəbəkə şirkətindən audit müştərisinə
vergi hesabatının hazırlanması üzrə öhdəlikləri və ya vergi
planlaşdırması məqsədləri ilə əlaqədar kömək etmək üçün
qiymətləndirmənin aparılması tələb edilirsə və qiymət -
ləndirmənin nəticələri maliyyə hesabatlarına birbaşa təsir
göstərmirsə, bu cür xidmətlərə aid 604.9 A1-604.9 A5-ci
paraqraflarda göstərilən tətbiqetmə materialı tətbiq olunur.

603.3 A3 Audit müştərisinə qiymətləndirmə xidmətləri göstərdikdə
yaranan özünənəzarət və havadarlıq təhdidlərinin səviy -
yəsini qiymətləndirmək üçün vacib olan amillərə aşağı-
dakılar daxildir: 
●        Qiymətləndirmə hesabatının istifadəsi və məqsədi.
●        Qiymətləndirmə hesabatının açıq olub-olmaması.
●      Müştərinin qiymətləndirmə metodologiyasının və

digər vacib qərarların müəyyənləşdirilməsi və təs-
diqlənməsində iştirakı dərəcəsi.

●      Standart və ya müəyyən edilmiş metodologiyaları
əhatə edən qiymətləndirmələr üçün maddəyə xas
olan subyektivlik dərəcəsi.
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●      Qiymətləndirmənin maliyyə hesabatlarına əhəmiy -
yət li dərəcədə təsiri olub-olmaması.

●     Maliyyə hesabatlarında qiymətləndirmə ilə bağlı
açıqlamaların dərəcəsi və aydınlığı.

●        Müvafiq məbləğlərə xas olan əhəmiyyətli dəyişkən-
lik yarada bilən gələcək hadisələrdən asılılıq dərə -
cəsi.

603.3 A4 Təhdidləri aradan qaldırmaq üçün mümkün ehtiyat tədbir-
lərinin nümunələri   aşağıdakılardır: 
●        Xidməti həyata keçirmək üçün audit qrupunun üzvü

olmayan mütəxəssislərdən istifadə  olunması özü -
nənəzarət və ya havadarlıq təhdidlərini aradan qal -
dıra bilər.

●   Audit işinin yoxlanılmasında və ya xidmətlərin
göstərilməsində iştirak etməyən müvafiq təhlilçinin
olması özünənəzarət təhdidini aradan qaldıra bilər.

İctimai maraq kəsb edən qurumlar olmayan audit müştəriləri
R603.4 Şirkət  və ya şəbəkə şirkəti  ictimai maraq kəsb edən qu-

rumlar olmayan audit müştərilərinə aşağıdakı hallarda
qiymətləndirmə xidmətini göstərmir:  
a)       Qiymətləndirmə əhəmiyyətli subyektivliklə bağlıdır;

habelə
b)   Qiymətləndirmə şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə

hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərəcək.
603.4 A1    Müəyyən qiymətləndirmələr əhəmiyyətli subyektivliklə

bağlı olmur.  Bu vəziyyət əsas fərziyyələrin qanun və ya
normativ aktlarla müəyyən edilmiş, ya da geniş qəbul
edilmiş olanda və istifadə ediləcək texnika və metodo -
logiyanın ümumilikdə qəbul edilmiş standartlara əsas -
landığı, yaxud qanun və ya normativ aktlarda müəyyən
edilmiş olanda yaranır. Belə şəraitdə iki və ya daha çox
tərəfin apardığı qiymətləndirmə nəticələrinin əhəmiyyətli
dərəcədə fərqli olması ehtimal edilmir.
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İctimai maraq kəsb edən qurumlar  olan audit müştəriləri
R603.5 Şirkət və ya şəbəkə şirkəti ictimai maraq kəsb edən qurum-

lar olan audit müştərilərinə bu halda qiymətləndirmə xid-
mətini göstərməməlidir ki, qiymətləndirmə xidməti fərdi
və ya məcmu olaraq şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə
hesabatları üzrə əhəmiyyətli təsir göstərsin. 

604-cü ALTBÖLMƏ  – VERGİQOYMA XİDMƏTLƏRİ 

Giriş
604.1 Audit müştərisinə vergi xidmətlərinin göstərilməsi

özünənəzarət və ya havadarlıq təhdidlərini yarada bilər. 
604.2 Bu altbölmədəki xüsusi tələblər və tətbiqetmə material-

larına əlavə olaraq, 600.1-R600.10-cu  paraqraflardakı
tələblər və tətbiqetmə  materialları audit müştərisinə vergi
xidməti göstərildiyi zaman konseptual çərçivənin tətbiqi
üçün istifadə edilir. Bu altbölməyə bəzi hallarda şirkətlərə
və şəbəkə şirkətlərinə audit müştərilərinə müəyyən vergi
xidmətlərinin göstərilməsini qadağan edən tələblər da -
xildir, çünki yaradılmış təhdidlər ehtiyat tədbirlərini tətbiq
etməklə aradan qaldırıla bilməz.

Tələblər və tətbiqetmə materialları  
Bütün audit müştəriləri 
604.3 A1 Vergi xidmətləri aşağıdakı fəaliyyətlər də daxil olmaqla,

geniş xidmətlər çeşidini əhatə edir: 
●       Vergi bəyannaməsinin hazırlanması. 
●     Uçot qeydlərinin hazırlanması üçün vergi hesabla-

maları. 
●       Vergi planlaşdırması və vergilər üzrə digər məsləhət

xidmətləri. 
●      Qiymətləndirməni nəzərdə tutan vergi xidmətləri. 
●      Vergi mübahisələrinin həllinə yardım. 
Bu  altbölmədə  yuxarıda  sadalanan  vergi xidmətinin hər
bir növü ayrı-ayrı başlıqlar altında açıqlansa da, praktikada
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vergi xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı fəaliyyətlər çox
vaxt bir-biri ilə əlaqəli olur.
●        Vergi planlaşdırması və vergi ilə bağlı digər məsləhət

xidmətləri.
●      Qiymətləndirmələrlə bağlı olan vergi xidmətləri.
●      Vergi mübahisələrinin həllinə kömək.
Bu altbölmədə yuxarıda qeyd olunan vergi xidmətinin hər
bir növünə ayrı-ayrı başlıqlarla nəzər yetirilsə də, prak-
tikada vergi xidmətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olan
fəaliyyətlər çox vaxt bir-biri ilə əlaqəli olur.

604.3 A2      Audit müştərisiə istənilən vergi xidməti göstərilməsindən
yaranan təhlükələrin səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə aid
olan amillərə aşağıdakılar daxildir.
●        İşin konkret xarakteristikası.
●      Müştərinin işçilərinin vergi sahəsində təcrübəsinin

səviyyəsi.
●        Vergi orqanlarının nəzərdən keçirilən vergini qiymət -

ləndirmələri və idarə etmələri sistemi və həmin
proses də şirkətin və ya şəbəkə şirkətinin  rolu.

●      Müvafiq vergi rejiminin mürəkkəbliyi və onu tətbiq
etməkdə zəruri olan mühakimələrin əsaslılıq
dərəcəsi.

Vergi bəyannaməsinin hazırlanması
Bütün audit müştəriləri
604.4 A1  Vergi bəyannaməsinin hazırlanması üzrə xidmətlərin

göstərilməsi, adətən, təhlükə yaratmır.
604.4 A2 Vergi bəyannaməsinin hazırlanması üzrə xidmətlər aşağı-

dakıları əhatə edir.
● Müvafiq vergi orqanlarına təqdim edilməsi tələb

edillən ödənilməli olan verginin (adətən, standart for-
malarda) miqdarı da daxil edilməklə, informasiyanı
hazırlamaqla və ümumiləşdirməklə müştərilərə on-
ların vergi hesabatlarının təqdim edilməsi sahəsində
öhdəlikləri ilə bağlı köməklik göstərmək.
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● Əvvəlki əməliyyatlara dair vergi bəyannamələri ilə
davranma sahəsində məsləhət vermək və əlavə in-
formasiya və təhlil üçün vergi orqanlarının
xahişlərinə  yoxlanılan müştərinin adından cavab
vermək (məsələn, qəbul edilən yanaşma ilə bağlı iza-
hat verilməsi və texniki dəstək göstərilməsi).

604.4 A3       Vergi bəyannaməsinin hazırlanması üzrə xidmətlər, adətən,
əvvəlki dövrlərə aid olan məlumata əsaslanır və prinsip
etibarı ilə mövcud vergi qanunvericiliyinə əsasən,
presedentlər və qəbul edilmiş praktika daxil olmaqla,
əvvəlki dövrlərə aid olan belə məlumatın təhlilini və
təqdim olunmasını əhatə edir. Daha sonra, vergi bəyan-
namələri vergi orqanının münasib hesab etdiyi hər hansı
baxış və təminat  proseduruna məruz qalır.

Mühasibat qeydlərinin hazırlanması məqsədi üçün
vergi hesablamaları
Bütün audit müştəriləri 
604.5 A1     Şirkət tərəfindən sonradan yoxlanılacaq mühasibat qeyd -

lərinin hazırlanması məqsədi ilə audit müştərisi üçün cari
və möhlətli vergi öhdəliklərinin (və ya aktivlərin) he -
sabatının hazırlanması özünüqiymətləndirmə təhlükəsi
yaradır.

604.5 A2  604.3 A2-ci paraqrafdakı amillərə əlavə olaraq, audit
müştərisi üçün belə hesabatları hazırlayarkən yaranan təh-
lükənin səviyyəsinin qiymətləndirilməsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biri, hesablamanın
şirkətin öz rəyini ifadə edəcəyi maliyyə hesabatları üçün
əhəmiyyətli nəticələrə gətirib çıxarması ehtimalının olub-
olmamasıdır.

Fəaliyyəti ictimai əhəmiyyət kəsb etməyən müştərilərin auditi
604.5 A3       Audit müştərisi fəaliyyəti ictimai əhəmiyyət kəsb etməyən

müəssisə olduqda, bu cür özünüqiymətləndirmə təh-
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lükəsini aradan qaldırmağa zəmanət verə biləcək tədbirlərə
aşağıdakı nümunələr daxildir.
● Xidməti icra etmək üçün təftiş qrupunun üzvləri ol-

mayan peşəkarlardan istifadə edilməsi.
● Xidmətin göstərilməsinə cəlb olunmayan münasib

ekspertə icra olunmuş audit  işini və ya xidmətini
təhlil etdirmək.

Fəaliyyəti ictimai əhəmiyyət kəsb edən müştərilərin auditi 
R604.6 Şirkət və ya şəbəkə şirkəti fəaliyyəti ictimai əhəmiyyət

kəsb edən audit  müştəriləri üçün şirkətin rəyini ifadə
edəcəyi maliyyə hesabatlılığı üçün əhəmiyyətli olan müha-
sibat qeydlərinin hazırlanması məqsədi ilə cari və möhlətli
vergi öhdəliklərinin (və ya aktivlərin) vergi hesabatlarını
hesablamamalıdır

604.6 A1      Fəaliyyəti ictimai əhəmiyyət kəsb edən audit müştərisinə
cari və möhlətli vergi öhdəliklərinin (və ya aktivlərin)
şirkətin öz rəyini ifadə edəcəyi maliyyə hesabatlılığı üçün
əhəmiyyətsiz olan vergi hesabatlarını hazırlayarkən, 604.5
A3-cü paraqrafda özünüqiymətləndirmə təhlükələrinin
aradan qaldırılmasına yönəldilmiş mühafizə tədbirləri ola
biləcək hərəkətlərin nümunələri də tətbiq olunur.

Vergi planlaşdırması və vergi ilə bağlı digər məsləhət 
xidmətləri
Bütün audit müştəriləri  
604.7 A1      Vergi planlaşdırmasının aparılması və vergi ilə bağlı digər

məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi özünüqiymətləndirmə
və ya təbliğat təhlükəsi yarada bilər.

604.7 A2     Vergi planlaşdırması və ya vergi ilə bağlı digər məsləhət
xidmətləri xidmətlərin geniş diapazonunu əhatə edir,
məsələn, vergi ödənişlərində qənaət edilməsi ilə öz işlərini
qurmağın qaydası barədə müştəriyə məsləhət vermək və
ya yeni vergi qanununun və ya əsasnaməsinin tətbiqi
sahəsində ona məsləhət vermək.
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604.7 A3     604.3 A2-ci paraqrafa  əlavə olaraq, audit müştəriləri üçün
vergi planlaşdırması apararkən və vergi ilə bağlı digər məs-
ləhət xidmətləri göstərərkən yaranan özünüqiymətləndirmə
və ya təbliğat təhlükələrinin səviyyəsinin qiymətlən -
dirilməsi ilə əlaqəsi olan amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Maliyyə hesabatlarında vergiyə dair tövsiyələr üçün

münasib davranışın müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar
subyektivlik dərəcəsi.

● Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasından qabaq
vergi orqanı tərəfindən vergi rejiminin xüsusi bir
qərarla dəstəklənməsi və ya başqa cür həll olunması.

Məsələn, vergi planlaşdırması və vergi ilə bağlı digər məs -
lə hət xidmətlərinin nəticəsi olaraq verilən tövsiyələr:

○ vergi orqanı tərəfindən və ya digər presedentlə
birmənalı olaraq dəstəklənirmi;

○ müəyyən olunmuş praktikadırmı;
○ vergi qanunvericiliyində üstün qüvvəyə malik

olması güman edilən əsasa malikdirmi.
● Vergi tövsiyələrinin nəticəsinin maliyyə hesabat-

larında nə dərəcədə əhəmiyyətli təsirə malik olacağı.
● Vergi tövsiyələrinin səmərəliliyinin uçot qaydasın-

dan və ya maliyyə hesabatlarında təqdim olunan
məlumatlardan nə dərəcədə asılı olması, habelə uçot
qaydasının və maliyyə hesabatlarında təqdim olunan
məlumatların müvafiq maliyyə hesabatlılığı sistemi
çərçivəsində düzgünlüyünə şübhə olub-olmaması.

604.7 A4    Belə təhlükələrin aradan qaldırılması üzrə zəmanət ola
biləcək hərəkətlərə dair nümunələrə aşağıdakılar daxildir:
● Xidmət göstərilməsi üçün audit qrupunun üzvü ol-

mayan peşəkarlardan istifadə edilməsi özünüqiy -
mətləndirmə və ya təbliğat təhlükələrini aradan
qaldıra bilər.
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● Xidmətin göstərilməsinə cəlb olunmayan münasib
ekspertə icra olunmuş audit işini və ya xidmətini
təhlil etdirmək özünüqiymətləndirmə təhlükəsini
aradan qaldıra bilər.

● Vergi orqanlarından ilkin nəzarətin əldə edilməsi
özünüqiymətləndirmə və ya təbliğat təhlükələrini
aradan qaldıra bilər.

Vergi ilə bağlı tövsiyələrin səmərəliliyi konkret uçot qaydasından və ya
təqdimatdan asılı olduqda
R604.8 Vergi ilə bağlı tövsiyələrin səmərəliliyi konkret uçot qay-

dasından və ya maliyyə hesabatlarında təqdim olunan
məlumatlardan asılı olduqda və:
a) audit qrupunun müvafiq maliyyə hesabatlılığı siste -

minə əsasən müvafiq uçot qaydasının və ya təqdi-
matın məqsədəuyğunluğu ilə bağlı əsaslı şübhəsi
olduqda; habelə

b) vergi tövsiyələrinin yekunu və ya nəticələri şirkətin
öz rəyini ifadə edəcəyi maliyyə hesabatlarına əhə -
miyyətli dərəcədə təsir göstərəcəksə, şirkət və ya
şəbəkə şirkəti audit müştərisi üçün vergi planlaşdır-
masını aparmamalı və ona vergi ilə bağlı digər məs-
ləhət xidmətləri göstərməməlidir.

Qiymətləndirməni əhatə edən vergi xidmətləri
Bütün audit müştəriləri 
604.9 A1     Audit müştərisinə vergi qiymətləndirməsi xidmətlərinin

göstərilməsi özünüqiymətləndirmə və ya təbliğat təhlükəsi
yarada bilər.

604.9 A2  Şirkət və ya şəbəkə şirkəti qiymətləndirmənin nəticəsi
maliyyə hesabatlarına birbaşa təsir göstərməyəcəyi halda,
yalnız vergi məqsədləri üçün qiymətləndirməni yerinə ye-
tirə bilər (yəni ki, maliyyə hesabatlarına yalnız vergi ilə
bağlı mühasibat qeydləri vasitəsi ilə təsir göstərilir).
Maliyyə hesabatlarına göstərilən təsir əgər əhəmiyyətli
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dərəcədə deyildirsə və ya qiymətləndirmə vergi orqanı,
yaxud analoji tənzimləyici orqan tərəfindən xarici
yoxlanışa məruz qalırsa, bu, adətən, təhlükələr yaratmır.

604.9 A3      Əgər vergi məqsədləri üçün yerinə yetirilən qiymətləndirmə
xarici yoxlama predmeti deyildirsə və maliyyə hesabat-
larına təsir əhəmiyyətli dərəcədədirsə, 604.3 A2-ci paraq -
rafa   əlavə olaraq, audit müştərisinə həmin xidmətlərin
göstərilməsi ilə yaranan özünü qiy mətləndirmə, yaxud
təbliğat təhlükəsinin səviyyəsinin qiymətlən dirilməsində
aşağıdakı amillər mühüm əhəmiy yət kəsb edir:
● Qiymətləndirmə metodkasının vergi qanunu və ya

əsasnaməsi, digər presedent və ya müəyyən olunmuş
praktika ilə təsdiqlənməsi dərəcəsi.

● Qiymətləndirməyə xas olan subyektivlik dərəcəsi.
● İlkin məlumatların etibarlılığı və həcmi.

604.9 A4 Təhlükələrin aradan qaldırılmasına zəmanət ola biləcək
hərəkətlərə nümunələr kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar:
● Xidməti icra etmək üçün audit qrupunun üzvü ol-

mayan peşəkarlardan istifadə edilməsi özünü -
qiymətləndirmə və ya təbliğat təhlükəsini aradan
qaldıra bilər.

● Xidmətin göstərilməsinə cəlb olunmayan münasib
ekspertə icra olunmuş audit işini və ya xidmətini
təhlil etdirmək özünüqiymətləndirmə təhlükəsini
aradan qaldıra bilər.

● Vergi orqanlarından ilkin nəzarətin əldə edilməsi
özünüqiymətləndirmə və ya təbliğat təhlükələrini
aradan qaldıra bilər.

604.9 A5      Şirkət və ya şəbəkə şirkəti qiymətləndirmənin nəticəsi ma -
liyyə hesabatlarına birbaşa təsir göstərəcəyi halda,
həmçinin, audit müştərisinə onun vergi hesabatlarının
təqdim edilməsi sahəsində öhdəlikləri ilə bağlı köməklik
göstərilməsi üçün və ya vergi planlaşdırması məqsədləri
üçün vergi qiymətləndirilməsini apara bilər. Belə hallarda,
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603-cü  altbölmədə qiymətləndirmə xidmətləri ilə bağlı
şərh olunmuş tələblər və məlumat materialı tətbiq olunur.

Vergi mübahisələrinin həllində kömək
Bütün audit müştəriləri  
604.10 A1   Audit müştərisinə vergi mübahisələrinin həllində kömək

göstərilməsi özünüqiymətləndirmə və ya təbliğat təhlükəsi
yarada bilər.

604.10 A2    Vergi mübahisəsi vergi orqanlarının audit müştərisinə bu
və ya digər məsələ ilə bağlı dəlillərin rədd edilməsini
bildirməsi, yaxud ya vergi orqanının, ya da ki, müştərinin
məsələnin rəsmi araşdırma çərçivəsində, məsələn, ictimai
tribunal və ya məhkəmə qarşısında həll edilməsinə yönəlt-
məsi məqamına gələ bilər.

604.10 A3    604.3 A2-ci paraqrafa əlavə olaraq, audit müştərisinə vergi
mübahisələrinin həllində köməklik göstərilməsi nəticə -
sində yaranan özünüqiymətləndirmə və ya təbliğat təh-
lükələrinin səviyyəsinin qiymətləndirilmə sinə aidiyyəti
olan amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Mübahisənin həllində rəhbərliyin oynadığı rol.
● Mübahisənin nəticəsinin şirkətin öz rəyini ifadə

edəcəyi maliyyə hesabatlarına nə dərəcədə əhəmiy -
yəti təsir göstərəcəyi.

● Verilən tövsiyələrin vergi mübahisəsinin predmeti
olub-olmaması.

● Məsələnin vergi qanunu və ya əsasnaməsi, digər
presedent və ya müəyyən olunmuş praktika ilə təs-
diqlənməsi dərəcəsi.

● Proseslərin açıq aparılıb-aparılmaması.
604.10 A4 Təhlükələrin aradan qaldırılmasına zəmanət ola biləcək

hərəkətlərə nümunələr kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar:
● Xidməti icra etmək üçün audit qrupunun üzvü ol-

mayan peşəkarlardan istifadə edilməsi özünü -
qiymətləndirmə və ya təbliğat təhlükəsini aradan
qaldıra bilər.
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● Xidmətin göstərilməsinə cəlb olunmayan münasib
ekspertə icra olunmuş audit işini və ya xidmətini
təhlil etdirmək özünüqiymətləndirmə təhlükəsini
aradan qaldıra bilər.

Müdafiəçinin vəzifələrini icra etməklə vergi məsələlərinin     
nizamlanması
R604.11 Əgər:

a) xidmətlər vergi məsələsinin həllində ictimai tribunal
və ya məhkəmə qarşısında audit müştərisi üçün
müdafiəçi qismində fəaliyyət göstərməyi əhatə
edirsə; habelə

b) göstərilən məbləğlərin şirkətin öz rəyini ifadə
edəcəyi maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli ola-
cağı halda şirkət və ya şəbəkə şirkəti vergi
mübahisələrinin həllində audit müştərisinə kömək-
liyi əhatə edən vergi xidmətlərini göstərməməlidir.

604.11 A1     R604.11-ci paraqraf şirkətə və ya şəbəkə şirkətinə əvvəllər
ictimai tribunalda və ya məhkəmədə baxılan məsələ ilə
bağlı davamlı şəkildə məsləhətçi funksiyalarını həyata
keçirməkdə maneçilik törətmir, məsələn:
● məlumat üçün konkret xahişlərə cavab verilməsi;
● icra olunmuş işlərə dair faktiki hesabatların və ya

ifadələrin təqdim edilməsi;
● həmin işlə bağlı vergi məsələlərinin təhlil edil -

məsində müştəriyə köməklik göstərilməsi.
604.11 A2    “İctimai  tribunal  və ya məhkəmə” anlayışının nəyi ifadə

et məsi, konkret hüquq sistemində vergi araşdırmalarına
hansı qaydada baxılmasından asılıdır.

605-ci  ALTBÖLMƏ  – DAXİLİ AUDİT XİDMƏTLƏRİ

Giriş
605.1          Audit müştərisinə daxili audit xidmətlərinin göstərilməsi

özünüqiymətləndirmə təhlükəsi yarada bilər.
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605.2          Bu altbölmədəki spesifik tələblərə və tətbiqetmə material-
larına əlavə olaraq, audit müştərisinə daxili audit xidməti
göstərərkən 600.1-cidən 600.10-cuyadək olan paraqraflar-
dakı tələblər və tətbiqetmə materialları konseptual
çərçivədə tətbiq olunmaqda mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu altbölməyə şirkətlərə və şəbəkə şirkətlərinə bəzi hal-
larda audit müştərilərinə müəyyən daxili audit xidmətlərini
göstərməyi qadağan edən tələblər daxildir, çünki yaranmış
təhlükələri mühafizə tədbirlərindən istifadə etməklə aradan
qaldırmaq mümkün olmur.

Tələblər və tətbiqetmə  materialları
Bütün audit  müştəriləri 
605.3 A1     Daxili audit xidmətləri audit müştərisinə, onun öz daxili

təftiş fəaliyyətini yerinə yetirdiyi zaman kömək gös -
tərilməsini əhatə edir. Daxili təftiş sahəsində fəaliyyətə
aşağıdakılar aid ola bilər:
● Daxili nəzarətin monitorinqi – nəzarət mexanizm-

lərinin təhlil edilməsi, onların fəaliyyətinin monito -
rinqi və təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələr.

● Aşağıda qeyd olunanlar vasitəsi ilə maliyyə və ope -
rativ informasiyanın öyrənilməsi:
○ Maliyyə və operativ informasiyanın aşkar

edilməsi, ölçülməsi, təsnifatı və təqdim edil -
məsi üçün istifadə olunan vasitələrin nəzərdən
keçirilməsi;

○ Əməliyyatların, balansların və prosedurların
müfəssəl yoxlanılması daxil olmaqla, ayrı-ayrı
bəndlərin bilavasitə öyrənilməsi.

● Qurumun qeyri-maliyyə fəaliyyəti də daxil olmaqla,
əməliyyat fəaliyyətinin  qənaətcilliyini, səmərəli -
liyini və məhsuldarlığını nəzərdən keçirmək.

● Aşağıdakılara: 
○ qanunlara, əsasnamələrə və digər xarici tə -

ləblərə;
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○ idarəetmə strategiyalarına, direktivlərə və
digər daxili tələblərə riayət olunmasını
nəzərdən keçirmək.

605.3 A2     Daxili təftiş sahəsində fəaliyyətin məqsədləri və miqyası
xeyli fərqlidir və qurumun böyüklüyündən və strukturun-
dan, idarəetmə sahəsindəki tələblərdən və  idarəetmənin
həvalə edildiyi şəxslərdən asılıdır.

R605.4 Audit  müştərisinə daxili audit xidmətini göstərərkən,
şirkət aşağıdakılara əmin olmalıdır:
a) Müştəri imkan daxilində yuxarı rəhbərlik çər -

çivəsində münasib və müvafiq resurslar müəyyən
etsin ki:
i) hər zaman daxili təftiş sahəsində fəaliyyətə

cavabdeh olsun; habelə
ii) daxili nəzarətin işlənib hazırlanması, həyata

keçirilməsi, monitorinqi və saxlanması üzrə
cavabdeh olduğunu təsdiq etsin.

b) Müştərinin rəhbərliyi və ya idarəetməyə məsul şəxs-
lər daxili audit xidmətlərinin əhatə dairəsini, riskini
və müntəzəmliyini nəzərdən keçirsinlər, qiymət -
ləndirsinlər və təsdiq etsinlər.

c) Müştərinin rəhbərliyi daxili audit xidmətlərinin
adekvatlığını və onların fəaliyyəti ilə əlaqədar
yaranan nəticələri qiymətləndirsin.

d) Müştərinin rəhbərliyi daxili təftiş sahəsində xid-
mətlərin göstərilməsi nəticəsində əldə olunan töv -
siyələri qiymətləndirsin və hansı tövsiyələrin qəbul
edilməsini müəyyənləşdirsin, habelə onların həyata
keçirilməsi prosesini idarə etsin.

e) Müştərinin rəhbərliyi idarəetməyə məsul şəxslərə
daxili audit xidmətlərinin  yekunları üzrə əhəmiyyətli
nəticələri və tövsiyələri çatdırsın.

605.4 A1      R600.7-ci paraqraf  şirkətə və ya şəbəkə şirkətinə idarəetmə
vəzifələrini öz üzərinə götürməyi qadağan edir. Müştərinin
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daxili təftiş sahəsində fəaliyyətinin mühüm hissəsinin icra
edilməsi belə bir ehtimalı gücləndirir ki, şirkətin və ya
şəbəkə şirkətinin daxili audit xidmətlərini həyata keçirən
işçi heyəti idarəetmə vəzifələrini öz üzərinə götürəcək.

605.4A2        Daxili audit xidmətlərinin idarəetmə vəzifələrini öz üzərinə
götürməsini əks etdirən nümunələr kimi aşağıdakıları qeyd
etmək olar:
● Daxili təftiş siyasətinin və ya daxili təftiş sahəsində

fəaliyyətin strateji istiqamətinin müəyyənləşdi -
rilməsi.

● Qurumun daxili təftiş əməkdaşlarının hərəkətlərinə
rəhbərlik edilməsi və onların fəaliyyətinə görə mə-
suliyyəti öz üzərinə götürmək.

● Daxili təftiş sahəsində fəaliyyətin yekunu olaraq
hansı tövsiyələrə riayət edilməsinə dair qərar qəbul
edilməsi.

● Rəhbərlik adından daxili təftiş sahəsində fəaliyyətin
nəticələrinin idarəetməyə məsul şəxslərə məruzə
edilməsi.

● Daxili nəzarətin tərkibinə aid olan prosedurların yeri -
nə yetirilməsi, məsələn, işçilərin məlumatlara giriş
imkanı sahəsində imtiyazlarındakı dəyişiklikləri
nəzərdən keçirmək və təsdiq etmək.

● Daxili nəzarətin işlənib hazırlanması, tətbiqi, moni-
torinqi və saxlanması üzrə məsuliyyəti öz üzərinə
götürmək.

● Daxili təftiş aparılması funksiyasının hamısını və ya
əhəmiyyətli hissəsini ehtiva edən xarici podrat
əsasında daxili təftiş xidmətlərini yerinə yetirmək,
burada şirkət və ya şəbəkə şirkəti daxili təftiş
sahəsində işin əhatə dairəsinin müəyyən olunmasına
görə məsuliyyət daşıyır; habelə  yuxarıda qeyd olu-
nan bir və ya daha çox məsələyə görə cavabdehlik
daşıya bilər.
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605.4 A3       Şirkət təftiş aparılması zamanı daxili təftiş funksiyası üzrə
işdən istifadə edərkən, beynəlxalq audit standartları (BAS
- ISA) həmin işin adekvatlığını qiymətləndirməkdən ötrü
prosedurların yerinə yetirilməsini tələb edir. Oxşar qay-
dada, şirkət və ya şəbəkə şirkəti  audit müştərisinə daxili
audit xidmətləri göstərmək barədə razılığa gələrkən, həmin
xidmətlərin nəticələrindən xarici auditin aparılmasında is-
tifadə oluna bilər. Bu, özünüqiymətləndirmə təhlükəsi
yaradır, çünki mümkündür ki, audit qrupu daxili audit xid-
mətinin nəticələrini aşağıda qeyd olunanları yerinə yetir-
mədən auditor yoxlamasının məqsədləri üçün istifadə
edəcəkdir:
a) Həmin nəticələrin lazımi qaydada qiymətlən di -

rilməsi.
b) Daxili təftiş sahəsində işin şirkətin üzvü olmayan

şəxslər tərəfindən aparıldığı halda ola bləcəyi kimi.
eyni səviyyədə peşəkar inamsızlıq nümayiş et-
dirmək.

605.4 A4      Belə özünüqiymətləndirmə təhlükəsinin qiymətləndiril mə -
si nə aidiyyəti olan amillərə aşağıdakılar daxildir.
● Müvafiq maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərin əhə -

miyyətliliyi.
● Həmin maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərlə bağlı

təsdiqləmələrdə düzgün olmayan məlumatlardan is-
tifadə edilməsi riski .

● Xarici auditin gedişi də daxil olmaqla, müfəttişlər
qrupunun daxili audit xidməti sahəsində işə ayıracağı
eibarlılıq dərəcəsi.

605.4 A5    Belə özünüqiymətləndirmə təhlükəsinin aradan qaldırıl-
masına zəmanət ola biləcək hə rəkətlərə nümunə kimi, xid-
məti icra etmək üçün audit qrupunun üzvü olmayan
peşəkarlardan istifadə edilməsini göstərmək olar.

İctimai əhəmiyyət kəsb edən audit  müştəriləri
R605.5 Əgər xidmətlər:  
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a) maliyyə hesabatlılığının hazırlanmasına daxili nəza -
rə tin əhəmiyyətli hissəsi;

b)   fərdi qaydada, yaxud məcmu halında müştərinin mü -
ha sibat hesabatlılığında mühüm əhəmiyyət kəsb
edən informasiya doğuran maliyyə uçot sistemləri və
ya şirkətin  öz rəyini ifadə edəcəyi maliyyə hesabat-
ları; yaxud

c) şirkətin öz rəyini ifadə edəcəyi maliyyə hesabatları
üçün fərdi qaydada, yaxud məcmu halında mühüm
əhəmiyyət kəsb edən məbləğlər və aşkarlanan
məlumatlar ilə bağlı olarsa, şirkət və ya şəbəkə
şirkəti ictimai əhəmiyyət kəsb edən audit müş -
tərilərinə daxili audit xidmətlərini göstərməməlidir.

606-cı ALTBÖLMƏ  – İNFORMASİYA-TEXNOLOJİ 
SİSTEMLƏRƏ XİDMƏTLƏR

Giriş
606.1            Audit  müştərisinə  göstərilən  informasiya-texnoloji  (İT)

sis temlərlə bağlı xidmət özünüqiymətləndirmə təhlükəsi
yarada bilər.

606.2           Bu altbölmədəki spesifik tələblərə və tətbiqetmə material-
larına əlavə olaraq, audit müştərisinə İT sistemləri xidməti
göstərərkən 600.1-cidən 600.10-cuyadək olan paraqraflar-
dakı tələblər və tətbiqetmə materialları konseptual
çərçivədə tətbiq olunmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bu altbölməyə şirkətlərə və şəbəkə şirkətlərinə bəzi
hallarda audit müştərilərinə müəyyən İT sistemləri xid-
mətlərini göstərməyi qadağan edən tələblər daxildir, çünki
yaranmış təhlükələri mühafizə tədbirlərindən istifadə et-
məklə aradan qaldırmaq mümkün olmur.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Bütün audit müştəriləri 
606.3 A1 İT sistemləri ilə bağlı xidmətlərə avadanlıqların və proq -
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ram təminatı sistemlərinin layihələndirilməsi və tətbiqi
daxildir. İT sistemləri aşağıdakıları yerinə yetirə bilər:    
a) İlkin məlumatları birləşdirmək.
b) Maliyyə hesabatlılığına daxili nəzarət element -

lərindən biri olmaq.
c) Müvafiq informasiyanın aşkarlanması da daxil ol-

maqla, mühasibat uçotuna və ya maliyyə hesabat-
larına təsir edən informasiyanı toplamaq.

Bununla bərabər, İT sistemləri audit  müştərisinin mühasi -
bat uçotu və ya maliyyə hesabatlılığı ilə, yaxud maliyyə
hesabatlarına daxili nəzarətlə bağlı olmayan məsələləri
əhatə edə bilər.

606.3 A2       R600.7-ci paraqraf şirkətə və ya şəbəkə şirkətinə idarəetmə
vəzifələrini öz üzərinə götürməyi qadağan edir. Audit
müştərisinə aşağıdakı İT sistemləri xidmətlərinin göstəril -
məsi ,adətən, təhlükə yaratmır, o şərtlə ki, şirkətin və ya
şəbəkə şirkətinin işçi heyəti idarəetmə vəzifələrini öz
üzərinə götürmür:
a)    Maliyyə hesabatlılığı üzərində daxili nəzarətlə bağlı

olmayan İT sistemlərinin layihələndirilməsi və ya
tətbiqi.

b) Maliyyə hesabatlılığının, yaxud maliyyə hesabatla -
rının əhəmiyətli hissəsini təşkil etməklə informasiya
əldə etməyən İT sistemlərinin layihə ləndirilməsi və
ya tətbiqi.

c) Əgər  müştərinin  tələbatlarını ödəmək üçün zəruri
olan böyük adaptasiya tələb olunmursa, şirkət və ya
şəbəkə şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmayan “tət-
biq üçün hazır” mühasibat uçotu və ya maliyyə in-
formasiyası hesabatlılığı proqram təminatının tətbiq
edilməsi. 

d)      Digər sistem provayderi və ya müştəri tərəfindən la -
 yi hə ləndirilmiş, tətbiq edilmiş və ya istismar edilmiş
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İT sisteminin qiymətləndirilməsi və onunla bağlı
tövsiyələr verilməsi.

R606.4 Audit müştərisinə İT sistemləri xidmətləri göstərərkən,
şirkət və ya şəbəkə şirkəti aşağıdakılara əmin olmalıdır:
a)    Müştəri daxili nəzarət sisteminin yaradılması və mo -

ni torinqi üzrə öz məsuliyyətini etiraf edir.
b) Müştəri avadanlıqların və proqram təminatı  sistem-

lərinin layihələndirilməsi və tətbiqi ilə bağlı bütün
idarəetmə qərarlarını qəbul etməyi səriştəli işçiyə
(imkan daxilində yuxarı rəhbərlik çərçivəsində) hə-
valə edir.

c) Müştəri bütün idarəetmə qərarlarını layihələndirmə
və tətbiq prosesi nöqteyi-nəzərindən qəbul edir.

d)  Müştəri sistemin layihələndirilməsinin və tətbiqinin
adekvatlığını və nəticələrini qiymətləndirir; habelə

e) Müştəri sistemin (avadanlıqların və proqram təmi-
natının) istismarına və onun istifadə etdiyi və ya
təmin etdiyi məlumatlara görə məsuliyyət daşıyır.

606.4 A1   Audit müştərisinə İT sistemləri ilə bağlı xidmətlərin
göstərilməsi nəticəsində  yaranan özünüqiymətləndirmə
təhlükəsinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə aidiyyəti
olan faktorlara aşağıda qeyd olunan faktor daxildir.
● Xidmətin mahiyyəti.
●       İT sistemlərinin təbiəti və onların müştərinin müha-

sibat uçotu sənədləri və ya maliyyə bəyanatlarına
təsiri və onlarla qarşılıqlı əlaqəsinin həddi;

●        Auditin tərkib hissəsi olaraq müəyyən İT sistemləri -
nə olan etibarlılıq dərəcəsi.

606.4 A2      Belə  özünüqiymətləndirmə  təhdidini  aradan  qaldırmaq
üçün ehtiyat tədbiri ola bilən fəaliyyət nümunəsindən audit
qrupunun üzvü olmayan və xidməti yerinə yetirən peşəkar-
lar istifadə edir.

İctimai maraq  kəsb edən qurumları olan audit müştəriləri 
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R606.5   Şirkət, yaxud şəbəkə şirkəti ictimai maraq kəsb edən qu-
rumları olan audit müştərisinə aşağıdakı İT sistemlərinin
yaradılması və ya həyata keçirilməsini ehtiva edən İT xid-
mətləri göstərməməlidir:
a)   Maliyyə hesabatlılığı üzərində daxili nəzarətin

əhəmiyyətli dərəcəsini təşkil edirsə; yaxud
b)     Şirkətin rəy bildirəcəyi müştərinin mühasibat uçotu

sənədləri, yaxud maliyyə hesabatları üçün əhəmiy -
yətli olan məlumatı yaradırsa.   

607-ci ALTBÖLMƏ  – MƏHKƏMƏ PROSESİNƏ DƏSTƏK 
XİDMƏTLƏRİ

Giriş
607.1               Audit müştərisi üçün məhkəmə prosesinə dəstək xidmətlə -

ri göstərmək özünüqiymətləndirmə və ya özünümüdafiə
təhlükəsi yarada bilər. 

607.2          Bu altbölmədəki spesifik tətbiqetmə materiallarına əlavə
olaraq audit müştərisi üçün məhkəmə prosesinə dəstək xid-
mətləri göstərilərkən 600.1-ci paraqrafdan R600.10-cu
paraqrafadək olan hissədə qeyd edilmiş tələblər və tət-
biqetmə materialları konseptual çərçivəyə tətbiq edilə bilər. 

Tətbiqetmə materialları
Bütün audit müştəriləri
607.3 A1      Məhkəmə prosesinə dəstək xidməti aşağıdakıları əhatə edə

bilər:
● Sənədin idarə edilməsi və əldə edilməsi ilə bağlı

yardım.
● Şahid, o cümlədən ekspert-şahid kimi fəaliyyət

göstərmək.
● Məhkəmə işi və ya digər hüquqi münaqişənin

nəticəsi olaraq ortaya çıxan, ödənilə, yaxud qəbul
edilə bilən təqribi zərərin, habelə digər xərclərin
hesablanması.
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607.3 A2       Audit müştərisi üçün məhkəmə prosesinə dəstək xidmə-
tinin göstərilməsi ilə yaranmış özünüqiymətləndirmə və ya
özünümüdafiə təhlükəsi dərəcəsinin qiymətləndirilməsinə
müvafiq olan amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Göstərilən xidmətin hüquqi və tənzimləyici mühiti.

Məsələn, ekspert- şahidin seçilməsi və ya məhkəmə
tərəfindən təyin olunması.

● Xidmətin mahiyyəti və xarakteristikaları.
● Şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə hesabatı haqqında

məhkəmə prosesinə dəstək xidmətinin nəticəsinin
maddi təsiri olacaq.

607.3 A3     Bu xidməti göstərmək üçün özünüqiymətləndirmə və ya
özünümüdafiə təhlükələrinə qarşı ehtiyat tədbirlərinin nü-
munəsi audit qrupunun üzvü olmayan peşəkardan istifadə
edilməsidir.

607.3 A4       Əgər şirkət və şəbəkə şirkəti audit müştərisi üçün məhkəmə
prosesinə dəstək xidməti göstərirsə və bu xidmət şirkətin
rəy bildirəcəyi maliyyə hesabatlarına maddi təsir göstərən
təqribi zərər, yaxud digər xərcləri əhatə edirsə, qiy -
mətləndirmə xidmətləri ilə əlaqəli olan 603-cü altbölmədə
qeyd edilmiş tələblər və tətbiqetmə  materialları tətbiq
edilir.

608-ci  ALTBÖLMƏ  – HÜQUQİ XİDMƏTLƏR

Giriş
608.1              Audit müştərisi üçün məhkəmə prosesinə dəstək xidmətləri

göstərmək özünüqiymətləndirmə və ya özünümüdafiə təh-
lükəsi yarada bilər.

608.2         Bu altbölmədəki spesifik tətbiqetmə materiallarına əlavə
olaraq, audit müştərisi üçün məhkəmə prosesinə dəstək
xidmətləri göstərilərkən 600.1-ci paraqrafdan R600.10-cu
paraqrafadək olan hissədə qeyd edilmiş tələblər və tət-
biqetmə materialları konseptual çərçivəyə tətbiq edilə bilər.
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Bu altbölmə özündə mühafizə tədbirlərinin tətbiq edilməsi
vasitəsilə təhlükələrin aradan qaldırılmadığı bəzi hallarda
şirkətlərin və şəbəkə şirkətlərinin audit müştərisi üçün
hüquqi xidmətlər göstərməsinin qarşısını alan tələbləri
ehtiva edir.  

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Bütün audit müştəriləri
608.3 A1       Fərdlərin müəyyən xidmətlər göstərməsi üçün uyğun hesab

olunan hüquqşünas aşağıdakı kimi olmalıdır: 
a)     Qanunvericiliyi tətbiq etmək üçün tələb olunan hü -

quq təliminə malik olmalı; yaxud
b)      Bu xidmətlərin göstəriləcəyi hüquq məhkəmələ rin -

dən əvvəl qanunvericiliyin tətbiq edilməsi üçün
hüquqşünas kimi qəbul olunmalıdır.

Məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərmək
608.4 A1     Yurisdiksiyadan asılı olaraq, hüquqi məsləhət xidmətləri

audit müştəriləri üçün korporativ və kommersiya xid-
mətləri daxil olmaqla, geniş çeşiddə xidmətləri özündə
ehtiva edə bilər. Bu xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:
● Müqavilə dəstəyi.
● Transaksiyaların icra olunmasında audit müştərisinə

dəstəyin göstərilməsi.
● Birləşmələr və təhvil alma.
● Audit müştərisinin daxili hüquq şöbəsinə dəstək və

köməyin göstərilməsi.
● Hüquqi ekspertiza və restrukturizasiya.

608.4 A2       Audit müştərisi üçün məhkəmə prosesinə dəstək xidməti -
nin göstərilməsi ilə yaranmış özünüqiymətləndirmə və ya
özünümüdafiə təhlükəsi dərəcəsinin hesablanmasına mü-
vafiq olan amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Müştərinin maliyyə hesabatı ilə əlaqəli olaraq spesi-

fik məsələlərin zərurəti.
● Hüquqi məsələlərin mürəkkəbliyi və xidmət göstər-

mək üçün zəruri olan mühakimə dərəcəsi.
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608.4 A3     Təhlükələrə qarşı ehtiyat tədbirləri nümunələrinə aşağı-
dakılar daxildir:
● Özünüqiymətləndirmə və ya özünümüdafiə təh-

lükələrinə qarşı xidmət göstərmək üçün audit qrupu-
nun üzvü olmayan peşəkarlardan istifadə edilməsi.

● Audit işinə yenidən baxışı həyata keçirən və ya
özünüqiymətləndirmə təhlükəsinə qarşı həyata keçi -
ril miş xidmətlərin göstərilməsinə cəlb edilməyən
müvafiq özünüqiymətləndirməni həyata keçirən
şəxsə sahib olma.

Baş məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərmək
R608.5  Şirkətin  və ya şəbəkə şirkətinin işçisi, yaxud əməkdaşı

audit müştərisinin hüquq işləri üçün baş  məsləhətçi kimi
fəaliyyət göstərməyəcək.

608.5 A1      Baş hüquq məsləhətçisi vəzifəsini, adətən, şirkətin hüquqi
işlərinə görə  geniş məsuliyyət daşıyan ali rəhbərlikdən bir
nəfər tutur.

Vəkil kimi fəaliyyət göstərmək 
R608.6 Əhatə edilmiş xərclər şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə

hesabatları üçün əsas hesab edildikdə məhkəmə prosesi və
ya münaqişənin həll edilməsində şirkət və ya şəbəkə şirkəti
audit müştərisinin vəkili kimi  çıxış etməyəcək. 

608.6 A1  Əhatə edilmiş xərclər şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə hesabat-
ları üçün əsas hesab edilmədikdə audit müştərisi üçün vəkil
qismində fəaliyyət göstərərkən yaranmış özünüqiy mət -
ləndirmə təhlükəsinə qarşı ehtiyat tədbirləri nümunələrinə
daxildir:
● Özünüqiymətləndirmə və ya özünümüdafiə təh-

lükələrinə qarşı xidmət göstərmək üçün audit qrupu-
nun üzvü olmayan peşəkarlardan istifadə edilməsi.

● Audit işinə yenidən baxışı həyata keçirən və ya
özünüqiymətləndirmə təhlükəsinə qarşı həyata keçi -
rilmiş xidmətlərin göstərilməsinə cəlb edilməyən
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müvafiq özünü qiymətləndirməni həyata keçirən
şəxsə sahib olma.

609-cu ALTBÖLMƏ  – İŞƏ QƏBUL XİDMƏTLƏRİ

Giriş
609.1              Audit müştərisi üçün məhkəmə prosesinə dəstək xidmətləri

göstərmək özünüqiymətləndirmə və ya özünümüdafiə təh-
lükəsi yarada bilər.

609.2          Bu altbölmədəki spesifik tətbiqetmə materiallarına əlavə
olaraq, audit müştərisi üçün məhkəmə prosesinə dəstək
xidmətləri göstərilərkən 600.1-ci paraqrafdan R600.10-cu
paraqrafadək olan hissədə qeyd edilmiş tələblər və tət-
biqetmə materialları konseptual çərçivəyə tətbiq edilə bilər.
Bu altbölmə özündə ehtiyat tədbirlərinin tətbiq edilməsi
vasitəsilə təhlükələrin aradan qaldırılmadığı bəzi hallarda
şirkətlərin və şəbəkə şirkətlərinin audit müştərisi üçün
müəyyən işə qəbul xidmətləri göstərməsinin qarşısını alan
tələbləri ehtiva edir.  

Tələblər və tətbiqetmə  materialları
Bütün audit müştəriləri
609.3 A1      İşə qəbul xidmətləri özündə aşağıdakı fəaliyyətləri ehtiva

edə bilər:
● İş təsvirinin işlənib hazırlanması.
● Potensial namizədlərin müəyyənləşdirilməsi və se -

çil məsi üçün prosesin işlənib hazırlanması.
● Namizədlərin axtarılması.
● Aşağıdakı fəaliyyətlər vasitəsilə vəzifəyə namizəd

olan şəxslərin yoxlanılması: 
o Ərizəçilərin peşəkar təsnifatlaşdırmasına və

uyğunluğuna yenidən baxışın həyata keçi -
rilməsi və bu vəzifəyə onların uyğun olma
dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi;
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o Perspektiv namizədlərin istinad yoxlamala -
rının (onlar barəsində rəylər) həyata keçiril -
məsi;

o Uyğun namizədlərdən müsahibənin alınması,
qiymətləndirilməsi və namizədlərin səriştəlili -
yinə dair məsləhətlərin verilməsi.

● Maaş, iş saatı və digər kompensasiyalar kimi müzakirə
məsələlərinin və iş şərtlərinin müəyyənləş diril məsi

609.3 A2       R600.7-ci paraqraf şirkət və ya şəbəkə şirkətinin idarəetmə
məsuliyyəti daşımasının qarşısını alır. Şirkət  və ya şəbəkə
şirkətinin işçi heyəti idarəetmə məsuliyyətini öz üzərinə
götürmədiyi müddətdə aşağıdakı xidmətlərin göstərilməsi,
adətən, təhlükə yaratmır:
● Çoxlu sayda ərizəçilərin peşəkar təsnifatlaşdırmasına

yenidən baxışın həyata keçirilməsi və vəzifəyə
uyğunluqları barəsində məsləhətin verilməsi.

● Namizədlərin müsahibəsi və maliyyə mühasibatı,
inzibati və nəzarət vəzifələri üçün namizədlərin
uyğunluğuna dair məsləhətin verilməsi.

R609.4     Şirkət və ya  şəbəkə şirkəti audit müştərisinə işə qəbul xid -
mətləri göstərdikdə, aşağıdakıları təmin edəcək:
a) Müştəri xüsusilə ali idarəetmə çərçivəsində olan və -

zifələrə səriştəli işçilərin cəlb edilməsi məqsədilə
namizədlərin cəlb edilməsi ilə əlaqəli olaraq bütün
idarəetmə qərarlarını verməyə görə məsuliyyəti öz
üzərinə götürür.

b) Müştəri bütün idarəetmə qərarlarını işəgötürmə pro -
sesinə uyğun olaraq verir. Buraya aşağıdakılar da -
xildir: 
● Perspektiv namizədlərin uyğunluğunun müəy -

yənləşdirilməsi və vəzifə üçün uyğun nami -
zədlərin seçilməsi.
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● Maaş, iş saatı və digər kompensasiyalar kimi
müzakirə məsələlərinin və iş şərtlərinin müəy -
yənləşdirilməsi.

609.5 A1     Audit müştərisi üçün işə qəbul xidmətinin göstərilməsi ilə
yaranmış özünüqiymətləndirmə, tanışlıq və ya hədə-qorxu
təhlükəsi dərəcəsinin qiymətləndirilməsinə müvafiq olan
amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Tələb edilmiş köməyin mahiyyəti.
● İşə götürüləcək fərdin vəzifəsi.
● Məsləhət və ya xidməti təmin edən şirkət və

namizədlər arasında mövcud ola biləcək münasi-
bətlər və maraqların münaqişəsi.

609.5 A2       Bu xidməti göstərmək üçün özünüqiymətləndirmə, tanışlıq
və ya hədə-qorxu təhlükələrinə qarşı ehtiyat tədbirlərinin
nümunəsi audit qrupunun üzvü olmayan peşəkardan isti-
fadə edilməsidir.

Qadağan olunmuş  işə qəbul xidmətləri
R609.6  Audit müştərisinə işə qəbul xidmətləri həyata keçirdikdə,

şirkət və ya  şəbəkə şirkəti müştərinin adından müzakirəçi
kimi fəaliyyət göstərməyəcək. 

R609.7    Əgər xidmət aşağıdakılarla əlaqəli olarsa, şirkət və ya şəbə -
kə şirkəti audit müştərisinə işə qəbul xidməti göstər-
məyəcək:
a) Namizədlərin axtarılması
b) Aşağıdakı vəzifələrlə əlaqəli olaraq perspektiv

namizədlərin istinad yoxlamalarının həyata keçril -
məsinə dair məsuliyyətə yiyələnmə:
i) Qurumun direktoru və ya səlahiyyətli şəxsləri;

yaxud
ii) Şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə hesabatları və

ya müştərinin mühasibat qeydlərinin hazırlan-
ması üzərində ciddi təsirə malik olan yuxarı
idarəetmə pilləsinin üzvü.
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610-cu ALTBÖLMƏ  – KORPORATİV MALİYYƏ 
XİDMƏTLƏRİ

Giriş
610.1              Audit müştərisi üçün məhkəmə prosesinə dəstək xidmətləri

göstərmək özünüqiymətləndirmə və ya özünümüdafiə təh-
lükəsi yarada bilər.

610.2          Bu altbölmədəki spesifik tətbiqetmə materiallarına əlavə
olaraq, audit müştərisi üçün məhkəmə prosesinə dəstək
xidmətləri göstərilərkən 600.1-ci paraqrafdan R600.10-cu
paraqrafadək olan hissədə qeyd edilmiş tələblər və tət-
biqetmə materialları konseptual çərçivəyə tətbiq edilə bilər.
Bu altbölmə özündə ehtiyat  tədbirlərinin tətbiq edilməsi
vasitəsilə təhlükələrin aradan qaldırılmadığı bəzi hallarda
audit müştərisi üçün şirkətlərin və şəbəkə şirkətlərinin
müəyyən korporativ maliyyə xidmətləri göstərməsinin
qarşısını alan tələbləri ehtiva edir. 

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Bütün audit müştəriləri
610.3 A1       Özünüqiymətləndirmə və ya özünümüdafiə təhlükəsi yara -

da biləcək korporativ maliyyə xidmətlərinin nümunələrinə
aşağıdakılar daxildir: 
● Korporativ strategiyaların işlənib hazırlanmasında

audit müştərisinə köməyin göstərilməsi.
● Audit müştərisinin çatması üçün mümkün hədəflərin

müəyyənləşdirilməsi.
● Transaksiyaların ötürülməsi barəsində məsləhət -

vermə.
● Maliyyə transaksiyalarında köməyin göstərilməsi.
● Strukturizasiya məsləhətinin verilməsi
● Şirkətin rəy bildirəcəyi maliyyə hesabatlarında

göstəriləcək vəsaitlərə birbaşa təsir göstərən maliyyə
tənzimləmələri və ya korporativ maliyyə transak-
siyasının strukturizasiyası barəsində məsləhətin
veril məsi
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610.3 A2  Audit müştərisi üçün korporativ maliyyə xidmətinin
göstərilməsi ilə yaranmış bu cür təhlükələrin dərəcəsinin
qiymətləndirilməsinə müvafiq olan amillərə aşağıdakılar
daxildir:
● Maliyyə hesabatlarında korporativ maliyyə məsləhə-

tinin nəticələri üçün müvafiq həll yollarının
müəyyənləşdirilməsinə cəlb edilmiş subyektivlik
dərəcəsi.

● Ölçüsü:
o Korporativ maliyyə məsləhətinin nəticəsi

maliyyə hesabatlarında qeyd edilmiş vəsait -
lərə birbaşa təsir göstərəcək;

o Bu vəsaitlər maliyyə hesabatlarında əsas
hesab olunacaq.

● Korporativ maliyyə məsləhətinin effektivliyi ya xü-
susi mühasibat həllindən, ya da maliyyə hesabatın-
dakı təqdimatdan asılı olur və əlaqəli mühasibat
həllinin uyğunluğu müvafiq maliyyə hesabatı
çərçivəsində olduğuna görə burada şübhələr yaranır.

610.3 A3       Təhlükələrlə mübarizə fəaliyyətlərinin nümunələrinə aşağı-
dakılar daxildir:
● Özünüqiymətləndirmə və ya özünümüdafiə təh-

lükələrinə qarşı xidmət göstərmək üçün audit qrupu-
nun üzvü olmayan peşəkarlardan istifadə  edilməsi.

● Audit işinə yenidən baxışı həyata keçirən və ya
özünüqiymətləndirmə təhlükəsinə qarşı həyata keçi -
rilmiş xidmətlərin göstərilməsinə cəlb edilməyən
müvafiq özünüqiymətləndirməni həyata keçirən
şəxsə sahib olma.

Qadağan olunmuş korporativ maliyyə xidmətləri
R610.4         Şirkət və ya şəbəkə şirkəti  audit müştərisinə reklam,  əla -

qə, audit müştərisinin səhm müqavilələrinin imzalan ması
kimi korporativ maliyyə xidmətlərini göstərməməlidir..
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R610.5 Korporativ  maliyyə  məsləhətinin  səmərəliliyi ya xüsusi
mü hasibat uçotundan, ya da şirkətin rəy bildirəcəyi
maliyyə hesabatındakı təqdimatdan asılı olduqda şirkət və
ya şəbəkə şirkəti audit müştərisinə korporativ maliyyə
məsləhəti verməməli və:
a) Əlaqəli mühasibat uçotunun uyğunluğu müvafiq

maliyyə hesabatı çərçivəsində olduğuna görə audit
qrupunda çox böyük şübhələr yaranır; habelə

b) Şirkətin  rəy bildirəcəyi maliyyə hesabatına korpo-
rativ maliyyə məsləhətinin nəticələrinin maddi təsiri
olacaq.
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800-cü BÖLMƏ 
İSTİFADƏ VƏ YAYIM MƏHDUDİYYƏTLƏRİNİ 
ƏHATƏ EDƏN XÜSUSİ MƏQSƏDLİ MALİYYƏ 
HESABATLARI (AUDİT VƏ TƏHLİL TAPŞIRIQLARI)  

Giriş
800.1            Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri, müs -

təqil olmaları və müstəqilliyə təhdidləri müəyyən etmək,
qiymətləndirmək və aradan qaldırmaq üçün 120-ci
bölmədə  müəyyən edilmiş konseptual çərçivəni tətbiq
etmək tələb olunur.

800.2            Bu bölmə istifadə və yayım məhdudiyyətlərini əhatə edən
xüsusi məqsədli maliyyə hesabatlarının auditini əhatə
edən müəyyən vəziyyətlərdə istifadəsinə icazə ve rilmiş
4A  hissəsinə  olan müəyyən düzəlişləri əks etdirir. Bu
bölmədə R800.3-cü paraqrafda qeyd edilmiş və ziy -
yətlərdə məhdudlaşdırılmış istifadə və yayım hesabatı ver-
mək üçün olan öhdəlik “uyğun audit öhdəliyi” adlanır.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
R800.3 Şirkət özündə istifadə və yayım məhdudiyyət lərini əks et-

dirən xüsusi məqsədli maliyyə hesabatlarının auditi
barəsində protokol buraxdıqda yalnız aşağıdakı hallarda
4A hissəsində  qeyd edilmiş müstəqillik tələbləri bu bölmə
tərəfindən icazə verilən düzəlişləri həyata keçirmək üçün
uyğun hesab edilir:
a) Şirkət göstərilən xidmətlərə tətbiq ediləcək düzəliş

edilmiş müstəqillik tələbləri ilə əlaqəli olan hesabat-
ların nəzərdə tutulmuş istifadəçiləri ilə əlaqə yaradır.

b) Hesabatın nəzərdə tutulmuş istifadəçiləri hesabatın
məhdudlaşdırmalarını, məqsədini anlayır və qeyd-
şərtsiz düzəlişlərin tətbiq edilməsi ilə razılaşır.

800.3 A1       Hesabatın nəzərdə tutulmuş istifadəçiləri tapşırığın miqyası
və mahiyyətinin qurulmasında iştirak etməklə, birbaşa və
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ya dolayı yolla nəzərdə tutulmuş istifadəçilər üçün
fəaliyyət göstərmək səlahiyyətinə malik nümayəndələr va-
sitəsi ilə hesabatın məhdudiyyətləri və məqsədi anlayışına
sahib ola bilər. Belə olduqda bu iştirak şirkətə konseptual
çərçivənin tətbiqinə uyğun olan vəziyyətlər daxil olmaqla,
müstəqillik məsələləri barəsində nəzərdə tutulmuş isti-
fadəçilərlə əlaqə yaratmağa imkan verir. Bu, həmçinin,
şirkətə nəzərdə tutulmuş istifadəçilərin düzəliş edilmiş
müstəqillik tələblərinə razılığını əldə etməyə imkan verir. 

R800.4        Tapşırıq şərtləri qurulan zaman nəzərdə tutulmuş istifadə -
çilər xüsusi olaraq adla müəyyənləşdirilməyən istifadəçi
sinifindən olduqda şirkət həmin istifadəçilərin müvafiq nü-
mayəndələri tərəfindən razılaşdırılan düzəliş edilmiş
müstəqillik tələbləri barəsində onları məlumatlandırır. 

800.4 A1      Məsələn, nəzərdə tutulmuş istifadəçilər sindikatlaşdırılmış
icarə müqaviləsindəki icarə verən şəxslər kimi istifadəçi
sinifindən olduqda şirkət  icarəyə verən şəxsin nüma -
yəndəsinə göndərilən tapşırıq məktubunda düzəliş edilmiş
müstəqillik tələblərini təsvir edə bilər. Daha sonra nü-
mayəndə şirkətin istifadəçilərə onların nümayəndələri
tərəfindən razılaşdırılan düzəliş edilmiş müstəqillik
tələbləri barədə məlumat verməsini təmin etmək məqsədilə
müəyyən edilmiş tələbə cavab vermək üçün şirkətin
tapşırıq məktubunu icarəyə verən şəxslər qrupunun
üzvlərinə çatdıra bilər. 

R800.5         Şirkət uyğun audit tapşırığını yerinə yetirdikdə 4A hissəsi -
nə edilən hər hansı bir düzəliş R800.7-ci paraqrafdan
R800.14-cü paraqrafadək olan hissədə qeyd edilmiş
nüanslarla məhdudlaşdırılır. Maliyyə hesabatlarının auditi
qanunvericilik və ya tənzimləyici orqan tərəfindən tələb
olunduqda, şirkət bu düzəlişləri tətbiq etməyəcək. 

R800.6 Şirkət, həmçinin, eyni müştəri üçün istifadə və yayım məh -
dudiyyətlərini ehtiva etməyən audit hesabatı verdikdə o,
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4A  hissəsini bu audit tapşırığına tətbiq edəcək.
İctimai maraq  kəsb edən qurumlar
R800.7          Şirkət  uyğun audit tapşırığını yerinə yetirdikdə, yalnız ic-

timai maraq kəsb edən qurumun audit tapşırığına tətbiq
edilə bilən 4A hissəsində qeyd edilmiş müstəqillik
tələblərini tətbiq etməsinə ehtiyac duyulmur. 

Əlaqəli  qurumlar
R800.8 Şirkət uyğun audit tapşırığını yerinə yetirdikdə 4A  hissə -

sində  olan “audit müştərisi”nə istinadların özündə əlaqəli
qurumları ehtiva etməsinə ehtiyac duyulmur. Lakin audit
qrupu müştərinin əlaqəli qurumunun onun şirkətin müs -
təqilliyinin qiymətləndirilməsinə uyğun olduğunu əhatə
edən münasibət və ya vəziyyət barəsində məlumatlı olarsa
və ya bu məlumatın doğru olduğuna kifayət edən bir qə-
naətə gələrsə, onda qrup müstəqilliyə qarşı olan təhlükələri
müəyyənləşdirərkən, qiymətləndirərkən və aradan qal -
dırarkən əlaqəli qurumu da bu prosesə daxil edəcək.

Şəbəkələr və şəbəkə şirkətləri
R800.9 Şirkət uyğun audit tapşırığını  yerinə  yetirdikdə 4A hissə -

sində  qeyd edilmiş şəbəkə şirkətləri ilə əlaqəli olan spesi-
fik tələblərin tətbiqinə ehtiyac duyulmayacaq. Lakin şirkət
müstəqilliyə qarşı olan təhlükələrin şəbəkə şirkətinin mü-
nasibətləri və maraqları vasitəsilə yaradıldığını bilərsə və
ya bu barədə məlumatın doğru olduğuna kifayət edən qə-
naətə gələrsə, onda o, bu təhlükəni qiymətləndirəcək və
ona qarşı addımlar atacaq. 

Maliyyə maraqları, kreditlər və zəmanətlər, yaxın biznes əlaqələri,
ailə münasibətləri və şəxsi münasibətlər
R800.10       Şirkət  uyğun audit tapşırığını yerinə  yetirdikdə:

a) 510-cu, 511-ci, 520-ci, 521-ci, 522-ci, 524-cü və
525-ci bölmələrdə qeyd edilən müvafiq müddəalar
yalnız tapşırıq qrupunun üzvlərinə, onların birbaşa
ailə üzvlərinə və mümkün olduğu qədər yaxın ailə
üzvlərinə tətbiq edilməlidir.
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b) Şirkət 510-cu, 511-ci, 520-ci, 521-ci, 522-ci, 524-cü
və 525-ci bölmələrdə qeyd edilən maraqların və mü-
nasibətlərin nəticəsində yaradılmış, audit müştəriləri
və aşağıdakı audit qrupunun üzvləri arasında müs -
təqilliyə qarşı olan hər  hansı bir təhlükəni müəy yən -
ləşdirəcək, qiymətləndirəcək və aradan qaldıracaq:
i) Texniki və ya sahə yönümlü spesifik məsələ -

lər, transaksiyalar və ya tədbirlər ilə əlaqəli
məsləhət verən qrup üzvləri;

ii)      Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən
üzvlər daxil olmaqla, tapşırıq üçün keyfiyyətə
nəzarəti təmin edən şəxslər.

c) Audit müştərisi və audit tapşırığına birbaşa təsir
göstərə bilən digər şirkətdaxili işçilər arasında
maraqların və əlaqələrin olduğuna dair tapşırıq
qrupunda müəyyən bir qənaət yarandıqda, şirkət bu
təhlükələri qiymətləndirəcək və aradan qaldıracaq. 

800.10 A1    Audit tapşırığının nəticələrinə birbaşa təsir göstərə bilən
digər şirkətdaxili işçilər böyük və ya idarəedici tərəfdaş
(icraçı direktor və ya bu vəzifənin ekvivalenti olan fərd)
kimi bütün yüksək vəzifəlilər daxil olmaqla, audit
tapşırığının yerinə yetirilməsi ilə əlaqəli olaraq kompen-
sasiyanı məsləhət görən, birbaşa nəzarəti həyata keçirən
və ya audit tapşırığının əməkdaşı olan şəxsləri özündə
ehtiva edir. 

R800.11        Şirkət uyğun audit tapşırığını yerinə  yetirdikdə o, R510.4-
cü paraqrafın (c) və (d)   bəndlərində, habelə R510.5-ci,
R510.7-ci  paraqraflarda, 510.10-cu paraqrafın A5-ci və
A9-cu bəndlərində qeyd edilmiş fərdlərin iştirakı ilə keçi -
rilmiş auditdə olan maliyyə maraqlarından çıxan nəticəyə
uyğun olaraq, bu təhlükələri qiymətləndirəcək və onların
qarşısını alacaq. 

R800.12 Şirkət uyğun audit tapşırığını   yerinə yetirdikdə o, R510.4-
cü paraqrafın (a) bəndi, R510.6-cı və R510.7-ci paraqraf -
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larda qeyd edilmiş müddəaların şirkətin maraqlarına tətbiq
edilməsi məsələsində audit müştərisində birbaşa və ya
dolayı maliyyə maraqları saxlamamalıdır.

Audit müştərisi ilə iş 
R800.13    Şirkət  uyğun audit tapşırığı  yerinə yetirən  zaman

524.3  A1-524.5 A3-cü  paraqraflarda müəyyən edilmiş
məşğulluq münasibətlərindən yarana bilən hər hansı təh-
lükələri qiymətləndirməli və aradan qaldırmalıdır.       

Qeyri-təminat xidmətlərinin göstərilməsi 
R.800.14 Şirkət  uyğun audit tapşırığı həyata keçirirsə və  audit

müştərisinə qeyri-təminat xidmətləri göstərirsə, R800.7-
R800.9-cu paraqraflara əsasən, 410-430-cu və 600-cü
bölmələrə,  habele 600-cü bölmənin altbölmələrinə uyğun
hərəkət etməlidir.    
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4B  HİSSƏSİ – AUDİT VƏ TƏHLİL TAPŞIRIĞI OLMAYAN
TƏMİNAT  TAPŞIRIQLARI  ÜÇÜN MÜSTƏQİLLİK  

900-cü BÖLMƏ
MÜSTƏQİLLİK ÜZRƏ KONSEPTUAL  ÇƏRÇİVƏNİN 
AUDİT VƏ TƏHLİL TAPŞIRIĞI OLMAYAN 
TƏMİNAT TAPŞIRIQLARINA TƏTBİQ EDİLMƏSİ 

Giriş
Ümumi
900.1 Bu hissə audit və təhlil tapşırıqlarından başqa təminat

tapşırıqlarına (bu hissədə " təminat tapşırıqları" ad-
landırılacaq)  aiddir. Bu cür tapşırıq nümunələri aşağı-
dakılardır:
● Maliyyə hesabatı  xüsusi elementlərinin, hesablarının

və ya maddələrinin auditi.
● Şirkətin əsas fəaliyyət göstəricilərinə görə fəaliyyət

təminatı.
900.2 Bu hissədə "peşəkar mühasib" termini ictimai sektorda

çalışan fərdi peşəkar mühasiblərə və onların şirkətlərinə
aiddir.

900.3   1 nömrəli ISQC (“Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Stan-
dartı”)  şirkətin, onun işçilərinin, habelə müvafiq yerlərdə
müstəqillik tələblərinə məruz qalan digərlərinin etik stan-
dartlara uyğun olaraq müstəqilliklərini saxlamaları üçün
şirkət tərəfindən qayda və prosedurlar təsis edil məsini tələb
edir. ISAE-lər (“Təminat Tapşırıqlarına dair Beynəlxalq
Standartlar”) tapşırıq tərəfdaşları və tapşırıq qrupları üçün
tapşırıq səviyyəsində məsuliyyəti müəyyən edir. Şirkət
daxilində məsuliyyət bölgüsü onun ölçüsü, strukturu və
təşkilindən asılıdır. 4B hissəsinin bir çox müddəaları şirkət
çərçivəsində fərdlərin müstəqilliklə bağlı fəaliyyətinə dair
spesifik məsuliyyəti müəyyən etmir, əvəzində asanlıqla
istinad eləmək üçün “şirkət”ə istinad edir. Şirkətlər 1 nöm-
rəli ISQC-yə uyğun olaraq, müəyyən fəaliyyət üçün mə-
suliyyəti fərdə və ya fərdlər qrupuna (məsələn, təminat
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qrupu) təhkim edirlər. Bundan əlavə, fərdi peşəkar müha-
sib bu mühasibin fəaliyyəti, maraqları və ya münasibətləri
ilə bağlı istənilən müddəaya uyğunluqla bağlı məsuliyyət
daşıyır.

900.4 Müstəqillik obyektivlik və bütövlük (tamlıq) prinsipləri ilə
bağlıdır. Bu, aşağıdakılardan ibarətdir:
a)     Əqli müstəqillik - fərdi bir şəxsin dürüst hərəkət et-

məsinə və obyektivliyə və peşəkar mühakiməyə
sahib olmasına imkan verən, peşəkar inamsızlığın
pozulmasına təsir göstərmədən nəticənin ifadə olun-
masına imkan verən daxili vəziyyətdir.

b) Zahiri müstəqillik – faktlardan və şəraitdən yayınmaq
o qədər böyükdür ki, məntiqli və məlumatlı üçüncü
tərəf şirkətin və ya təminat qrupu üzvünün dürüst -
lüyü, obyektivliyi və ya peşəkar inamsızlığının təh-
lükəyə məruz qalması qənaətinə gələ  bilər.   

Bu hissədə "müstəqil"  fərdə və ya şirkətə istinadlar fiziki
və hü quqi şəxsin  bu hissənin müddəalarına riayət etdiyini
bildirir.

900.5 Təminat tapşırıqlarını yerinə yetirərkən Məcəllə şirkət -
lərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələrini və
müstəqil olmalarını tələb edir. Bu hissədə belə tapşırıqları
yerinə yetirərkən müstəqilliyi qoruyub saxlamaq üçün kon-
septual çərçivəni tətbiq etmək barədə xüsusi tələblər və tət-
biqetmə  materialları göstərilir. 120-ci bölmədə təsvir
olunan konseptual çərçivə  110-cu bölmədə göstərilən fun-
damental prinsiplərə olduğu kimi, müstəqilliyə  də aiddir.

900.6 Bu hissədə:
a) Müstəqilliyə təhlükə yaradan və ya yarada bilən

peşəkar fəaliyyət, maraq və əlaqələr də daxil olmaqla
fakt və şərait;

b) Potensial tədbirlər, o cümlədən ehtiyat tədbirləri  bu
cür təhlükələrin aradan qaldırılması üçün uyğun ola
bilər; habelə
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c) Təhdidlərin aradan qaldırıla bilməyəcəyi və ya təh-
didləri məqbul səviyyədə azaltmaq üçün heç bir təh-
lükəsizlik tədbirləri ola bilməyəcəyi bəzi hallar
uyğun ola bilər.

Digər  təminat tapşırıqlarının təsviri
900.7 Təminat tapşırıqları, obyektin meyarlara uyğun qiy -

mətləndirilməsinin və ya ölçülməsinin nəticəsi barədə
nəzərdə tutulan istifadəçilərin etimad dərəcəsini artırmaq
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təminat işində şirkət meyarlara
uyğun bir mövzu qiymətləndirilməsinin və ya qiymət -
ləndirilməsinin nəticəsi barədə nəzərdə tutulan isti-
fadəçilərin (məsuliyyətli tərəfdən başqa) etimad dərəcəsini
artırmaq üçün nəzərdə tutulan bir nəticə ifadə edir. Təminat
çərçivəsi bir təminat tapşırığının elementləri və məq -
sədlərini təsvir edir və ISAE-lərin tətbiq edildiyi müqavi -
lələri müəyyən edir. Bir təminat tapşırığının elementləri və
vəzifələri barədə məlumat üçün, Təminat Çərçivəsinə
baxın.

900.8 Mövzuya dair qiymətləndirmə və ya subyektin qiy -
mətləndirilməsi, subyektə tətbiq olunan meyarların
nəticələridir. "Mövzu məlumatı" termini bir mövzu qiy -
mətləndirməsinin və ya ölçülməsinin nəticəsi deməkdir.
Məsələn, Təminat Çərçivəsində  deyildiyinə görə, daxili
nəzarətin səmərəliliyi  (mövzu məlumatı) haqqında iddia
COSO (Kanada Diplomlu Mühasiblər İnstitutu Sponsop
Təşkilatları Komitəsi) və ya CoCo  (həmin institutun
Nəzarət meyarları  şurasının  (meyarlar) kimi daxili
nəzarətin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün bu
çərçivənin strukturunun daxili nəzarətə  proses (subyekt)
kimi  tətbiqinin nəticəsidir.

900.9         Təminat tapşırıqları   təsdiqləmələrə  və ya birbaşa hesa -
batlılığa əsaslana bilər. Hər iki halda onlar üç ayrı tərəfi
əhatə edir: şirkət, cavabdeh tərəf və nəzərdə tutulan isti-
fadəçilər.
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900.10         Təsdiqləməyə əsaslanan yoxlama sazişində subyektə aid
qiymətləndirmə və ya ölçmə cavabdeh tərəf tərəfindən
həyata keçirilir. Subyekt məlumatı nəzərdə tutulan isti-
fadəçilərə təqdim edilən cavabdeh tərəfin iddiası şək-
lindədir.

900.11         Birbaşa  hesabatlılığın təqdim olunması  haqqında şirkət:
a) Mövzunun qiymətləndirilməsini və ya ölçməni bir-

başa həyata keçirir; yaxud
b) Nəzərdə  tutulan  istifadəçilər  üçün qiymətləndirmə

və ölçməni cavabdeh tərəf təqdim edir. Subyekt
haqqında məlumat nəzərdə tutulan istifadəçilərə
təminat hesabatında təqdim edilir.

İstifadəyə və paylamağa məhdudiyyət qoyan hesabatlar
900.12 Təminat  hesabatında istifadəyə və yayıma məhdudiyyət

qoyula bilər. 990-cu bölmədə  göstərilən şərtlər yerinə ye-
tirildikdə, bu bölmədə olan müstəqillik tələbləri dəyişdirilə
bilər.

Audit və təhlil tapşırıqları
900.13 Audit və təhlil tapşırıqları   üçün müstəqillik standartları

“Audit və təhlil tapşırığı olmayan   təminat  tapşırıqları
üçün müstəqillik” adlı 4B hissəsində  təsvir edilmişdir.
Əgər şirkət eyni müştəri üçün həm təminat tapşırığını, həm
də audit və ya təhlil tapşırığını yerinə yetirirsə, 4A
hissəsindəki tələblər şirkətə, şəbəkə şirkətinə və audit və
ya təhlil  qrupu üzvlərinə tətbiq edilməyə davam edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
R900.14 Təminat tapşırığını  yerinə yetirən şirkət müstəqil olmalıdır.
R900.15 Şirkət təminat tapşırığı  ilə əlaqədar müstəqillik təhdidlərini

müəyyən etmək, qiymətləndirmək və aradan qaldırmaq
üçün 120-ci bölmədə göstərilən  konseptual  çərçivəni   tət-
biq etməlidir.
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Şəbəkə şirkətləri
R900.16 Əgər şəbəkə şirkətinin maraq  və münasibətlərinin   şirkətin

müstəqilliyinə təhlükə yaratdığını  güman etmək üçün
əsası varsa, onda şirkət bu təhlükəni qiymətləndirməli və
aradan qaldırmalıdır.

900.16 A1 Şəbəkə şirkətləri 400.50 A1-ci  paraqrafdan 400.54 A1-ci
paraqrafa qədər müzakirə olunur.

Əlaqəli qurumlar
R900.17  Təminat tapşırığı  qrupu təminat müştərisinin əlaqəli

hissəsinin müştəri tərəfindən şirkətin müstəqilliyini
qiymətləndirməsinə uyğun olduğuna inanırsa və ya inan-
mağa əsası yaranırsa, təminat tapşırığı qrupu müstəqillik
təhlükəsizliyini müəyyənləşdirərkən, qiymətləndirərkən və
aradan qaldırarkən  əlaqəli hissəni daxil etməlidir.

Təminat tapşırıqlarının növləri
Təsdiqləmələrə əsaslanan təminat tapşırıqları
R900.18   Təsdiqləmələrə əsaslanan  təminat tapşırığınıı yerinə ye-

tirərkən:
a)   Təminat  tapşırığı qrupunun üzvləri və şirkət bu böl -

mə də göstərildiyi kimi təminat tapşırığı müştə -
risindən (mövzuya dair məlumat üçün cavabdeh olan
və mövzuya görə cavabdeh olan tərəf) müstəqil ol-
malıdır. Bu bölmədə nəzərdə tutulan müstəqillik
tələbləri təminat tapşırığı qrupunun üzvləri və:
i) direktorlar və ya rəsmi şəxstlər arasında ; ha-

belə
ii) mövzuya dair məlumatlara əhəmiyyətli təsir

göstərə biləcək müştəri mövqeyində olan
şəxslər arasında  müəyyən əlaqələri qadağan
edir;

b)  Şirkət mövzuya dair məlumatlara əhəmiyyətli təsir
göstərə biləcək müştəri mövqeyində olan şəxslərlə
münasibətdə120-ci bölmədə nəzərdə tutulmuş kon-
septual  çərçivəni tətbiq etməlidir; habelə
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c) Şirkət şəbəkə şirkətinin maraqları və münasibətləri
nəticəsində yarandığına  inandığı  hər hansı təhlükə -
ləri qiymətləndirməlı və həll etməlidir. 

R900.19 Təsdiqləmələrə əsaslanan təminat tapşırığını yerinə ye-
tirərkən cavabdeh  tərəf mövzuya görə deyil, mövzu
məlumatına görə görə məsuliyyət daşıdıqda:  

a)  Təminat tapşırığı qrupunun üzvləri və şirkət  məlumat
mövzusuna görə  məsul olan tərəf müstəqil olmalıdır
(təminat müştərisi); habelə

b)  Şirkət, şəbəkə şirkəti və mövzu üçün cavabdeh olan
tərəfindən təminat qrupunun üzvləri arasında  maraq və
münasibətlərin yaranmasına əsası olduğunu güman etdiyi
istənilən təhdidləri şirkət qiymətləndirməli və aradan
qaldırmalıdır.

900.19 A1   Təsdiqləməyə əsaslanan təminat tapşırığının  əksəriyyətində
cavabdeh  tərəf həm mövzu məlumatı, həm də mövzu üçün
məsuliyyət daşıyır. Bununla yanaşı, bəzi hallarda cavabdeh
tərəf mövzuya görə məsuliyyət daşımır. Nümunə olaraq,
şirkətin ətraf mühit məsləhətçisinin nəzərdə tutulan isti-
fadəçilərə paylanması üçün şirkətin davamlılıq təcrübəsi
haqqında hazırladığı hesabatla bağlı təminat tapşırığını
yerinə yetirməklə məşğul olması göstərilə bilər. Bu halda,
ətraf mühit məsələləri üzrə məsləhətçi subyekt məlumatına
cavabdeh tərəfdir, lakin subyektə görə şirkət məsuliyyət
daşıyır (davamlılıq praktikası).

Təminat tapşırığı  haqqında   birbaşa hesabatlar
R900.20 Birbaşa hesabatlılıq barədə təminat tapşırığını yerinə ye-

tirərəkən:
a) Təminat qrupunun üzvləri və şirkət təminat tapşırığı

müştərisindən (subyektə cavabdeh tərəfdən) müstə -
qildir; habelə

b) Şirkət, şəbəkə şirkəti maraqları və münasibətləri
tərəfindən yaradıla biləcək müstəqillik üçün hər
hansı bir təhdidi qiymətləndirməli və aradan qaldır-
malıdır.
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Bir çox məsuliyyətli tərəflər
900.21 A1 Bəzi əminlik razılaşmalarında, iddia əsasında və ya birbaşa

hesabat verməklə, bir neçə məsuliyyətli tərəf ola bilər. Bu
hissədə göstərilən müddəaları hər cür məsuliyyətli tərəfə
bu cür razılaşmalarda tətbiq etmək zəruriliyini müəyyən-
ləşdirərkən şirkət müəyyən məsələləri nəzərə ala bilər. Bu
məsələlər arasında şirkətin və ya təminat qrupunun üzvü
və xüsusi bir məsuliyyətli tərəfin maraq və ya əlaqəsi
müstəqilliyə təhlükə yarada biləcəyini ehtiva edir. Bu
müstəqilliyə və mövzuya aid məlumatlar baxımından
əhəmiyyətsizdir. Bu qətiyyət aşağıdakı kimi faktorları
nəzərə alacaq:
a) Xüsusi cavabdeh  tərəfin məsuliyyət daşıdığı subyekt

məlumatının (və ya subyektin) əhəmiyyəti.
b) Tapşırıqla əlaqəli ictimai maraq dərəcəsi.
Əgər şirkət hər hansı bir maraq və ya xüsusi cavabdeh tə -
rəf ilə əlaqələr yaradan təhdidin cüzi və əhəmiyyətsiz ola-
cağını müəyyən edərsə, bu bölmənin bütün müddəalarını
bu cavabdeh  tərəfə tətbiq etmək zərurətini tətbiq etməyə
bilər.

[900.22 - 900.29-cu  paraqraflar bilərəkdən boş buraxılmışdır]
Müstəqilliyin tələb olunduğu dövr
R900.30 Bu   hissədə  tələb olunduğu kimi, müstəqillik  aşağıdakı

hər iki halda qorunmalıdır:
a) Tapşırıq dövründə; habelə
b) Mövzuya dair məlumatın aid olduğu dövrdə.

900.30 A1 Tapşırıq dövrü tapşırıq qrupu müəyyən tapşırıqla bağlı
təminat xidmətlərini yerinə yetirməyə başladıqda başlanır.
Tapşırıq dövrü təminat hesabatı verildikdə bitir. Tapşırıq
təkrarlanan xarakter daşıyırsa, bu, hər hansı tərəfin peşə
əlaqələrinin başa çatması haqqında bildiriş verdiyi zaman
və ya yekun  təminat  hesabatının verilməsi halında  başa
çatır.
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R900.31 Əgər qurum şirkətin rəy verəcəyi mövzuya dair məlumatın
aid olduğu  və ya sonrakı dövr ərzində təminat müştərisi
olarsa, şirkət aşağıdakı hallardan hər hansı birinin
müstəqilliyə təhdid olub-olmadığını müəyyən etməlidir:
a) Təminat tapşırığını qəbul  etməzdən əvvəl mövzuya

dair məlumatın aid olduğu  və ya sonrakı dövr
ərzində təminat müştərisi  ilə maliyyə və ya iş mü-
nasibətləri;  yaxud

b) Təminat  müştərisinə göstərilmiş əvvəlki xidmətlər. 
R900.32 Müstəqilliyə  təhdidlər mövzuya dair məlumatın aid olduğu

və ya ondan sonrakı dövr ərzində, lakin təminat qrupu
təminat  xidmətlərini yerinə yetirməyə başlamazdan əvvəl
yaranır və tapşırıq dövrü ərzində xidmətə icazə verilmir.
Belə hallarda şirkət xidmət tərəfindən müstəqilliyə hər
hansı bir təhlükəni qiymətləndirməli və aradan qaldır-
malıdır. Təhdidlər məqbul səviyyədə olmadıqda, şirkət yal-
nız təhdidlərin qəbul edilən səviyyəyə qədər azaldıldığı
halda təminat tapşırığını qəbul edir.

900.32 A1 Bu cür təhdidləri aradan qaldırmaq üçün aşağıdakılar təh-
lükəsizlik tədbirləri ola bilər:
● Təminat qrupunun  üzvü olmayan mütəxəssislərdən

istifadə  edilməsi.
● Müvafiq olaraq təminat və qeyri-təminat tapşırıq -

larının nəticələrini nəzərdən keçirən aidiyyəti rəy -
çinin olması.

R900.33  Tapşırıq dövründə icazə verilməyən qeyri-təminat xidməti
tamamlanmadıqda və xidmətin təminat tapşırığı ilə əlaqəli
peşəkar xidmətin başlamasından əvvəl tamamlanması və
ya bitirilməsi praktik olaraq mümkün  deyilsə, şirkət yalnız
aşağıdakı hallarda təminat tapşırığını qəbul etməlidir:
a) Şirkət razıdır ki:

i) Qeyri-təminat xidməti  qısa müddət ərzində
tamamlanmalıdır;  yaxud

ii) Müştərinin qısa bir müddət ərzində xidmətin
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başqa provayderə ötürməyə dair razılaşması
var. 

b) Şirkət xidmət dövründə zəruri hallarda təhlükəsizlik
tədbirlərini tətbiq edir; habelə

c) Şirkət  bu  məsələni idarəetmə səlahiyyətləri verilmiş
şəxslərlə müzakirə edir.

[900.34-900.39-cu  paraqraflar bilərəkdən boş buraxılmışdır]
Audit və təhlil tapşırıqları  olmayan təminat  tapşırığı üçün
müstəqilliyə aid ümumi sənədlər
R900.40 Şirkət  bu hissəyə riayət olunması  ilə bağlı  nəticələri və

bu nəticələrin dəstəklədiyi hər hansı  müzakirələri
sənədləşdirməlidir. Xüsusilə: 
a)      Təhlükəni dəf etmək üçün təhlükəsizlik tədbirləri tət-

biq edildikdə, şirkət təhlükənin mahiyyətini, yerini
və ya tətbiq olunan təhlükəsizlik tədbirlərini sənəd -
ləşdirməlidir; habelə

b) Təhlükə əhəmiyyətli təhlillər tələb etdikdə və şirkət
təhdidin artıq məqbul səviyyədə olduğu nəticəsinə
gəldikdə, təhlükənin mahiyyətini və səbəbini
sənədləşdirməlidir.

900.40 A1 Sənədləşmə şirkətin bu hissə ilə uyğunluğuna dair
nəticələrin formalaşdırılmasına dair qərarlarını sübut edir.
Lakin sənədlərin olmaması şirkətin müyyən bir məsələni
nəzərdən keçirdiyini və ya müstəqil olub-olmadığını
müəyyənləşdirmir. 

[900.41-900.49-cu paraqraflar  bilərəkdən boş buraxılmışdır]
Audit və təhlil tapşırıqları olmayan təminat tapşırığı  üçün 
müstəqillik müddəasının  pozulması
Şirkət  pozuntu müəyyən etdikdə
R900.50 Şirkət  bu hissədə  tələbin pozulduğu qənaətinə   gəlirsə:

a) Pozuntu yaradan maraq və ya əlaqəyə xitam verməli,
dayandırmalı və ya aradan qaldırmalı;

b) Bu pozuntunun əhəmiyyətini və şirkətin obyektivli -
yi nə və təminat hesabatı vermək qabiliyyətinə
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təsirini  qiymətləndirməli; habelə
c) Pozuntunun nəticələrinin məqbul şəkildə aradan

qaldırılması üçün hər hansı tədbir görülə biləcəyini
müəyyənləşdirməlidir.

Bu qərarı vermək üçün şirkət peşəkar mühakimə yürütmə -
li, məntiqli və məlumatlı üçüncü tərəfin şirkətin  obyektiv -
liyinə təmianat verib-verməyəcəyini və bu səbəbdən
şir kətin  təminat  hesabatı təqdim edə bilməyəcəyini nəzərə
almalıdır.

R900.51  Şirkət bu pozuntunun nəticələrini qənaətbəxş şəkildə ara -
dan qaldırmaq üçün tədbir görülə bilməyəcəyini müəyyən
edərsə, şəraitdən asılı olaraq, mümkün qədər tez onun cəlb
etdiyi əlaqəli tərəflərə və ya idarəetməyə məsul şəxslərə
məlumat verməlidir. Şirkət, həmçinin, tapşırığın sona çat-
ması üçün hər hansı hüquqi və ya tənzimləyici tələblərə
uyğun olaraq, təminat tapşırığına xitam vermək üçün zəruri
olan addımları atmalıdır.

R900.52      Şirkət bu pozuntunun nəticələrini qənaətbəxş şəkildə ara -
dan qaldırmaq üçün tədbir görülə biləcəyini müəyyən
edərsə, pozuntu və həyata keçirdiyi, yaxud həyata keçir-
mək niyyətində olduğu tədbirləri şəraitdən asılı olaraq
şirkətin cəlb etdiyi tərəf və ya idarəetməyə məsul şəxslə
müzakirə etməlidir. Şirkət tapşırıq şəraitini və pozuntunu
nəzərə alaraq, pozuntu və onu aradan qaldırmaq üçün təklif
olunan tədbirləri vaxtında müzakirə etməlidir.

R900.53 Şirkətin  cəlb  etdiyi  tərəf  və  ya idarəetməyə məsul olan
şəxs R900.50 -ci paraqrafa yğun olaraq, şirkət tərəfindən
təklif edilən tədbirin pozuntunun nəticələrini qənaətbəxş
şəkildə aradan qaldırdığını təsdiq etmədikdə, şirkət tətbiq
olunan müvafiq hüquqi və tənzimləyici tələblərə uyğun
olaraq, təminat tapşırığına xitam vermək üçün zəruri ad-
dımı atmalıdır.

Sənədləşmə
R900.54 R900.50-ci paraqrafdan R900.53-cü paraqrafa qədər olan
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tələblərə uyğun olaraq, şirkət aşağıdakıları sənədləşdirmə-
lidir:
a) Pozuntunu;
b)      Görülən tədbirləri;
c)      Verilən əsas qərarları; habelə
d) Şirkətin cəlb etdiyi tərəf və ya idarəetmənin həvalə

edildiyi şəxs ilə müzakirə edilən bütün məsələləri.
R900.55       Əgər şirkət təminat tapşırığını davam edərsə, onda o, aşağı-

dakıları sənədləşdirməlidir:  
a)     Şirkətin peşəkar rəyinə görə, obyektivliyin güzəşt

obyekti olmaması ilə bağlı nəticə; habelə
b) Şirkətin təminat hesabatını verə bilməsi üçün pozun-

tunun nəticələrinin qənaətbəxş şəkildə aradan
qaldırılması məqsədilə görülmüş tədbirlərə dair
əsaslandırma.
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905-ci BÖLMƏ 
XİDMƏT HAQQI

Giriş
905.1. Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri,

müstəqil olmaları və müstəqilliyə təhlükəni müəyyən
etmək, qiymətləndirmək və aradan  qaldırmaq üçün 120-
ci bölmədə nəzərdə tutulmuş konseptual çərçivəni tətbiq
etmək tələb olunur.

905.2. Xidmət haqqının növü və dərəcəsi və digər ödəniş növləri
şəxsi maraq, yaxud hədə-qorxu təhlükəsi yarada bilər. Bu
bölmə belə vəziyyətlərdə konseptual çərçivənin tətbiq
edilməsi üçün xüsusi məqsədəuyğun tələblər və tətbiqetmə
materialları müəyyən edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Xidmət haqqı – Nisbi miqdar
905.3 A1  Təminat müştərisindən alınan qonorar şirkətin ümumi

qonorarlarının böyük bir hissəsini təşkil edirsə, bu,
müştəridən asılılıq və müştərinin itirilməsi ilə bağlı nara-
hatlıq şəxsi maraq, yaxud hədə-qorxu təhlükəsi yaradır.

905.3 A2       Bu cür təhlükələrin qiymətləndirilməsi üçün münasib olan
amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Şirkətin idarəetmə strukturu. 
● Şirkətin tanınmış, yaxud yeni olması.
● Müştərinin şirkət üçün kəmiyyət və/və ya  keyfiyyət

baxımından əhəmiyyəti.
905.3 A3 Şəxsi maraq, yaxud hədə-qorxu təhlükəsini aradan qaldır-

maq üçün ehtiyat tədbirlərinin nümunəsi olaraq, təminat
müştərisindən asılılığı azaltmaq üçün şirkətin müştəri
bazası genişləndirilməlidir. 

905.3 A4 Şəxsi maraq, yaxud hədə-qorxu təhlükəsi həm  də o zaman
yaranır ki, şirkət tərəfindən təminat müştərisindən alınan
ümumi qonorar ayrıca tərəfdaşın müştərilərinin gəlirinin
böyük bir hissəsini təşkil etsin.  
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905.3 A5 Şəxsi maraq, yaxud hədə-qorxu təhlükəsini aradan qaldır-
maq üçün ehtiyat tədbirlərinin nümunələrinə aşağıdakılar
daxildir:
● Təminat müştərisindən asılılığı azaltmaq üçün

şirkətin müştəri bazasının genişləndirilməsi.
● Təminat qrupunun üzvü olmayan müvafiq ekspert

vasitəsilə işlərə yenidən baxılması.
Xidmət haqqı  – Vaxtında ödənilməmiş 
905.4 A1 Növbəti müddət üçün, nəzərdə tutulduğu təqdirdə, təminat

hesabatı verilməzdən öncə qonorarların əhəmiyyətli hissəsi
ödənilmədikdə şəxsi maraq təhlükəsi yarana bilər. Ümu-
milikdə gözlənilir ki, hər hansı belə hesabat verildikdən
öncə şirkət qeyd edilən qonorarların ödənilməsini tələb
etsin. 911-ci bölmədə nəzərdə tutulan kredit və zə-
manətlərə aid tələblər və tətbiqetmə materialları
ödənilməmiş qonorarlarla bağlı vəziyyətlərə də tətbiq edilə
bilər. 

905.4 A2 Şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün ehtiyat təd-
birlərinin nümunələrinə aşağıdakılar daxildir:
● Ödənilməmiş qonorarların qismən ödənilməsi.
● Təminat tapşırığında iştirak etməyən müvafiq

ekspert vasitəsilə görülmüş işlərə yenidən baxılması.
R905.5 Təminat müştərisi tərəfindən ödənilməli olan qonorarların

əhəmiyyətli hissəsi uzun müddət ödənilməmiş qaldıqda,
şirkət aşağıdakıları müəyyən edir: 
a) Ödənilməmiş qonorarların müştəriyə veriləcək kredi -

tə ekvivalent olub-olmamasını; habelə
b) Şirkət üçün təminat tapşırığına təkrar təyin edilmə -

nin, yaxud onu davam etdirmənin məqsədəduyğun
olub-olmamasını.

Şərti xidmət haqqı
905.6 A1 Şərti qonorarlar, əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydada

əqdin nəticəsinə, yaxud göstərilmiş xidmətlərin nəticəsinə
uyğun olaraq hesablanan qonorarlardır. Vasitəçi köməyi ilə

BÖLMƏ 905 262

MƏCƏLLƏ



tutulan şərti qonorar vasitəli şərti qonorar nümunəsidir. Bu
bölmədə qonorar məhkəmə, yaxud digər dövlət orqanı
tərəfindən müəyyən edildikdə şərti qonorar hesab edilmir.

R905.7 Şirkət təminat tapşırığına görə birbaşa, yaxud dolayısıyla
şərti qonorar tutmur. 

R905.8 Mühasibat və vergi uçotunun aparılması üzrə xidmətlərin
nəticəsi və bununla bağlı qonorarın məbləği,  təminat
tapşırığının predmetinə dair məlumata əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərən məsələ ilə bağlı gələcək və ya cari
qərardan asılı olduqda, şirkət, təminat müştərisindən
göstərilmiş mühasibat və vergi uçotunun aparılması üzrə
xidmətlərə görə birbaşa, yaxud dolayısıyla şərti qonorar
tutmur.

905.9 A1 R905.7-ci və R905.8-ci paraqraflar şirkətin təminat müş -
tərisi ilə şərti qonorar haqqında müəyyən razılaşmalar
bağlamağının qarşısını alır. Əgər  təminat müştərisinə
mühasibat və vergi uçotunun aparılması üzrə xidmətlər
göstərilərkən şərti qonorar haqqında müəyyən razılaş-
maların qarşısı alınmamışdırsa, yenə də şəxsi maraq təh-
lükəsi yarana bilər. 

905.9 A2 Qeyd edilən təhlükənin dərəcəsini qiymətləndirərkən mü-
nasib olan amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Mümkün olan qonorarların həddi.
● Şərti qonorara təsir göstərə biləcək nəticənin mü-

vafiq orqan tərəfindən müəyyən edilib-edilməməsi.
● Məqsədli istifadəçilərə şirkət tərəfindən görülmüş

işlərin, habelə qonorarların əsasının açıqlanması.
● Xidmətlərin mahiyyəti.
● Tədbirin və ya əqdin predmetə dair məlumata təsiri.

905.9 A3 Qeyd edilən şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldırmaq
üçün ehtiyat tədbirlərinin nümunələrinə aşağıdakılar da -
xildir: 
● Mühasibat və vergi uçotunun aparılması üzrə xid-

mətlərin göstərilməsində iştirak etməyən müvafiq
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ekspert vasitəsilə təminat tapşırığına dair müvafiq
işlərə yenidən baxılması.

● Qonorar əsasında sifrişçi ilə ilkin yazılı razılaşma
əldə edilməsi.
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906-cı BÖLMƏ 
HƏDİYYƏLƏR VƏ QONAQPƏRVƏRLİK

Giriş
906.1 Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri, müs -

təqil olmaları və müstəqilliyə qarşı təhlükəni müəyyən
etmək, qiymətləndirmək və aradan qaldırmaq üçün 120-ci
bölmədə nəzərdə tutulmuş konseptual çərçivəni tətbiq
etmək tələb olunur.

906.2         Təminat müştərisindən hədiyyələr qəbul etmək və onun
qonaq pərvərliyindən istifadə etmək şəxsi maraq, tanışlıq,
yaxud hədə-qorxu təhlükəsi yarada bilər. Bu bölmə belə
vəziyyətlərdə konseptual çərçivənin tətbiq edilməsi üçün
xüsusi məqsədəuyğun tələblər və tətbiqetmə  materialları
müəyyən edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
R906.3 Şirkət, yaxud təminat qrupunun üzvü təminat müş -

tərisindən dəyəri çox cuzi və əhəmiyyətsiz olan hədiyyələr
qəbul etməməli və onun qonaqpərvərliyindən istifadə et-
məməlidir.

906.3 A1 Şirkət, yaxud təminat qrupunun üzvü təminat müştərisinə
rüşvət təklif edərsə, yaxud bu müştəridən rüşvət qəbul
edərsə, 340-cı bölmənin tələbləri və tətbiqetmə materialları
tətbiq edilir və bu tələblərə riayət etməmə müstəqilliyə təh-
lükə yarada bilər.

906.3 A2      Rüşvət təklif edilməsi, yaxud qəbul edilməsi ilə bağlı 340-
cı  bölmədə nəzərdə tutulan tələblər, şirkətə, yaxud təminat
qrupunun üzvünə, bunların dəyəri çox cuzi və əhəmiyyət-
siz olsa belə, niyyəti qeyri-qanuni olaraq davranışa təsir
göstərirsə, hədiyyələr qəbul etməyi və qonaqpərvərlikdən
istifadə etməyi qadağan edir.
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907-ci BÖLMƏ 
FAKTİKİ VƏ YA GÖZLƏNİLƏN MƏHKƏMƏ PROSESİ

Giriş
907.1 Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri,

müstəqil olmaları və müstəqilliyə qarşı təhlükəni müəyyən
etmək, qiymətləndirmək və aradan qaldırmaq üçün 120-ci
bölmədə nəzərdə tutulmuş konseptual çərçivəni tətbiq
etmək tələb olunur.

907.2 Təminat müştərisi ilə məhkəmə mübahisəsi yaranarsa və
ya yaranma ehimalı ortaya çıxarsa, şəxsi maraq və hədə-
qorxu təhlükəsi yaranır. Bu bölmə belə  vəziyyətlərdə
konsep tual çərçivənin tətbiq edilməsi üçün xüsusi məq -
sədəuyğun tələblər və tətbiqetmə  materialları müəyyən
edir.

Tətbiqetmə materialları
Ümumi
907.3 A1     Müştərinin rəhbərliyi ilə təminat qrupunun üzvü arasında

olan münasibətlər, müştərinin biznes əməliyyatlarının
bütün aspektlərinə gəldikdə tam səmimiyyət və məlumatın
tam açıqlılığı ilə xarakterizə olunmalıdır. Münaqişəli
vəziyyətlər, təminat müştərisi ilə şirkət, yaxud təminat
qrupunun üzvü arasında faktiki və ya gözlənilən mülki id-
diadan irəli gələ bilər. Qeyd edilən münaqişəli vəziyyətlər,
rəhbərliyin məlumatı tam açıqlamaq niyyətinə təsir göstərə
bilər,  şəxsi maraq və hədə-qorxu təhlükəsi yarada bilər.  

907.3 A2 Bu cür təhlükələrin qiymətləndirilməsi üçün münasib olan
amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Mülki iddinın əhəmiyyətliliyi.
● Mülki iddianın əvvəlki təminat tapşırığına aid olub-

olmaması.
907.3 A3 Əgər təminat qrupunun üzvü mübahisə tərəfidirsə, şəxsi

maraq və hədə-qorxu təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün
nümunə olaraq bu şəxs təminat qrupundan çıxarılmalıdır. 
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907.3 A4 Şəxsi maraq, yaxud hədə-qorxu təhlükəsini aradan qaldır-
maq üçün ehtiyat tədbirlərinin nümunəsi olaraq müvafiq
ekspert vasitəsilə görülmüş işlərə yenidən baxılmasıdır.
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910-cu BÖLMƏ 
MALİYYƏ MARAQLARI

Giriş
910.1 Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri,

müstə qil olmaları və müstəqilliyə qarşı təhlükəni müəyyən
etmək, qiymətləndirmək və aradan qaldırmaq üçün 120-ci
bölmədə nəzərdə tutulmuş konseptual çərçivəni tətbiq
etmək tələb olunur.

910.2         Təminat tapşırığına dair maddi maraqların olması şəxsi
maraq təhlükəsi yarada bilər. Bu bölmə belə vəziyyətlərdə
konseptual çərçivənin tətbiq edilməsi üçün xüsusi
məqsədəuyğun tələblər və tətbiqetmə materialları müəyyən
edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi 
910.3 A1 Maddi maraq, birbaşa, yaxud dolayısıyla kollektiv in-

vestisiya mexanizmi, daşınmaz əmlak və ya vəkalətli
idarəetmə kimi vasitəçi vasitəsilə olur. Mülkiyyətçi-bene-
fisiar vasitəçi üzərində nəzarətə, yaxud onun investisiya
qərarlarına təsir etmək qabiliyyətinə malikdirsə, Məcəllə
birbaşa maliyyə marağı olduğunu müəyyənləşdirir. Əksinə,
mülkiyyətçi-benefisiar vasitəçi üzərində nəzarətə, yaxud
onun investisiya qərarlarına təsir etmək qabiliyyətinə
malik olmadıqda, Məcəllə dolayı maliyyə marağı
olduğunu müəyyənləşdirir. 

910.3 A2 Bu bölmə maddi marağın “əhəmiyyətliliyi” anlayışına isti-
nadlar edir. Qeyd edilən marağın hər hansı fərd üçün
əhəmiyyətli olmasını müəyyən edərkən, həmin fərd və
onun birbaşa ailə üzvlərinin aktivlərinin ümumi təmiz
dəyəri nəzərə alına bilər. 

910.3 A3 Təminat tapşırığına dair maddi marağın olması nəticəsində
yaranan şəxsi maraq təhlükəsinin dərəcəsini qiymətlən -
dirərkən münasib olan amillərə aşağıdakılar daxildir:
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● Maddi marağı olan fərdin vəzifəsi.
● Maddi marağın birbaşa və ya dolayı olması.
● Maddi marağın əhəmiyyətliliyi.

Şirkətin, təminat qrupu üzvlərinin və birbaşa ailə üzvlərinin maddi
marağı
R910.4 Aşağıda qeyd edilən şəxslərin təminat müştərisinə dair bir-

başa maddi marağı, yaxud dolayı yolla əhəmiyyətli maddi
marağı olmamalıdır:
a)      Şirkətin; yaxud 
b) Təminat qrupu üzvünün, yaxud qeyd edilən fərdi

şəxsin hər hansı birbaşa ailə üzvünün.
Təminat müştərisi üzərində nəzarətə malik olan şirkətdə maddi
maraqlar 
R910.5 Şirkətin təminat müştərisinə dair nəzarətedici marağı

olduqda və müştəri şirkət üçün əhəmiyyətli olduqda, nə
şirkətin, nə təminat qrupu üzvünün, nə də  qeyd edilən
fərdi şəxsin hər hansı birbaşa ailə üzvünün bu şirkətdə bir-
başa, yaxud dolayı yolla əhəmiyyətli maddi  marağı ola
bilməz. 

Vəkalətli mülkiyyətçi kimi maddi maraqlar
R910.6 Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, R910.4-cü paraqraf

şirkətin, yaxud fərdi şəxsin vəkalətli mülkiyyətçi qismində
çıxış etdiyi vəkalətli idarəetmədə olan,təminat müştərisinə
dair maddi marağa tətbiq edilir:
a)     Bu şəxslərdən heç biri vəkalətli idarəetmənin bene-

fisiarı olmadıqda: vəkalətli mülkiyyətçi, təminat
qrupunun üzvü və ya qeyd edilən fərdi şəxsin hər
hansı birbaşa ailə üzvü, yaxud şirkət;

b) Vəkalətli idarəetmənin təminat müştərisinə dair ma -
ra ğı vəkalətli idarəetmə üçün əhəmiyyətli olma -
dıqda;

c) Vəkalətli idarəetmə təminat müştərisinə əhəmiyyətli
təsir göstərə bilmədikdə;

d) Bunlardan heç biri təminat müştərisinə dair maddi
marağa toxunan hər hansı investisiya qərarına

BÖLMƏ 910

B
E

Y
N

Ə
L

X
A

L
Q

 M
Ü

ST
Ə

Q
İL

L
İK

 S
T

A
N

D
A

R
T

L
A

R
I 

- 
4 

B
 H

İS
SƏ

Sİ
 

269

MƏCƏLLƏ



əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilmədikdə:
vəkalətli mülkiyyətçi, təminat qrupunun üzvü və ya
qeyd edilən fərdi şəxsin hər hansı birbaşa ailə üzvü,
yaxud şirkət.

Bilməyərəkdən qəbul edilən maddi maraqlar
R910.7 Əgər şirkət, təminat qrupunun üzvü, yaxud qeyd edilən

fərdi şəxsin hər hansı birbaşa ailə üzvü, vərəsəlik, hədiyyə
yolu ilə və ya birləşmə nəticəsində, yaxud oxşar hallarda
təminat müştərisinə dair birbaşa maddi maraq, yaxud
dolayı yolla əhəmiyyətli maddi maraq qəbul edərsə və
həmin marağa malik olmağa bu bölməyə əsasən icazə ve -
rilməzsə, bu zaman: 
a) Əgər maraq şirkət tərəfindən qəbul edilərsə, maddi

maraqdan dərhal imtina edilməli və ya maddi
marağın dolayı yolla əhəmiyyətli hissəsindən imtina
edilməlidir ki, yerdə qalan maraq daha əhəmiyyətli
olmasın; yaxud

b) Əgər maraq təminat qrupunun üzvü tərəfindən,
yaxud həmin şəxsin hər hansı birbaşa ailə üzvü
tərəfindən qəbul edilərsə, bu zaman maddi marağı
qəbul edən şəxs dərhal maddi maraqdan imtina et-
məli və ya maddi marağın dolayı yolla əhəmiyyətli
hissəsindən imtina etməlidir ki, yerdə qalan maraq
daha əhəmiyyətli olmasın. 

Maliyyə maraqları – digər hallar
Yaxın qohumlar
910.8 A1 Əgər təminat qrupunun üzvü, yaxın qohumun təminat

müştərisinə dair birbaşa maddi marağı, yaxud dolayı yolla
əhəmiyyətli maddi marağı olduğundan xəbərdardısa, bu
zaman şəxsi maraq təhlükəsi yarana bilər.

910.8 A2 Bu cür təhlükənin qiymətləndirilməsi üçün münasib olan
amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Təminat müştərisi ilə yaxın qohum arasında olan

əlaqələrin mahiyyəti.
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● Maddi marağın birbaşa, yaxud dolayı olması.
● Yaxın qohuma maddi marağın əhəmiyyətli olması.

910.8 A3 Bu cür şəxsi marağı aradan qaldıra bilən hərəkətlərə nü-
munə olaraq aşağıdakılar daxildir:
● Ən qısa zamanda yaxın qohumu bütün maddi maraq-

dan imtina etməyə və ya maddi marağın dolayı yolla
əhəmiyyətli hissəsindən imtina etməyə vadar etmək
ki, yerdə qalan maraq daha əhəmiyyətli olmasın.

● Təminat qrupundan həmin şəxsin çıxarılması.
910.8 A4 Belə şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün

ehtiyat tədbirlərinin nümunəsi olaraq, müvafiq ekspert va-
sitəsilə təminat qrupu üzvünün işini yoxlamaq  lazımdır.

Digər fərdi şəxslər
910.8 A5 Əgər təminat qrupunun üzvü, aşağıda qeyd edilən fərdi

şəxslərin təminat müştərisinə dair maddi marağı olduğun-
dan xəbərdardırsa, bu zaman şəxsi maraq təhlükəsi yarana
bilər:
● R910.4-cü paraqrafa əsasən belə maddi maraqlarının

olmasına xüsusi olaraq icazə verilməyən şəxslər is-
tisna olmaqla, şirkətin tərəfdaşları və mütəxəssis-
lərinin, yaxud onların birbaşa ailə üzvlərinin.

● Təminat qrupunun üzvü ilə yaxın şəxsi əlaqəsi olan
fərdi şəxslərin.

910.8 A6 Belə şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün
ehtiyat tədbirlərinin nümunəsi olaraq, şəxsi əlaqəsi olan
təminat qrupunun  üzvü təminat qrupundan çıxarılmalıdır.

910.8 A7 Belə şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün
ehtiyat tədbirlərinin nümunələrinə aşağıdakılar daxildir:
● Təminat qrupunun üzvünü  təminat tapşırığı üzrə hər

hansı vacib qərar qəbul edilməsi prosesindən kə-
narlaşdırmaq.

● Müvafiq ekspert vasitəsilə təminat qrupu üzvünün
işini yoxlamaq.
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911-ci BÖLMƏ 
KREDİT VƏ ZƏMANƏTLƏR

Giriş

911.1 Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri,
müstəqil olmaları və müstəqilliyə qarşı təhlükəni müəyyən
etmək, qiymətləndirmək və aradan qaldırmaq üçün 120-ci
bölmədə nəzərdə tutulmuş konseptual çərçivəni tətbiq
etmək tələb olunur.

911.2              Təminat  müştərisi ilə kreditin, yaxud kredit üzrə təmanətin
olması şəxsi maraq təhlükəsi yarada bilər. Bu bölmə belə
vəziyyətlərdə konseptual modelin tətbiq edilməsi üçün xü-
susi məqsədəuyğun tələblər və tətbiqetmə materialları
müəyyən edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
911.3 A1 Bu bölmə kreditin, yaxud zəmanətin “əhəmiyyətliliyi”

anla yışına istinadlar edir. Qeyd edilən kreditin, yaxud
zəma nə tin hər hansı fərdi şəxs üçün əhəmiyyətli olub-ol -
mamasını müəyyən edərkən, fərdi şəxsin və onun birbaşa
ailə üzvlərinin aktivlərinin ümumi xalis dəyəri nəzərə alına
bilər. 

Təminat müştərisi ilə kredit və zəmanətlər 
R911.4 Kredit və ya zəmanət aşağıda qeyd edilənlərin hər ikisi

üçün əhəmiyyətsiz deyilsə, şirkət, təminat qrupunun üzvü,
yaxud qeyd edilən fərdi şəxsin hər hansı birbaşa ailə üzvü
təminat müştərisinə kredit və ya zəmanət vermir:
a) Şəraitdən asılı olaraq, kredit və ya təminat verən

təşkilat, yaxud fərdi şəxs; habelə
b) Sifarişçi.

Bank və ya oxşar müəssisə olan təminat müştərisi ilə kre dit və 
zəmanətlər 
R911.5 Əgər kredit və ya zəmanət normal borc vermə prose-

durlarına, şərtlərinə və qaydalarına əsasən verilməzsə, bu

BÖLMƏ 911 272

MƏCƏLLƏ



zaman şirkət, təminat qrupunun üzvü, yaxud qeyd edilən
fərdi şəxsin hər hansı birbaşa ailə üzvü bank və ya oxşar
müəssisə olan təminat müştərisindən kredit və ya kredit
üzrə zəmanət qəbul etmir.

911.5 A1 Nümunə olaraq, kreditlərə ipotekalar, bank overdraftları,
avtokreditlər və kredit kartı üzrə borclar daxildir. 

911.5 A2 Əgər şirkətə, bank və ya oxşar müəssisə olan təminat
müştərisindən normal borcvemə prosedurlarına, şərtlərinə
və qaydalarına əsasən kredit verilsə də,  bu kredit, təminat
müştərisi   və ya krediti alan şirkət üçün əhəmiyyətli olarsa,
bu zaman kredit şəxsi maraq təhlükəsini yarada bilər. 

911.5 A3 Şəxsi maraq təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün ehtiyat təd-
birlərinə nümunə olaraq, təminat qrupunun üzvü olmayan,
kredit ürə benefisiar olmayan şəbəkə şirkətlərindən olan
müvafiq ekspert vasitəsilə görülmüş işlərə yenidən baxıl-
malıdır.

Depozitlər və broker hesabları
R911.6 Depozit və ya hesab normal kommersiya şərtlərinə və qay-

dalarına əsasən saxlanılmazsa, şirkət, təminat qrupunun
üzvü və ya qeyd edilən fərdi şəxsin birbaşa ailə üzvü bank,
broker və ya oxşar müəssisə olan təminat müştərisi ilə de-
pozitlərə və ya broker hesabına malik olmur.

Bank və ya oxşar müəssisə olmayan təminat  müştərisi ilə kredit və
zəmanətlər
R911.7 Şirkət, təminat qrupunun üzvü, yaxud qeyd edilən fərdi

şəxsin hər hansı birbaşa ailə üzvü bank və ya oxşar müəs-
sisə olmayan təminat müştərisindən və ya bu müştərinin
zəmanət verdiyi borca malik olarsa, kredit və ya zəmanət
qəbul etmir, bu şərtlə ki,kredit və ya zəmanət aşağıda qeyd
edilənlərin hər biri üçün əhəmiyyətsiz olsun:
a) Şəraitdən asılı olaraq, kredit və ya zəmanəti verən

şirkət, yaxud fərdi şəxs; habelə
b) Sifarişçi.
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920-ci BÖLMƏ
BİZNES ƏLAQƏLƏRİ 

Giriş 
920.1            Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə riayət etmələri, müs -

təqil olmaları və müstəqilliyə  təhdidləri müəyyən etmək,
qiy mətləndirmək və aradan qaldırmaq üçün 120-ci böl -
mədə göstərilən konseptual çərçivəni tətbiq etmək tələb
olu nur.

920.2            Təminat müştərisi və ya onun idarə olunması ilə yaxın iş -
gü  zar əlaqələr maraq və ya təhdid təhlükəsi yarada bilər.
Bu bölmədə belə şərtlərdə konseptual çərçivənin tətbiqi ilə
bağlı xüsusi tələblər və tətbiqetmə materialları göstərilir.

Tələblər və tətbiqetmə  materialları 
Ümumi 
920.3 A1     Bu bölmə maliyyə maraqlarının "əhəmiyyətliliyi”nə və iş

əlaqələrinin "əhəmiyyəti”nə istinadları ehtiva edir. Belə
maliyyə maraqlarının bir fərd üçün əhəmiyyətli olub-ol-
mamasını müəyyənləşdirərkən fərdin və fərdlərin birbaşa
ailə üzvlərinin məcmu  xalis kapitalı  nəzərə alınmalıdır.

920.3 A2      Kommersiya əlaqələrindən və ya ümumi maliyyə maraq -
larından yaranan yaxın biznes əlaqələrinə aşağıdakılar
daxil dir:
● Müştərilərdən hər hansı biri ilə və ya nəzarət edən

sahibkar , direktor və ya vəzifəli şəxs, yaxud həmin
müştəri üçün yüksək səviyyəli idarəetmə fəaliyyətini
həyata keçirən digər şəxslə birgə müəssisədə maliyyə
maraqlarına malik olmaq.

● Müştərinin bir və ya daha çox xidmət və ya məhsulu
ilə şirkətin bir və ya daha çox xidmətini və ya məh-
sulunu birləşdirmək və hər iki tərəfə istinad edərək
paket halında satmaq üçün düzəlişlər.

● Müştərinin məhsullarını və ya xidmətlərini paylayan
və  satan və ya şirkətin məhsullarını və ya xid-
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mətlərini  paylayıb satan distribütorluq  və ya mar-
ketinq tədbirləri.

Şirkətin, təminat qrupu   üzvünün və ya birbaşa  ailənin 
biznes əlaqələri
R920.4    İstənilən maliyyə marağı əhəmiyyətli deyilsə, şirkət və ya

təminat  qrupunun üzvü təminat tapşırığının müştərisi və
ya rəhbərliyi ilə sıx işgüzar əlaqəyə malik olmamalıdır,
biznes əlaqəsi  isə müştəri və ya onun  rəhbərliyi və şirkət
və ya təminat qrupunun üzvü üçün əhəmiyyətsizdir.

920.4 A1    Təminat  müştərisi  və ya rəhbərliyi ilə təminat qrupu
üzvünün yaxın qohumu arasında sıx iş əlaqəsi olduqda
maraq və ya təhdid təhlükəsi yarana bilər.

Malların və ya xidmətlərin satın alınması
920.5  A1     Müştəri tərəfindən mal və xidmətlərin satın alınması, şirkət,

yaxud     təminat  qrupunun üzvü və ya bu şəxsin yaxın qo-
humları tərəfindən, bir qayda olaraq, əməliyyat normal
olarsa, müstəqilliyə təhlükə yaranmır. Ancaq bu cür
əməliyyatlar öz marağına  təhlükə meydana gətirə biləcək
bir xüsusiyyətdə və gücdə ola bilər. 

920.5  A2      Belə bir  şəxsi maraq təhdidini aradan qaldıra biləcək təd -
bir nümunələri aşağıdakılardır:
● Əməliyyatın miqyasını  aradan qaldırmaq və ya

azalt maq.
● Fiziki şəxsin  təminat qrupundan çıxarılması.
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921-ci BÖLMƏ 
AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ   VƏ  ŞƏXSI MÜNASIBƏTLƏR

Giriş
921.1             Şirkətlərdən fundamental prinsiplərə əməl etmələri, müstə -

qil fəaliy yət göstərmələri və müstəqilliyə təsir edə biləcək
riskləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və aradan
qaldırmaq üçün 120-ci bölmədə göstərilən konseptual
çərçivəni tətbiq etmək tələb olunur.

921.2            Ailə münasibətləri və müştəri ilə şəxsi münasibətlər mən-
fəətpərəstlik, ərk və ya qorxu riski yarada bilər. Qeyd
edilən bölmə belə vəziyyətlərdə konseptual çərçivəni tət-
biq etmək üçün müvafiq hesab edilən xüsusi tələblər və
tətbiqetmə materiallarını müəyyən edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi 
921.3 A1      Təminat  qrupunun  üzvü,  direktoru  və ya rəsmi şəxsləri,

ha belə vəzifələrindən asılı olaraq  müəyyən işçiləri
arasında  ailə  münasibətləri və şəxsi münasibətlər əsasında
şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu hissi yarana bilər. 

921.3 A2     Belə təhlükələrin səviyyəsinin qiymətləndirilməsində mü-
vafiq olan amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Təminat qrupu  üzrə  fərdin öhdəliyi.
● Müştəri və münasibətlərin yaxınlığı çərçivəsində ailə

üzvlərinin və ya digər fərdlərin rolu.
Təminat qrupu üzvünün birbaşa ailəsi
921.4 A1      Təminat qrupu üzvünün birbaşa ailə üzvləri fəaliyyət pred-

metinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən biləcək vəzifədə
olduqda  mənfəətpərəstlik, tanışlıq və ya hədə-qorxu təh-
lükəsi yarana bilər.

921.4 A2      Belə təhlükələrin səviyyəsini qiymətləndirməkdə müvafiq
olan amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Birbaşa ailə üzvü tərəfindən tutulan vəzifə.
● Təminat qrupu üzvünün rolu.
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921.4 A3      Belə mənfəətpərəstlik, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsini
aradan qaldıra biləcək fəaliyyət nümunəsi qeyd edilən
şəxsin təminat qrupundan  çıxarılmasıdır.

921.4 A4       Belə mənfəətpərəstlik, tanışlıq  və ya hədə-qorxu təhlükə -
sinə istinad etməyi təmin edə biləcək fəaliyyət nümunəsi
qeyd edilən təminat qrupu  üzvünün birbaşa ailə üzvlərinin
məsuliyyəti daxilində olan məsələlər üzrə faəliyyət göstər-
məməsi ilə bağlı məsuliyyətin işlənib hazırlanmasıdır. 

R921.5  İstənilən fərdin ailə üzvü aşağıdakılarla əlaqəli olarkən o,
təminat qrupunun  üzvü qismində iştirak etməməlidir:
a)    Təminat müştərisinin direktoru və ya vəzifəli şəxsi

olduqda;
b) Təminat tapşırığının  predmeti  barədə məlumata

əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən əməkdaş  olduqda;
yaxud 

c) Fəaliyyətinin və ya predmet  barədə informasiyanın
əhatə etdiyi istənilən müddət ərzində belə vəzifədə
olduqda.

Təminat qrupu üzvünün yaxın ailəsi 
921.6 A1    Təminat qrupu üzvünün yaxın ailə üzvü aşağıdakılarla

əlaqəli olduqda mənfəətpərəstlik, tanışlıq və ya hədə-qorxu
təhlükəsi yaranır:
a) Təminat müştərisinin direktoru və ya vəzifəli şəxsi

olduqda; yaxud 
b) Təminat  tapşırığının  predmetinə  əhəmiyyətli təsir

edə biləcək sahənin əməkdaşı olduqda.
921.6 A2      Belə təhlükə səviyyəsini qiymətləndirməkdə müvafiq olan

amillərə aşağıdakılar daxildir:
● Təminat qrupunun üzvü və yaxın ailə üzvləri

arasında münasibətin növü;
● Yaxın ailə üzvü tərəfindən tutulan vəzifə; 
● Təminat qrupu üzvünün rolu. 

921.6 A3       Belə mənfəətpərəstlik, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükə -
sini aradan qaldıra biləcək fəaliyyət nümunəsi fərdin təmi-
nat qrupundan çıxarılmasıdır.
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921.6 A4       Belə mənfəətpərəstlik, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhlükəsi -
nə istinad etməyi təmin edə biləcək fəaliyyət nümunəsi
qeyd edilən təminat qrupu üzvünün yaxın  ailə üzvlərinin
məsuliyyəti daxilində olan məsələlər üzrə faəliyyət göstər-
məməsi ilə bağlı məsuliyyətin işlənib hazırlanmasıdır. 

Təminat qrupu  üzvlərinin digər yaxın münasibətləri
R921.7         Təminat qrupunun üzvü ailə ilə yaxın münasibətdə olma -

yan, lakin aşağıdakı fəaliyyəti həyata keçirən şəxslə yaxın
münasibətdə olduqda, şirkətin qayda və prosedurlarına
əsasən aşağıdakılarla müzakirələr aparmalıdır:
a) təminat tapşırığı müştərisinin direktoru və ya vəzifəli

şəxsi; yaxud
b)      təminat tapşırığının predmeti barədə informasiyaya

əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilən əməkdaş.
921.7 A1    Bu cür münasibətlər nəticəsində yaranan şəxsi maraq, ta -

nışlıq və ya hədə-qorxu təhdidlərinin səviyyəsinin qiymət -
ləndirilməsi üzrə müvafiq amillər  aşağıdakılardır:
● Fərd və təminat qrupunun üzvü arasındakı münasi-

bətlərin xüsusiyyəti.
● Fərdin müştəri şirkətdə tutduğu vəzifələr.
● Təminat qrupu üzvünün rolu.

921.7 A2      Şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhdidlərini aradan
qaldıra biləcək tədbirlərə nümunə həmin fərdi  təminat
qrupundan çıxarmaqdır. 

921.7 A3       Şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhdidlərinin aradan
qaldırılmasını təmin etmək üçün təminat qrupunun və -
zifələri strukturlaşdırılmalıdır ki, təminat qrupu  üzvünün
yaxın münasibətdə olduğu fərdin vəzifələri çərçivəsində
olan məsələlərlə məşğul olmasın.

Şirkət tərəfdaşlarının və əməkdaşlarının əlaqələri  
921.8 A1      Şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhdidi aşağıdakılar

arasında şəxsi  əlaqə və ailə əlaqəsi olduqda ortaya çıxa
bilər:
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a)      Şirkətin təminat qrupunun üzvü olmayan tərədaşı və
ya əməkdaşı; habelə

b) Təminat tapşırığı müştərisinin direktoru və ya vəzifə -
li  şəxsi, yaxud təminat tapşırığının predmeti  barədə
informasiyaya  əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilən
əməkdaş.

921.8 A2     Bu cür təhdidlərin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə
mü vafiq amillər aşağıdakılardır: 
● Şirkətin tərəfdaşı və ya əməkdaşı və müştərinin di-

rektoru və ya vəzifəli şəxsi, yaxud əməkdaşı arasın-
dakı münasibətlərin xüsusiyyəti.

● Şirkətin tərəfdaşı və ya əməkdaşının təminat qrupu
ilə qarşılıqlı əlaqələrinin səviyyəsi.

● Tərəfdaşın və ya əməkdaşın şirkət daxilindəki və -
zifəsi.

● Fərdin müştərinin daxilində rolu.
921.8 A3   Şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhdidlərini aradan

qaldıra biləcək tədbirlərə aşağıdakılar nümunə ola bilər:
● Təminat tapşırığının predmetinə hər hansı potensial

təsiri azaltmaq məqsədilə tərəfdaşın və ya əməkdaşın
vəzifələrinin strukturlaşdırılması.

● Həyata keçirilmiş müvafiq təminat tapşırığının
nəzərdən keçirilməsi məqsədilə müvafiq təhlilçinin
cəlb edilməsi. 
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922-ci BÖLMƏ   
TƏMİNAT  TAPŞIRIĞI MÜŞTƏRİSİNƏ GÖSTƏRİLƏN  
SONUNCU XİDMƏT  

Giriş 
922.1        Şirkətlərdən  fundamental  prinsiplərə  riayət etmələri,

müstəqil ol maları və müstəqilliyə dair təhdidləri müəyyən
etmək, qiymətləndirmək və aradan qaldırmaq üçün  120-
ci bölmədə nəzərdə tutulmuş konseptual çərçivəni tətbiq
etmələri tələb edilir. 

922.2         Təminat qrupunun üzvü son zamanlarda təminat tapşırığı
müştərisinin direktoru və ya vəzifəli şəxsi və ya əməkdaşı
kimi fəaliyyət göstərdikdə, şəxsi maraq, tanışlıq və ya
hədə-qorxu təhdidləri ortaya çıxa bilər. Bu bölmə həmin
hallarda konseptual çərçivənin tətbiq edilməsinə müvafiq
xüsusi tələblər və tətbiqetmə  materialları nəzərdə tutur. 

Tələblər və tətbiqetmə materialları  
Təminat  tapşırığı  hesabatının əhatə etdiyi dövr ərzində həyata
keçirilən fəaliyyət  
R922.3         Təminat qrupuna təminat tapşırığı hesabatının əhatə etdiyi

dövr ərzində aşağıdakı qaydada fəaliyyət göstərən fiziki
şəxslər daxil edilmir:
a) Təminat tapşırığı müştərisinin direktoru və ya vəzifəli

şəxsi kimi fəaliyyət göstərdikdə; yaxud
b)      Təminat tapşırığının  predmeti  barədə informasiyaya

əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilən əməkdaş
olduqda.

Təminat tapşırığı hesabatının əhatə etdiyi dövrdən əvvəl həyata
keçirilən fəaliyyət 
922.4 A1     Təminat tapşırığı hesabatının əhatə etdiyi dövrdən əvvəl

təminat qrupunun üzvü aşağıdakılardan biri olduqda, şəxsi
maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhdidləri ortaya çıxa
bilər:
a)      Təminat tapşırığı müştərisinin direktoru və ya vəzifəli

şəxsi kimi fəaliyyət göstərdikdə; yaxud
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b) Təminat tapşırığının predmeti  barədə informasiyaya
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilən əməkdaş
olduqda.

Məsələn, müştəri tərəfindən cəlb edildikdə təminat tapşırığı
hesabatının əhatə etdiyi dövrdən əvvəl fərd  tərəfindən ve -
rilmiş qərar və ya həyata keçirilmiş fəaliyyət cari dövrdə
hazırkı təminat tapşırığının tərkib hissəsi kimi dəyər-
ləndirildikdə təhdidlər ortaya çıxa bilər. 

922.4 A2     Bu cür təhdidlərin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə
müvafiq amillər aşağıdakılardır: 
● Fərdin müştəridə tutduğu vəzifə;
● Fərd  müştəridən çıxdıqdan etibarən keçən müddətin

uzunluğu;
● Təminat qrupu üzvünün rolu. 

922.4 A3       Şəxsi maraq, tanışlıq və ya hədə-qorxu təhdidlərinin aradan
qaldırılmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş tədbir-
lərə təminat qrupunun üzvü tərəfindən həyata keçirilmiş
fəaliyyətin nəzərdən keçirilməsi məqsədilə müvafiq
rəyçinin  cəlb edilməsi nümunə ola bilər.
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923-cü BÖLMƏ 
TƏMİNAT TAPŞIRIĞI MÜŞTƏRİSİNİN DİREKTORU VƏ YA
VƏZİFƏLİ ŞƏXSİ KİMİ XİDMƏT GÖSTƏRİLMƏSİ 

Giriş 
923.1         Şirkətlərdən  fundamental  prinsiplərə  riayət etmələri,

müstəqil ol maları və müstəqilliyə dair təhdidləri müəyyən
etmək, qiymətləndirmək  və aradan qaldımaq üçün120-ci
bölmədə nəzərdə tutulmuş konseptual çərçivəni tətbiq et-
mələri tələb edilir. 

923.2            Təminat tapşırığı müştərisinin direktoru və ya vəzifəli şəx -
si kimi fəaliyyət göstərilməsi şəxsi baxış və şəxsi maraq
təhdidləri ortaya çıxarır. Bu bölmə həmin hallarda konsep-
tual çərçivənin tətbiq edilməsinə müvafiq xüsusi tələblər
və tətbiqetmə materiallarını nəzərdə tutur. 

Tələblər və tətbiqetmə materialları  
Direktor və ya vəzifəli şəxs kimi xidmət göstərilməsi 
R923.3 Şirkətin tərəfdaşı və ya əməkdaşı  təminat tapşırığı

müştərisinin direktoru və ya vəzifəlil şəxsi kimi xidmət
göstərməməlidir. 

Şirkətin  katibi kimi xidmət göstərilməsi 
R923.4    Şirkətin tərəfdaşı və ya əməkdaşı aşağıdakı hallarda şirkətin

təminat tapşırığının müştərisinə  şirkət katibi kimi xidmət
göstərə bilməz:
a)       Bu praktikaya yerli qanunvericilik, peşəkar fəaliyyət

qaydaları və ya praktikaları ilə açıq şəkildə icazə
veril mədikdə;

b) Bütün qərarları rəhbərlik vermədikdə; habelə
c) İcra edilmiş vəzifələr və həyata keçirilmiş fəaliyyət

protokolların hazırlanması və illik gəlir vergisi
bəyannamələrinin qorunub saxlanılması kimi mün-
təzəm və inzibati xarakterli vəzifə və fəaliyyətlə
məhdudlaşmadıqda.

923.4 A1       Şirkət katibinin vəzifəsi müxtəlif yurisdiksiyalarda müxtə -
lif təsirlərə malikdir. Vəzifə öhdəlikləri inzibati öhdəlik-
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lərdən (heyətin idarə olunması və şirkət qeydləri və
reyestrlərinin qorunub saxlanılması kimi) tutmuş şirkətin
normativ aktlara riayət etməsinin təmin edilməsi və ya kor -
porativ idarəetmə məsələləri üzrə tövsiyələrin verilməsi
kimi çox müxtəlif vəzifələri əhatə edir. Adətən, bu və -
zifənin müəssisə ilə yaxın əlaqə ehtiva etdiyi nəzərdə tu-
tulur. Ona görə də şirkətin tərəfdaşı və ya əməkdaşı təminat
tapşırığı müştərisinə şirkət katibi kimi xidmət göstərdikdə
təhdidlər ortaya çıxır. (Təminat tapşırığı müştərisinə  təmi-
nat  tapşırığı olmayan xidmətlərin göstərilməsinə dair daha
ətraflı məlumat “Audit və təhlil tapşırığı müştəriləri ol-
mayan təminat tapşırığı müştərilərinə təminat  tapşırığı ol-
mayan xidmətlərin göstərilməsi” adlı 950-ci bölmədə
verilmişdir.) 
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BÖLMƏ 924 
TƏMİNAT TAPŞIRIĞI MÜŞTƏRİSİ  İLƏ İŞ

Giriş
924.1        Şirkətlərdən  fundamental  prinsiplərə  riayət etmələri,

müstəqil ol maları və müstəqilliyə təhdidləri müəyyən
etmək, qiy mətləndirmək və aradan qaldırmaq  üçün  120-
ci bölmədə nəzərdə tutulmuş konseptual çərçivəni tətbiq
etmələri tələb edilir. 

924.2         Təminat tapşırığı müştərisi  ilə iş əlaqələri şəxsi maraq,
tanışlıq və ya hədə-qorxu təhdidləri ortaya çıxara bilər. Bu
bölmə həmin hallarda konseptual çərçivənin tətbiq
edilməsinə müvafiq xüsusi tələblər və tətbiqetmə materi-
alları nəzərdə tutur. 

Tələblər və tətbiqetmə  materialları  
Ümumi
924.3 A1       Aşağıdakı şəxslərdən hər hansı biri təminat qrupunun  üzvü

və ya tərəfdaşı olduqda tanışlıq və ya hədə-qorxu təhdidləri
ortaya çıxa bilər:
● Təminat tapşırığı müştərisinin  direktoru və ya və -

zifəli şəxsi; 
● Təminat tapşırığının predmeti  barədə informasiyaya

əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilən əməkdaş.
Təminat qrupunun   keçmiş tərəfdaşı  və ya üzvünə qoyulan  
məhdudiyyətlər 
R924.4  Keçmiş  tərəfdaş  və ya təminat qrupunun keçmiş üzvü tə -

mi nat tapşırığı müştərisinə:
a) Direktor və ya vəzifəli şəxs; yaxud
b) Təminat tapşırığının predmeti barədə informasiyaya

əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilən əməkdaş kimi 
cəlb edildikdə  həmin şəxs şirkətin biznesində və ya
peşəkar fəaliyyətində iştirak etməyə davam etməməlidir. 

924.4 A1       Hətta  R924.4-cü   paraqrafda  göstərilmiş   fərdlərdən  hər
han sı biri təminat tapşırığı müştərisində belə bir vəzifə tut-
duqda və şirkətin biznesində  və ya peşəkar fəaliyyətində
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iştirak etməyə davam etmədikdə belə tanışlıq və ya hədə-
qorxu təhdidləri yarana bilər.

924.4 A2      Şirkətin keçmiş tərəfdaşı hər hansı bir müəssisəyə 924.3
A1-ci paraqrafda göstərilmiş vəzifələrdən hər biri üzrə cəlb
edildikdə və daha sonra həmin qurum təminat tapşırığı
müştərisi olduqda da tanışlıq və ya hədə-qorxu təhdidləri
ortaya çıxa bilər.

924.4 A3     Bu cür təhdidlərin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə
mü vafiq amillər aşağıdakılardır: 
● Fərdin müştəridə tutduğu vəzifə;
● Fərdin təminat qrupuna cəlb edilməsi ehtimalı;
● Fərdin təminat qrupunun üzvü və ya şirkətin tərəf-

daşı olmasından etibarən keçən müddətin uzunluğu;
● Fərdin təminat qrupunda və ya şirkət daxilində

keçmişdə tutduğu vəzifəsi. Həmin şəxsin müştərinin
rəhbərliyi və ya idarəetməyə məsul şəxsləri ilə mün-
təzəm   əlaqələrinin qorunub saxlanılması üzrə ca -
vabdeh olub-olmadığı buna nümunə ola bilər. 

924.4 A4       Tanışlıq və ya hədə-qorxu təhdidlərini aradan qaldıra bilə -
cək tədbirlərə aşağıdakılar nümunə ola bilər: 
● Əvvəlcədən müəyyən edilmiş sabit razılaşmalara

uyğun olaraq, nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, fərdin
şirkətdən hər hansı gəlir və ödənişləri qəbul etmək
hüququnun olmamasını təmin etmək üçün zəruri
işlərin görülməsi;

● Fərdə qaytarılmalı olan hər hansı borc məbləğinin
şirkət üçün önəmli olmamasını təmin etmək üçün
zəruri işlərin görülməsi;

● Təminat tapşırığı planına dəyişiklik edilməsi;
● Təminat qrupuna müştəri şirkətə cəlb edilmiş fərdlə

əlaqədar kifayət qədər təcrübəsi olan şəxslərin təyin
edilməsi;

● Keçmiş təminat qrupu üzvünün icra etdiyi işlərin
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nəzərdən keçirilməsi məqsədilə müvafiq rəyçinin
cəlb edilməsi.

Məşğulluğa dair müştəri  ilə danışıqlar aparan təminat qrupunun
üzvləri    
R924.5 Şirkətin təminat qrupu üzvlərindən təminat tapşırığı müştə -

risi ilə məşğulluğa dair danışıqlar aparılması zamanı şirkəti
məlumatlandırmalarını tələb edən qayda və prosedurları
olmalıdır.

924.5 A1      Təminat qrupu  üzvünün gələcəkdə nə vaxtsa müştəri şir -
kətə cəlb ediləcəyini və ya edilə biləcəyini bildiyi halda
təminat tapşırığında iştirak etməsi şəxsi maraqla bağlı təh-
didlər yarada bilər. 

924.5 A2     Şəxsi maraqla bağlı təhdidləri aradan qaldıra biləcək təd-
birlərə nümunə həmin şəxsin təminat tapşırığından uzaq -
laşdırılması ola bilər.  

924.5 A3       Şəxsi maraqla bağlı təhdidlərin aradan qaldırılmasını təmin
etmək üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərə qrupda olarkən
təminat qrupunun üzvü tərəfindən verilmiş hər hansı
əhəmiyyətli qərarın nəzərdən keçirilməsi məqsədilə mü-
vafiq rəyçi  cəlb edilməsi nümunə ola bilər.      
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940-cı BÖLMƏ
İŞÇİ HEYƏTİN TƏMİNAT TAPŞIRIĞI  MÜŞTƏRİSİ İLƏ 
UZUNMÜDDƏTLİ ƏLAQƏSİ

Giriş
940.1           Şirkətlər müstəqilliyə təhlükə yarada biləcək halları müəy

yənləşdirmək, qiymətləndirmək və müvafiq təhlükəsizlik
qaydalarına riayət etmək üçün fundamental prinsiplərlə
uyğunlaşmalı, müstəqil olmalı və 120-ci bölmədə də qeyd
olunan konseptual çərçivəni tətbiq etməlidirlər.

940.2          Geniş əhatəli münasibətlər və hallar uzun müddət davam
edərsə, tanışlıq və şəxsi maraq təhdidləri yarana bilər. Bu
bölmədə belə hallar baş verdikdə konseptual çərçivəni tət-
biq etmək üçün tələblər və tətbiqetmə materialları  təsvir
edilmişdir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
940.3 A1   Tanışlıq təhdidi fərdin uzunmüddətli əlaqəsi nəticəsində

aşağıdakılar vasitəsilə yarana bilər:
a)     audit müştərisi ilə;
b)     idarəetmə orqanı ilə; yaxud 
c)     təminat tapşırığının mövzusu  və mövzu haqqında

məlumatla.
940.3 A2.     Şəxsi maraq təhdidi təminat  qrupu üzvünün uzunmüddətli

təminat tapşırığı   müştərisini itirmək və rəhbərlik və ya
idaretməyə məsul şəxslə şəxsi münasibətlərin korlanması
narahatlığından yarana bilər. Bu cür hallar fərdin qərarına
qeyri-müvafiq şəkildə təsir göstərə bilər.

940.3 A3      Tanışlıq və ya şəxsi maraq təhlükələri uzun müddət ər zin -
də eyni əsas heyətdən istifadə etdikdə yaranır və aşağıdakı
amillərdən asılı olur:
● Təminat tapşırığının mahiyyəti;
● Təminat qrupu üzvünün hansı müddətdə qrupun
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üzvü olması, qrupda  iş stajı  və yerinə yetirdiyi rol-
ların xarakteri, o cümlədən fərdin əvvəlki şirkətdə
olduğu dövrdə belə münasibətin olub-olmaması.  

● Təminat qrupu üzvünün müştərinin rəhbərliyi və ya
idarəetməyə məsul şəxsləri ilə əlaqəsinin xüsusiyyəti
və əhatə dairəsi.

● Təminat  qrupu üzvünün işinə yuxarı kateqoriyalı
əməkdaşlar tərəfindən yönləndirmənin, təhlil və
nəzarət amillərinin hansı dərəcədə olması.

● Təminat  qrupu üzvünün hansı dərəcədə vəzifə
üstünlüklərindən istifadə edərək təminat tapşırığına
təsir edə bilmə qabiliyyəti.

● Fərdlə təminat qrupu üzvünün qarşılıqlı əlaqəsinin
mahiyyəti, tezliyi və  dərəcəsi. 

● Mövzunun və ya mövzu barədə informasiyanın
mahiyyəti və ya mürəkkəbliyində dəyişikliyin olub-
olmaması.  

● Rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxs və ya şəxs-
lərdə son zamanlarda dəyişikliyin olub-olmaması.

940.3 A4   İki  və ya daha çox amillərin birləşməsi təhdidlərin
səviyyəsini artıra və ya azalda bilər. Məsələn, fərdlə təmi-
nat tapşırığının müştərisi arasında uzun müddət ərzində qu-
rulmuş yaxın münasibətdən yaranan səmimiyyət təhlükəsi
fərdin kənarlaşdırılması ilə azaldıla bilər. 

940.3 A5      Tanışlıq və ya şəxsi maraq  təhlükəsinin aradan qaldırıl-
masına tapşırıq qrupu üzvünün  qrupdan çıxarılması da nü-
munə göstərilə bilər.

940.3 A6     Tanışlıq və ya şəxsi maraq  kimi təhlükələrin aradan qaldırıl-
ması üçün aşağıda qeyd olunanlar tətbiq edilə bilər:
● Fərdin təminat tapşırığı qrupundakı rolunda və ya

gördüyü işin mahiyyət və ya həcmində hər hansı bir
dəyişiklik.

● Tapşırıq qrupunun üzvü olmayan etibarlı tərəfdaşın
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müvafiq qrupun işinin yoxlamasının təmin edilməsi.
● Müntəzəm olaraq daxili və ya xarici keyfiyyət yoxla-

malarının aparılması.
R940.4 Şirkət təminat qrupu üzvünün qrupdan kənarlaşdırılmsı ilə

yaranan təhdidlərin aradan qalxacağını qərarlaşdırırsa, mü-
vafiq dövr müəyyənləşdirir və bu müddət ərzində əmək-
daş:
a)      Təminat tapşırığı qrupunun üzvü olmur;
b)     Keyfiyyətə nəzarəti təmin etmir; yaxud
c)       Təminat   tapşırığıının nəticəsinə birbaşa təsir göstər-

mir.
Bu dövr  tanışlıq və şəxsi maraq  təhdidlərinin aradan qalx -
ma sı üçün kifayət qədər uzun olmalıdır.

BÖLMƏ 940

B
E

Y
N

Ə
L

X
A

L
Q

 M
Ü

ST
Ə

Q
İL

L
İK

 S
T

A
N

D
A

R
T

L
A

R
I 

- 
4 

B
 H

İS
SƏ

Sİ
 

289

MƏCƏLLƏ



950-ci BÖLMƏ  
AUDİT VƏ TƏHLİL TAPŞIRIĞI MÜŞTƏRİLƏRİ OLMAYAN 
TƏMİNAT TAPŞIRIĞI MÜŞTƏRİLƏRİNƏ TƏMİNAT TAPŞIRIĞI
OLMAYAN XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRILMƏSI 

Giriş
950.1             Şirkətlər  müstəqilliyə təhlükə yarada biləcək halları müəy -

yənləşdirmək, qiymətləndirmək və müvafiq təhlükəsizlik
qaydalarına riayət etmək üçün fundamental prinsiplərlə
uyğunlaşmalı, müstəqil olmalı və 120-ci bölmədə də qeyd
olunan konseptual çərçivəni tətbiq etməlidirlər.

950.2             Şirkətlər ənənəvi olaraq təminat müştərilərinə onların ba -
ca rıq və təcrübələrinə uyğun təminat tapşırığı olmayan  bir
sıra xidmətlər göstərə bilərlər. Təminat tapşırığı olmayan
xidmətlərin göstərilməsi şirkətin və təminat qrupu
üzvlərinin müstəqilliyi üçün təhlükələr yarada bilər. Bu
bölmə belə bir hal baş verdikdə konseptual çərçivəni tətbiq
etmək üçün lazım olan tələbləri və tətbiqetmə material-
larını əhatə edir.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
R950.3 Şirkət  təminat müştərisi üçün təminat tapşırığı olmayan

xid mətlərin göstərilməsi öhdəliyini  qəbul etməzdən əvvəl
həmin xidmətlərin göstərilməsinin müstəqilliyə təhlükə
yaradıb-yaratmayacağını müəyyənləşdirilməlidir

950.3 A1       Bu bölmədə əksini tapan tələblər və tətbiqetmə materialları
şirkətlərə təminat tapşırığı olmayan xidmətləri qəbul etdiyi
halda yarana biləcək təhlükələri analiz etmək üçün kömək
edir.

950.3 A2      Biznesin yeni üsulları, maliyyə bazarlarının inkişafı və in-
formasiya texnologiyalarındakı dəyişikliklər təminat
müştərisinə təqdim edilə biləcək təminat tapşırığı olmayan
xidmətlərin tam siyahısını tərtib etməyi mümkünsüz  edir.
Nəticə etibarilə  müştəriyə təqdim edilə biləcək təminat
tapşırığı olmayan xidmətlər Məcəllədə əksini tapmır.
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Təhdidlərin qiymətləndirilməsi
950.4 A1     Müştəriyə təminat tapşırığı olmayan xidmətlərin göstəril -

məsi zamanı yarana biləcək təhdidlərin səviyyəsini
qiymətləndirmək üçün müvafiq olan amillər aşağıdakı -
lardır:
● Xidmətin mahiyyəti, həcmi və məqsədi.
● Təminat tapşırığının bir hissəsi kimi, xidmətin

üzərinə qoyulacaq təminat dərəcəsi.
● Xidmətin göstərildiyi hüquqi və normativ mühit.
● Göstərilən xidmətin nəticəsinin müzakirə möv -

zusuna və ya müzakirə mövzusu üzrə informasiyaya
təsir edib-etməyəcəyini müəyyənləşdirmək və əgər
belə olarsa:
○  Göstərilən xidmətin nəticəsinin təminat

tapşırığının müzakirə mövzusuna hansı də -
rəcədə əhəmiyyətli təsir göstərməsinin müəy -
yənləşdirilməsi.

○    Təminat tapşırığı müştərisinin əhəmiyyətli
məsələlər üzrə qərarların müəyyən edil mə -
sində hansı dərəcədə iştirak etməsi.

● Göstərilən xidmətlərin növü  ilə əlaqədar  müştərinin
rəhbərliyinin və işçilərinin  ekspertizasının səviyyəsi. 

Təminat müştərisi məlumatlarının əhəmiyyəti
950.4 A2      Müştəri məlumatlarının əhəmiyyətinə dair konsepsiya 3000

saylı (yenilənmiş) Təminat Tapşırıqlarının Beynəlxalq
Standartlarında və Audit və Təhlillərin Tarixi Maliyyə İn-
formasiyasından fərqli olan Təminat Tapşırıqlarında qeyd
olunmuşdur. Əhəmiyyətin tərifi peşəkar qərar verə  bilmə
bacarığını əhatə edir və həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət
amillərinin təsirinə məruz qalmışdır. Bu (əhəmiyyətin
tərifi),  həmçinin,  istifadəçilərin maliyyə və digər infor-
masiya tələbatlarına təsir göstərir.

Eyni təminat müştərilərinə göstərilən təminat tapşırığı olmayan  birdən
çox xidmətlər
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950.4 A3      Şirkət təminat müştərisinə təminat tapşırığı  ilə bağlı ol-
mayan birdən çox xidmətlər göstərə bilər. Bu halda
göstərilmiş məcmu xidmətlərdən yaranan təhlükələr
şirkətin təhlükə və təhdidləri qiymətləndirməsinə müvafiq
olur.

Təhlükələrə müqavimət
950.5 A1       120.10 A2-ci paraqraf təhlükəsizlik tədbirlərinin təsvirini

əhatə edir. Təminat müştərilərinə göstərilən təminat
tapşırığı olmayan xidmətlər zamanı təhlükəsizlik tədbirləri
müəssisə tərəfindən bu xidmətləri göstərərkən yarana
biləcək təhdid və təhlükələri münasib dərəcəyə azaltmaq
üçün istifadə olunur. Bəzi hallarda təminat müştərisinə xid-
mət göstərərkən, təhlükəsizlik tədbirləri mövcud olmaya
bilər. Belə hallarda  konseptual çərçivənin 120-ci bölməsi -
nə əsasən, şirkət göstərilən təminat tapşırığı  ilə bağlı ol-
mayan xidmətləri və ya təminat tapşırığını dayandırmalı
və ya rədd etməlidir.

İdarəetmə öhdəliklərinin icrasına məhdudiyyətlər
R950.6  Şirkət təminat tapşırığının müzakirə mövzusuna və  ya

müzakirə mövzusu üzrə informasiyaya dair idarəetmə
öhdəliklərini icra etməməlidir. Əgər şirkət idarəetmə öhdə-
liklərini təminat  müştərisinə göstərilən hər hansı bir xid-
mətin tərkibi olaraq icra edərsə, o zaman şirkət həmin
öhdəliklərin müzakirə mövzusuna və  ya müzakirə
mövzusu üzrə informasiyaya aid olmadığını təmin etmə-
lidir.

950.6 A1       İnsan resuslarının, maliyyə, texnoloji, fiziki və qeyri-maddi
resursların əldə edilməsi, yerləşdirilməsi və nəzarəti ilə
bağlı qərarların qəbul edilməsini özündə cəmləşdirən
idarəetmə öhdəlikləri təşkilata nəzarəti, rəhbərliyi is-
tiqamətləndirməyi əhatə edir.

950.6 A2     Xidmət yerinə yetirilərkən idarəetmə öhdəliyində təminat
müştərisinə təminat tapşırığı olmayan xidmətlər  göstər-
mək özünüqiymətləndirmə və şəxsi mənafedə risk yaradır.
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Şirkət tərəfindən təminat tapşırığı mövzusu və ya mövzu
haqqında informasiya ilə əlaqədar şirkət idarəetmə mənafe
və maraqları ilə çox yaxından əlaqəli olarsa, idarəetmə
öhdəliyində oxşar təhlükənin və eləcə də özünüqoruma
təhlükəsinin yaranacağı güman edilir.

950.6 A3       Fəaliyyətin idaretmə öhdəliyi olub-olmamasının müəyyən-
ləşdirilməsi şəraitdən asılıdır və peşəkar mühakimənin  tət-
biq edilməsini tələb edir. İdarəetmə öhdəliyi kimi nəzərdə
tutulan fəaliyyətlərə aşağıdakılar aiddir:
● Siyasi və strateji istiqamətlərin tərtib edilməsi.
● İşçilərin işə qəbulu və ya işdən azad olunması.
● Şirkət işçilərinin fəaliyyəti üçün məsuliyyətin

müəyyən edilməsi və istiqamətləndirilməsi.
● Transaksiyaların qanuniləşdirilməsi.
● İnvestisiya və ya bank hesablarına nəzarət və  onların

idarə  olunması.
● Şirkətin və ya digər üçüncü tərəflərin tövsiyyələrinin

həyata keçirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi.
● Rəhbərliyə hesabat verilməsi.
● Daxili nəzarətin təşkili, tətbiqi, monitoqinqi və

saxlanması üzrə məsuliyyətin öz üzərinə götürül -
məsi.

950.6 A4       Müştərinin idarəetməsinə kömək etmək üçün məsuliyyət-
dən azad olmaqla  bağlı verilən tövsiyə və məsləhətlər
idarəetmə öhdəliyi hesab olunmur. (BAX: R950.6-cı
paraqrafdan 950.6 A3-cü paraqrafadək)

R950.7        Təminat  müştərisinə təminat tapşırığı olmayan  xidmətlər
göstərərkən təminat tapşırığı mövzusu və ya mövzu
haqqında informasiya ilə əlaqədar idarəetmə öhdəliyini
qəbul etməmək üçün şirkət müştərinin idarəetmə öhdəli -
yinə uyğun mühakimə və qərarları qəbul etdiyinə əmin ol-
malıdır. Bu əminliyə aiddir:
a) Qərarlara görə  məsuliyyət daşıyan və xidmətlərə

nəzarət edən müvafiq bacarığa, biliyə və təcrübəyə
malik fərdin vəzifəyə təyin edilməsi. Rəhbərlikdə

BÖLMƏ 950

B
E

Y
N

Ə
L

X
A

L
Q

 M
Ü

ST
Ə

Q
İL

L
İK

 S
T

A
N

D
A

R
T

L
A

R
I 

- 
4 

B
 H

İS
SƏ

Sİ
 

293

MƏCƏLLƏ



belə bir fərdin olması arzu olunandır və o aşağı-
dakıları bilməlidir:
i)        Xidmətin  məqsədi,  mahiyyəti  və nəticəsini;

ha belə
ii) Müştəri və şirkətin məsuliyyətini.

Lakin həmin fərddən xidmətin yerinə yetirilməsi və ya ye -
nidən həyata keçirilməsi ilə bağlı təcrübəyə malik olmaq
tələb olunmur.
b) Xidmətə  nəzarəti  təmin  etməsi  və  yerinə yetirilən

xid mətin nəticələrinin müştərinin məqsədinə uyğun-
luğunu qiymətləndirməsi;

c) Xidmətin nəticələrindən irəli gələn məsələlər üçün
məsuliyyəti qəbul etməsi.

Xüsusi təminat tapşırığı olmayan xidmətin təmin edilməsi ilə bağlı digər
məsələlər
950.8 A1     Əgər şirkət təminat tapşırığı mövzusu haqqında məlumat

hazırlanmasında iştirak edərsə, özünüqiymətləndirmə təh-
lükəsi yarana bilər. Təminat tapşırığı mövzusu haqqında
informasiya ilə əlaqədar xidmətin göstərilməsi zamanı
təminat tapşırığı olmayan xidmətin özünüqiymətləndirmə
təhlükəsi yaratmasına misal olaraq aşağıdakıları göstərmək
olar:
a) Perspektiv məlumatların hazırlanması, inkişaf et-

dirilməsi və bu məlumatlara təminat verilməsi.
b) Təminat tapşırığı mövzusu haqqında informasiyanın

formalaşmasının qiymətləndirilməsi.
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990-cı bölmə 
İSTİFADƏ VƏ YAYIM MƏHDUDİYYƏTİNİN DAXİL OLDUĞU
HESABATLAR (AUDİT VƏ TƏHLİL TAPŞIRIĞI OLMAYAN
DİGƏR TƏMİNAT TAPŞIRIQLARI) 

Giriş
990.1           Şirkətin fundamental prinsiplərə riayət etməsi, müstəqil ol -

ması və müstəqiliyə mane olan təhlükələrin müəyyən-
ləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və həll olunması üçün
120-ci bölmədə qeyd olunan konseptual çərçivəni tətbiq
etməsi tələb edilir.

990.2          Bu bölmədə istifadəsi və yayımında  məhdudiyyət olan
hesabatlara 4B hissəsində icazə verilən təminat  tapşırığı
ilə əlaqədar müəyyən hallarda bəzi modifikasiyalar
nəzərdə tutulur. Bu bölmədə R990.3-cü paraqrafda
göstərilən hallarda istifadəsi və yayımında məhdudiyyət
olan təminat hesabatı   “uyğun təminat tapşırığı” kimi ad-
landırılır.

Tələblər və tətbiqetmə materialları
Ümumi
R 990.3      Şirkət istifadəsi və yayımında məhdudiyyət olan təminat

tapşırığı haqqında hesabat hazırlamağı planlaşdırarkən, 4B
hissəsində göstərilən müstəqillik tələblərinə uyğun də -
yişiklikləri etməsinə yalnız o halda icazə verilir ki:
a) Şirkət xidmətin göstərilməsi zamanı tətbiq ediləcək

dəyişdirilmiş müstəqillik tələbləri ilə bağlı hesabatın
nəzərdə tutulmuş  istifadəçiləri ilə əlaqə yaratsın; ha-
belə

b) Nəzərdə tutulan istifadəçilər hesabatın məqsədi,
möv zusu haqqında məlumatı və məhdudiyyətləri
başa düşüb açıq şəkildə bununla razılaşsın.

990.3 A1    Nəzərdə tutulan istifadəçilər hesabatın məqsədi, mövzusu
haqqında məlumatı və məhdudiyyətləri tapşırığın
mahiyyəti və əhatə dairəsinin müəyyənləşdirilməsində
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nəzərdə tutulan istifadəçilərin adından iştirak etməli olan
səlahiyyətli nümayəndəsinin birbaşa və ya dolayı iştirakı ilə
əldə edə bilər. İstənilən halda  bu iştirak şirkətin müstəqil-
liklə bağlı məsələlərdə konseptual  çərçivənin tətbiqinə
uyğunluqla yanaşı, istifadəçilərin ünsiyyətinə  də kömək
edir. Bu, həmçinin, şirkətə müstəqillik tələblərində dəyişik-
liklə bağlı istifadəçilərlə razılıq əldə etməyə imkan verir.

R990.4 Tapşırıq şərtləri qərarlaşdırılanda istifadəçilər müəyyən edi -
lə bilməyən xüsusi istifadəçilər  qrupu olarsa, şirkət həmin
istifadəçiləri onların nümayəndələri ilə  razılaşdırılmış
müstəqillik tələblərindəki dəyişiklik haqqında məlumat-
landırmalıdır.

900.4 A1      Məsələn, nəzərdə tutulan istifadəçilər bir sindikatlaşdırılmış
kredit müqaviləsinin borc verənləri olduqda, şirkət də -
yişdirilmiş müstəqillik tələblərini kreditorların nüma yən -
dəsinə məktub-öhdəliyində təsvir edə bilər. Nü ma yəndə
sonradan  nümayəndənin razılığı  ilə dəyişdirilmiş müstə -
qillik tələbləri barədə kreditor qrupu üzvlərini məlumat-
landırmaq üçün onları şirkətin məktub-öhdəliyi  ilə tanış
edə bilər.

R990.5 Möhkəm bir etibarlılıq nişanını yerinə yetirərkən, 4B his -
səsinə edilən hər hansı bir dəyişikliklər R990.7-ci və
R990.8-ci paraqraflarda göstərilən dəyişikliklərlə məhdud-
laşdırılmalıdır.

R990.6 Əgər şirkət eyni zamanda eyni müştərinin istifadə və yay-
ması üçün məhdudiyyət nəzərdə tutmayan təminat hesabatı
verirsə, onda şirkət 4B  hissəsini  bu təminat hesabatına
tətbiq etməlidir. 

Maliyyə maraqları, kreditlər və zəmanətlər, yaxın biznes, ailə 
münasibətləri və şəxsi münasibətlər
R990.7 Şirkət  təminat tapşırığı barədə məqbul bir öhdəliyi yerinə

yetirərkən: 
a) 910-cu, 911-ci, 920-ci, 921-ci, 922-ci və 924-cü
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paraqraflarda göstərilən müvafiq müddəaları yalnız
tapşırıq qrupunun üzvlərinə, eləcə də onların birbaşa
və yaxın ailə üzvlərinə tətbiq edilməlidir; 

b)     Şirkət müştəri və təminat qrupunun üzvləri arasında
910-cu, 911-ci, 920-ci, 921-ci, 922-ci və 924-cü
paraqraflarda nəzərdə tutulmuş maraq və münasi-
bətləri ilə təsdiqlənən müstəqilliyə dair hər hansı təh-
lükəni müəyyənləşdirməli, qiymətləndirməli və
aradan qaldırmalıdır:
i) Texniki və sahə problemləri, transaksiya və ya

hadisələr barədə məsləhətlər verənlər;
ii) İştirak üçün keyfiyyətə nəzarəti həyata keçi -

rən lər  də daxil olmaqla, keyfiyyətə nəzarət
edənləri; habelə

c) Şirkət tapşırıq qrupunun  fikrincə, təminat müştərisi
ilə şirkətin içində olan başqaları arasında və 910-cu
paraqrafda göstərildiyi, kimi hər hansı maraq və mü-
nasibətlərdən yaranan, 910-cu, 911-ci 920-ci, 921-
ci, 922-ci  və 924-cü paraqraflarda qeyd olunduğu
kimi, təminat tapşırığının nəticəsinə birbaşa təsir
göstərən istənilən təhlükəni qiymətləndirməli və
aradan qaldırmalıdır. 

990.7 A1     Təminat  tapşırığının nəticəsinə birbaşa təsir edə bilən
şirkətin digər əməkdaşları kompensasiyanı tövsiyə edənlər
və ya birbaşa nəzarət, rəhbərlik və ya digər nəzarəti həyata
keçirənlərdir

R990.8      Şirkət təminat üzrə müvafiq tapşırığı  yerinə yetirdikdə,
müştərinin təminatında birbaşa maddi və ya ciddi dolayı
maliyyə maraqlarına malik olmur. 
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Peşəkar mühasibin etibarlı və məlumatlı üçüncü
tərəfin testindən istifadə edərək mühasibin əsas
prinsiplərə əməl etməsi nəticəsinə gələcəyi səviyyə. 
Peşəkar işi əldə etmək üçün ictimai praktikada
peşəkar mühasiblər tərəfindən göstərilən xidmətlər
və ya bacarıqlara dair məlumatların icti maiyyətə
çatdırılması.
Müvafiq rəyçi, həyata keçirilən işin və ya xidmətin
obyektiv olaraq nəzərdən keçirilməsi üçün lazımi
bilik, bacarıq, təcrübə və səlahiyyətə malik
peşəkardır. Belə bir şəxs peşəkar mühasib ola bilər.
Bu termin 300.8 A4-cı  paraqrafda təsvir edilmişdir.
Məsul tərəf bu şəxslərdir:
a)     Birbaşa  hesabatlılıq  tapşırıqlarında  mövzu -

ya görə mə suliyyət daşıyır; yaxud
b) Təsdiq əsaslı tapşırıqlarda mövzuya dair mə -

lumat üçün məsuliyyət daşıyır və mövzuya
görə məsuliyyət daşıya bilər. 

İctimai sektorda çalışan peşəkar mühasibin mə sul
tərəfdən başqa nəzərdə tutulan istifadəçilərin me-
yarlara görə qiymət ləndirmə nəticəsi və ya pred-
metə etimad dərəcəsini artırmağa yönəlmiş bir
nəticəni ifadə edən tapşırıq. 

Qəbul olunan
səviyyə

Reklam

Müvafiq rəyçi

Təminat
müştərisi

Təminat tapşırığı 

TERMİNLƏR  LÜĞƏTİ

Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsində (Beynəlxalq
Müstəqillik Standartları ilə birlikdə), uyğun olaraq, tək  həm də cəm və
əksinə, başa düşülməlidir; aşağıda göstərilmiş terminlər  də bu  mənaları
daşıyır. 
Bu Sözlükdə müəyyən şərtlərin şərhi adi şriftlə göstərilir; kursiv şrift
Məcəllənin müəyyən hissələrində müəyyən bir mənaya malik olan
müəyyən şərtləri və ya müəyyən şərtlərin əlavə izahları üçün istifadə
olunur. Məcəllədə təsvir edilmiş terminlər üçün istinadlar da təqdim
edilmişdir. 



LÜĞƏT

L
Ü

Ğ
Ə

T

299

MƏCƏLLƏ

(Etibarlı razılaşmalar üzrə təlimat üçün bax:
Beynəlxalq Audit və Təminat Standartları Şurası
tərəfindən hazırlanmış Beynəlxalq Təminat
Tapşırıqları Çərçivəsi. Beynəlxalq Təminat
Tapşırıqları Çərçivəsi təminat müqaviləsinin ele-
mentlərini və məqsədlərini təsvir edir və Beynəl xalq
Audit Standartları (ISA), Təhlil Tapşırıqlarına dair
Beynəlxalq Standartlar (ISRE) və Təminat
Tapşırıqlarına dair Beynəlxalq Standartların
(ISAE) tətbiq olunduğu tapşırıqları müəyyən edir).
a) Təminat tapşırığı qrupunun  bütün üzvləri;
b) Təminat tapşırığının nəticələrinə birbaşa təsir

edə bilən şirkətlər və digər səlahiyyətli şəxs-
lər, o cümlədən aşağıda qeyd edilənlər:
i) Kompensasiya, təchizat və ya təminat

üzrə nəzarət məsələlərinin bölüşdü rül -
məsi;

ii) Həmin məsələlər üzrə məsləhətçilərin
seçilməsi;

iii) Təhlükəsizliyə dair mövcud müqavilə
şərtlərinin icrası üzrə keyfiyyətə nə za -
rət edənlərin seçilməsi.

4A hissəsində qeyd edilən "audit" termini, eyni za-
manda, "nəzərdən keçirmək", “təhlil etmək” demək -
dir.
Müştəri qeydiyyatdan keçmiş şirkət olduqda, audi-
tor yalnız həmin şirkət üzrə audit öhdəliyi götürmək
üçün tam səla hiy yətlidir. Belə olan halda, audit
həmin şirkət ilə bu və ya digər formada əlaqəli sub-
yektləri də əhatə edəcəkdir (etməlidir). (R400.20-ci
paraqrafa bax). 
4A hissəsində qeyd edilən “audit müştərisi”( yəni
xidmət barədə olan münasibətləri rəsmiləşdirilmiş

Təminat qrupu

Audit

Audit müştərisi                     
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hər hansı şəxs) termini  “təhlil müştərisi”   termini -
nə bərabər tutulur.
Audit tapşırığı, ümumiyyətlə,  Beynəlxalq Audit
Standartlarının tələblərinə  uyğun olaraq həyata  ke -
çirildiyi kimi, eyni zamanda, praktikada peşəkar
mühasib tərəfindən müvafiq təsərrüfat subyekti
üzrə aparılmış əməliyyatlara dair  bütün müvafiq
cəhətlərdən (düzgün, aydın, ədalətli) hazırlanmış
maliyyə hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarının tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunmalıdır. Bu, müvafiq  qanunvericilik və
digər tənzimləyici aktlara uyğun olaraq audit hesab
olunan məcburi  auditi ehtiva edir.
4A  hissəsində qeyd edilən “audit tapşırığı” termini,
eyni za   manda, “təhlil tapşırığı”  termininə
bərabər tutulmalı dır.
4A hissəsində  qeyd edilən “Audit   hesabatı” ter-
mini, ey ni zamanda, “təhlil hesabatı” termininə
bərabər tutulmalıdır.  
a)       Audit  tapşırığının icrası üzrə yaradılmış və

ya təyin olun muş tapşırıq  qrupunun  bütün
üzvləri;

b)        Şirkətdə audit tapşırığının nəticələrinə birba -
şa təsir görtərə bilən bütün başqa  şəxslər, o
cümlədən:  

i)      Audit  tapşırığının başlanması ilə əlaqədar
ardıcıl olaraq yuxarı səviyyələrdə tərəfdaş-
dan tutmuş  yuxarı vəzifəli şəxs və ya şirkətin
idarəedici tərəfdaşı (icraçı direktor və ya
onun ekvivalenti) olan kompensasiyanı
tövsiyə edən lər və ya tapşırığın icrasına bir-
başa nə zarəti, idarəetməni və digər nəzarəti
həyata  keçirənlər;

Audit tapşırığı                 

Audit  hesabatı                 

Audit qrupu                                    
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ii)      Texniki və ya sahə məsələləri, transak-
siya və ya iştirak etmək üçün hadi -
sələrə dair məsləhət verənlər; habelə

iii)    İştirak etmək üçün keyfiyyətə nəzarəti
təmin edənlər,o cümlədən tapşırıq
üçün qarşılıqlı fəaliyyətin keyfiyyətinə
nəzarətin təhlilini həyata  keçirənlər;
habelə  

Şəbəkə şirkətində işləyənlərin hamısı audit
tapşırığının nəticələrinə birbaşa təsir edə bilərlər.
4A hissəsində  qeyd edilən “audit qrupu” termini
“təhlil qrupu”termininə  bərabər  tutulmalıdır.
Birbaşa ailə üzvü olmayan digər şəxslər, o cüm-
lədən vali deynlər, övladlar, bacılar, qardaşlar başa
düşülür.
Bu termin 120-cü bölmədə təsvir edilmişdir.

Müvafiq əməliyyatların və ya müvafiq hüquqi şəxs,
məsə lən, şirkət tərəfindən həyata keçirilmiş xid-
mətlərə və ya onun  nəticələrinə görə müəyyən qa-
nuni əsaslarla, ədalətlə və düzgün hesablanmış, eyni
zamanda, hər iki tərəf arasında razılaşdırılmış dəyər
kimi başa düşülməlidir. Belə dəyərlərin və ya
haqların müvafiq müraciətlər əsasında məhkəmələr
və ya digər dövlət orqanları tərəfindən müəyyən
edilməsi şərti haqq deyildir.  
Bu termin R540.11-cidən R540.19-cuyadək olan
paraq rafların məqsədi və ya   nəticəsi kimi R540.5-
ci paraqrafda  göstərilmişdir.
Maliyyə marağı  dedikdə:        
a)      fiziki və ya hüquqi şəxslərin  nəzarəti altında

olan və bilavasitə onlara   məxsus olan, ya -
xud diskresion əsasda idarə edilən  qiy -
mətlilər; yaxud

Yaxın qohumlar            

Konseptual
çərçivə     
Şərti haqq                  

Aravermə dövrü             

Birbaşa maliyyə
marağı
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b)        kollektiv investisiyalar vasitəsi ilə həmin be -
ne fisiar şəxslərin bu məqsədlə  (gəlir götür-
mək məqsədi ilə), sahibkarlar tərəfindən
qəbul olunan investisiya  qərarlarına nəzarət
və  təsir etmək  qabiliyyəti kimi başa düşül -
məlidir.

Təşkilatın təsisçiləri tərəfindən təyin olunmuş və
həmin müəssisənin, ümumiyyətlə,  idarə olun-
masına görə mövcud qanunvericiliklə maddi
məsu liy yət daşıyan  maddi  məsul şəxs kimi başa
dü şülməlidir.
Bu termin 800-cü  bölmənin məqsədi kimi  800.2-ci
paraqraf da göstərilmişdir.
Bu termin 990-cı  bölmənin məqsədi kimi  990.2-ci
paraq rafda göstərilmişdir.
Qanuni fəaliyət göstərən şirkət və ya təşkilatın
bütün  əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, uçot-he -
sabat  sə nədlərinin tərtib olunması  üçün məsu liyyət
daşıyan hüquqi və fiziki şəxslər başa düşülməlidir.
Audit qrupunun işə başladığı və auditi başa çat-
dırdığı dövr kimi başa düşülməlidir (danışıqlara,
hazırlıqlara, icraya, yekunlaşdırmaya və təhvil- təs-
limə dair dövrlər də daxil olmaqla).                                 
Tapşırıq dövrü  təminat qrupunun konkret tapşırıq
çər çivəsində təminat və təhlil tapşırığı xidmətlərinin
göstərilməsinə başladığı dövrdə başlanır. Tapşırıq
dövrü Təminat hesabatının verildiyi zaman başa
çatır. Təminat tapşırığı təkrar xarakterdə ol duq da o
peşəkar əla qə lərin bitməsi və ya təminat barədə qəti
he sa batın veril məsi barədə tərəflərdən birinin rəsmi
xəbərdarlığı ilə başa çatır. 
Hesabat hazırlanarkən  tapşırıq qrupunun müəyyən
etdiyi və tapşırıq üçün xüsusi  əhəmiyyət kəsb edən
mülahizə və nəticələrin obyektiv qiymətlən diril -

Direktor və ya
vəzifəli şəxs                

Uyğun audit
tapşırığı   
Uyğun təminat              
tapşırığı 
Tapşırıq tərəfdaşı

Tapşırıq dövrü
(Audit və təhlil
tapşırıqları)                        

Tapşırıq dövrü
(Audit və təhlil
tapşırıqlarından
savayı,  təminat
tapşırıqları)  

Tapşırığın yerinə
yetirilməsi
keyfiyyətinin
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məsi məqsədilə həmin hesabatların tərtib olunması
zamanı   həyata keçirilən pro ses dir. 
Vəzifələrini yerinə yetirən bütün tərəfdaşlar, əmək-
daşlar  və təminat prosedurlarını yerinə yetirən
digər məsul şəxslər, müvafiq xarici mütəxəssislər
də  daxil olmaqla  şirkət və təşkilatlar tərəfindən işə
götürülənlər kimi qəbul edilməlidir. 
“Tapşırıq qrupu”  termini, həmçinin, kənar auditor
610 saylı (2013-ci ildə düzəliş edilmiş) “Daxili
audi torların işindən istifadə  edilməsi” BAS-ın
tələblərinə riayət edərək müştərinin daxili audit xid-
mətindən audit tapşırı ğına birbaşa  yardım  göstərən
şəxsləri istisna edir.          
İctimai sektorda çalışan peşəkar mühasib hal-
hazırda  müştəri üçün audit keçirir,   mühasibat,
vergi, məsləhət  xidmətləri və oxşar  peşəkar xid-
mətlər göstərir. 
Fərd  (şirkətin və  ya şəbəkə şirkətinin tərəfdaşı və
ya peşəkar əməkdaşı, o cümlədən müvəqqəti
əməkdaşı olmayan), yaxud mühasibat uçotu  və
auditdən  savayı  vərdişlərə,  bilik və  təcrübəyə
malik  təşkilatın xidmətlərindən peşəkar mühasibə
yetə rincə məlumatlar təqdim etmək üçün istifadə
olu nur.   
Səhmlərə və ya digər qiymətli kağızlara, istiqraz la -
ra, kredit və s. borc alətlərinə, hüquq  və öhdəlik -
lər də daxil olmaqla, belə bir maraq və belə
maraq lara birbaşa aidiyyəti olan  derivativlərə
sahib olmaq nəticəsində yaranan maraq maliyyə
maraqlarıdır.
Müvafiq qeydlər daxil   olmaqla tarixi   maliyyə
məlumatlarının strukturlaşdırılmış təqdimatı, müəy -
yən bir vaxtda iqtisadi qaynaq və ya öhdəlikləri və
ya müəyyən müddət ərzində maliyyə də -

icmal  şəklində
yoxlanılması
Tapşırıq qrupu

Fəaliyyətdə olan
mühasib

Xarici ekspert              

Maliyyə
maraqları              

Maliyyə 
hesabatları 
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yişikliklərini özündə əks etdirən hesabat formasıdır.
Həmin hesabatla əlaqədar olaraq müvafiq əlavə
qeydlər, adətən,  əsas mühasibat uçotu prinsi-
plərinin qısa xülasəsi və digər  məlumatları özündə
ehtiva edir. Termin bütövlükdə maliyyə dəsti
hesabatlarına aid edilə bilər, eyni zamanda, o  ayrıca
bir  maliyyə hesabatına, məsələn, bir balans və ya
gəlir və xərclər hesabatı  və onlarla  əlaqədar izahlı
qeydlərə də aid. edilə bilər.
Vahid bir şirkət halında olduqda konsolidə edilmiş
hesabatı üçün bir neçə  konsolidə edilmiş  maliyyə
hesabatına aid olan konsolidə edilmiş maliyyə
hesabatı kimi  kimi istinad edilir.     
a)        fərdi praktik-mühasib, peşəkar  mühasiblərin

tərəfdaşlığı və ya korporasiyası;  
b)     mülkiyyət, idarəetmə  və ya digər vasitələrlə

nəzarət edilən subyekt; habelə
c)       tərəflərin  mülkiyyət,  idarəetmə  və ya digər

va sitələrlə nəzarət etdiyi müəssisə.
400.4-cü və 900.3-cü paraqraflarda  "hüquqi şəxs-
lər" sözünün  peşəkar mühasiblərin və şirkətlərin
mü vafiq olaraq 4A və 4B hissələrinə riayət
et  mələri  üçün məsuliyyətini həll etmək məqsədi ilə
necə  istifadə  olunduğu izah edilir.
Bu termin 110.1 A1-ci  paraqrafda təsvir edilmişdir.
Fundamental prinsiplərin hər biri isə aşağıdakı
paraq raf lardadır:   
Tamlıq                                                            R111.1
Obyektivlik                                                    R112.1
Peşəkar səriştəlilik və müvafiq yanaşma      R113.1
Məxfilik                                                         R114.1 
Peşəkar davranış                                          R115.1
Maliyyə baxımından məlumat, əsasən, həmin təşki -
latın mühasibat uçotu  sistemindən  çıxarılmış, iqti-

Şirkətin  rəy
bildirəcəyi
maliyyə şərhləri

Şirkət                             

Fundamental  
prinsiplər          

Tarixi maliyyə  
məlumatları                 
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sadi hadisələrlə əlaqədar keçmiş dövrlərdə və ya
iqtisadi şəraitdə baş verən hallar kimi başa düşülmə-
lidir. 
Ər-arvad  (və ya onlara bərabər tutulan şəxslər)  və
ya öhdədə olan şəxslər.
Müstəqilliyə daxildir:
a) Fikir müstəqilliyi - təsir altına düşmədən,

peşəkar qərarı təhlükə altında qoymadan,
bununla yanaşı, insana ədalətli, obyektiv  və
peşəkar mühakimə yürütməyə imkan verən
düşüncə mövqeyidir.

b) Görünüş baxımından müstəqillik – audit və
ya təminat qrupunun üzvü, dürüstlük, obyek-
tivlik, ya da peşəkar inamsızlıq təhlükəsi
yarandıqda üçüncü tərəfin məlumatlandırıl-
malı olduğu əhəmiyyətli şərtlərdən və fakt-
lardan qaçmaqdır.    

400.5-ci və 900.4-cü paraqraflarda göstərildiyi
kimi, bir fiziki və ya hüquqi şəxsin  "müstəqil" ol-
ması fərdi olduğunu və ya həmin şəxslərin müvafiq
olaraq 4A və 4B hissələrinə riayət etməsini bildirir.
Maliyyə marağı,  gəlirli ərazi ilə bağlı investisiya
qərarlarına marağı heç bir nəzarəti və  təsir  etmə
qabiliyyəti olmayan  kollektiv investisiya aləti, əm-
lakı, trastı və ya digər fiziki və ya hüquqi şəxs olan
vasitəçidir. 
Başqa birinin davranışından təsir etmək  vasitəsi
kimi istifadə edilən  obyekt, vəziyyət və ya hərəkət
kimi başa düşülür.                                   
Təhrik etmə biznes üzrə həmkarlar (biznesdə
peşəkar mühasiblər) arasında   və ya mövcud və ya
potensial müştərilər  (ictimai sektorda çalışan
peşəkar mühasiblər) üçün kiçik qonaqpərvərlikdən

Birbaşa ailə                       

Müstəqillik                                

Dolayı maliyyə
marağı 

Təhrik etmə                                           
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tutmuş hərəkətləri qanunlara və normativ sənədlərə
riayət etməməyə gətirib çıxarmağa qədər  fərqlənə
bilər. Təhrik etmə üçün bir çox fərqli formaları qeyd
edə bilərik, məsələn:
• Hədiyyələr.
• Qonaqpərvərlik.
• Əyləncələr.
• Siyasi və xeyriyyəçilik  ianələri.
• Dostluğa və sədaqətə çağırışlar.
• Məşğulluq və ya digər kommersiya imkan-

ları.
• Preferensiya rejimi, hüquqlar və imtiyazlar.
Tapşırıq üzrə tərəfdaş, tapşırığın icrasının keyfiyyə-
tini yoxlamaq  üçün məsul şəxs və əgər varsa, la -
yihəni icra edən qrupda audit üzrə həlledici qərarlar
qəbul edən və ya  şirkətin rəy bildirəcəyi  maliyyə
hesabatlarının auditə aid əhəmiyyətli məsələlərinə
dair mülahizələr bildirən audit üzrə digər tərəfdaşlar
başa düşülür.
Səhmləri, qiymətli kağızları və ya borcları  tanınmış
fond birjasında qiymətləndirilən  və ya da qeydə alı-
nan, yaxud tanınmış fond birjasının və ya ona ek-
vivalent olan qurumun normaları əsasında satılan
iqtisadi subyekt.
Məcəllədə bu termin müəyyən şərtler altında spesi-
fik tədbir görmək üçün  icazəni bildirmək, o cüm-
lədən tələbdən istisna üçün istifadə edilir. Bu termin
imkanları ifadə etmək üçün  istifadə edilmir.
Məcəllədə bu termin qalxacaq məsələ, baş verəcək
hadisə və ya görüləcək tədbirin mümkünlüyünü
bildirmək üçün istifadə edilir. Hər hansı  təhdid ilə
birlikdə istifadə edildiyi zaman hər hansı bir ehti-
mal səviyyəsini ifadə etmir, çünki təhdid səviyyə -

Əsas audit 
tərəfdaşı     

Listinq obyekti   

Ola bilər   

Ola bilərdi                                                
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sinin qiymətləndirilməsi hər hansı bir məsələnin,
hadisə və  ya hərəkəin fakt və şəraitindən asılı dır.
Məqsədi aşağıda qeyd edilənlərdir:
a)        əməkdaşlıq münasibətlərinə daxil olmaq; ha-

belə
b)      Mənfəət və ya xərclər üzərində ümumi mül -

kiyyət əldə etmək, keyfiyyətə nəzarət prose-
durları və ya idarəetmə siyasətləri, ümumi
biznes strategiyasını seçmək, ortaq bir
markadan istifadə etmək üçün  açıq bir
məqsəd ifadə edir.

Şəbəkəyə məxsus şirkət və ya müəssisə.
Daha geniş məlumat üçün 400.50A1 -400.54 A1-ci
paraqraflara baxın.
Qanunlara və qaydalara əməl edilməməsi (“uyğun-
suzluq”) aşağıdakı  tərəflərin bilərəkdən və ya
bilməyərəkdən mövcud qanun və qaydalara zidd
olan hərəkətləri və ya hərəkətsizlikləri kimi  başa
dü şülür:
a)        Təşkilatın muzdla işə götürdüyü peşəkar mü -

hasib;
b)     Təşkilat-işəgfötürəndə  idarəetməyə məsul

olan şəxslər;
c)       Təşkilat-işəgötürənin  rəhbərliyi;
d)        Təşkilat-işəgötürən  üçün  və ya onun rəhbər -

liyi altında  işləyən digər şəxslər.
Bu termin  260.5 A1-ci paraqrafda təsvir edilmişdir.
Bu termin 260.5 A1-ci paraqrafda  təsvir edilmişdir.
Qanun və qaydalara əməl edilməməsi (“əməl et-
məmə”) aşağıdakı tərəflərin bilərəkdən və  ya
bilmə yərəkdən mövcud qanunlara və qaydalara
zidd olaraq edilmiş hərəkətləri  və ya hərəkətsizlik-
ləri kimi başa düşülür:
a)       Müştəri;
b)       Müştəridə idarəetməyə məsul olan  şəxslər;

Şəbəkə                                     

Şəbəkə şirkəti  

Qanun və
qaydalarda
uyğunsuzluq  
(Biznes sahəsində              
çalışan peşəkar
mühasiblər) 

Qanun və    
qaydalarda 
uyğunsuzluq                                                  
(İctimai sektorda
çalışan peşəkar 
mühasiblər) 
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c)       Müştərinin menecmenti;
d)       Müştəri üçün və  ya onun rəhbərliyi altında

işləyən digər şəxslər.
Bu termin  360.5 A1-ci paraqrafda təsvir edilmişdir.
Coğrafi olaraq təşkil olunmuş və ya  bu sahədə xü-
susi təcrübəyə malik  altqrup işçilər kimi başa
düşülməlidir. 
İctimai sektorda çalışan  peşəkar mühasib mühasi-
batlığın mövcud olmadığı   təşkilatda yaxın zaman-
larda  müştəri üçün audit və ya mühasibat, vergi,
məsləhətçi və s.   xidmətlər göstərmiş şəxsdir.
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının üzvü olan
şəxs.
1-ci hissədə "peşəkar mühasib" sözü biznes
mühitində peşəkar mühasiblərə və ictimai sektorda
peşəkar mühasiblərə və ya şirkətlərə aiddir.
2-ci hissədə "peşəkar mühasib" sözü biznes
sahəsində  peşəkar mühasiblərə aiddir.
3-cü hissədə (4A və 4B hissələrində) "peşəkar
mühasib" sözü ictimai sektorda çalışan peşəkar
mühasiblərə və  onların şirkətlərinə edilir.
Kommmersiya, sənaye, xidmət, təhsil,  qeyri-kom-
mersiya sektorlarında və ya tənzimləyici orqanlarda
işçi,  podratçı, tərəfdaş, direktor  (icraçı, və ya qeyri-
icraçı), sahibkar-menecer və ya könüllü kimi çalı -
şan şəxslər başa düşülməlidir.
Peşəkar  mühasib, funksional baxımından asılı ol-
mayaraq, hər hansı bir təşkilatda peşəkar xidmətlər
təqdim edən şəxs kimi başa düşülməlidir.
“İctimai sektorda çalışan peşəkar mühasib” termini
əvvəllər ictimai sektorda  çalışan peşəkar mühasib -
lərin şirkətlərinə də aid edilirdi.
Mühasibat və ya əlaqəli bacarıqlar - mühasibat

Ofis əməkdaşları

Əvvəlki mühasib

Peşəkar mühasib

Biznes sahəsində
çalışan peşəkar
mühasib     

İctimai sektorda
çalışan peşəkar 
mühasib      

Peşəkar fəaliyyət                                                 
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uçotu, audit, vergi, idarəetmə məsləhətləri və
maliyyə idarəçiliyi tələb edən bir fəaliyyət növü
kimi başa düşülməlidir.
Müştərilər üçün peşəkar fəaliyyət növü kimi başa
düşülməlidir.
İctimai sektorda çalışan peşəkar mühasib  potensial
(və ya bəzi hallarda mövcud)  müştəri üçün müha-
sibat uçotu, vergi, konsaltinq və ya oxşar peşəkar
xidmətləri yerinə yetirən şəxs kimi başa düşülmə-
lidir.
a)       Listinq obyekti;  yaxud
b)       təşkilat:

i)         İctimai maraq kəsb edən qurumlar mü-
vafiq qanunvericilik və normativ
hüquqi aktların tələblərinə əsasən
müəyyən edilmiş hüquqi şəxslər kimi
başa  düşülməlidir. 

ii)      Həmin  təşkilatlarda  qanunvericiliyin
və normativ hüquqi aktların  tələblə -
rinin icra edilməsi vəziyyətinin auditi,
hər iki forma  üzrə eyni müstəqillik
tələbləri ilə icra  olunur. 

400.8-ci paraqrafda göstərildiyi kimi digər təşkilat-
lar da ictimai maraq kəsb edən qurum hesab edilə
bilər.
Məntiqli və məlumatlı üçüncü tərəf testi başqa bir
təşkilat tərəfindən eyni olan nəticənin əldə olu-
nacağı  haqqında  peşəkar mühasibin düşüncəsidir.
Bu cür mülahizələr, nəticənin  əldə olunduğu anda         
mühasibin bildiyi bütün müvafiq faktların və
şərtlərin nəzərə alınması zamanı yaranır.
Məntiqli və məlumatlı üçüncü tərəfin mühasib ol-
ması mütləq deyil, lakin mühasibin nəticəsinin

Peşəkar xidmətlər             

Təklif olunan
mühasib             

İctimai maraq
kəsb edən
qurum                                                                                                

Məntiqli və
məlumatlı
üçüncü tərəf   
Məntiqli və
məlumatlı
üçüncü  tərəf 
testi                                                                                                                                                                             
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qərəzsiz şəkildə olmasını anlamaq və qiymətlən -
dirmək üçün onun müvafiq biliklərə və təcrübəyə
malik olması mütləqdir.
Bu şərtlər R120.5 A4-cü paraqrafda təsvir
edilmişdir.
Müştəri ilə aşağıdakı əlaqələrdən hər hansı birinə
malik bir qurum:
a) müştəriyə, əgər bu tipli müştəri əhəmiyyət-

lidirsə,   birbaşa və ya dolayı nəzarət edən bir
qurum;

b) müştəri üzərində birbaşa maliyyə marağı
olan qurum müştəriyə  əhəmiyyətli təsirə ma-
likdirsə və müştəriyə maraq bu qurum üçün
əhəmiyyətlidirsə;

c) müştəri ilə bağlı olan və müştərinin  birbaşa
maliyyə maraqları olan qurum;

d)        əvvəlki  bənddə  qeyd olunan qurumlar müş -
tə ri üzərində birbaşa maliyyə maraqlarına
əhəmiyyətli təsir göstərir və  həmin maraq
müştəri üçün əhəmiyyətlidir;

e) müştəri və ona  ekvivalent olan digər qu-
rumla  ümumi nəzarət altında olan  müştəri
hər ikisi  üçün nəzarət subyektidir.

Şirkətin  işgüzar əlaqələr daxilində  yoxlama
apardığı subyekt kimi başa düşülməlidir.
İctimai sektorda yerinə yetirilmiş prosedurlara və
əldə olunan nəticələrə əsaslanaraq peşəkar mühasib
tərəfindən  ifadə edilən və Təhlil Tapşırıqlarına dair
Beynəlxalq Standartların tələblərinə  uyğun olaraq
həyata keçirilən əlaqəli təhlil,  araşdırma üzrə
tapşırıqlar kimi başa düşülməlidir.
a)      Tapşırıq qrupunun  təhlil tapşırığı üçün cəlb

olunan üzvləri; habelə
b)      Təhlil tapşırığının nəticələrinə birbaşa təsir

edə biləcək şirkətin digər üzvləri  başa

Əlaqəli tərəf                        

Təhlil müştərisi

Təhlil tapşırığı                                                     

Təhlil qrupu                      
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düşülməlidir və bura  aşağıdakılar daxildir:
i)       Kompensasiyanı tövsiyə edən  şəxs və

ya  tapşırıq üzərində birbaşa nəzarəti,
idarəetməni və ya digər nəzarəti hə -
yata keçirən tərəfdaş, o cümlədən
ardıcıl olaraq şirkətdə yuxarı səviyyəli
baş və idarəedici tərəfdaş  (icraçı di-
rektor və ya ekvivalenti) ;   

ii)       Tapşırıq üçün texniki və ya sahə prob-
lemlərinə, transaksiyalara və ya hadi -
sə lərə dair məsləhət verən şəxslər;   

iii)      İştirak üçün keyfiyyətə nəzarəti təmin
edənlər, o cümlədən tapşırıq üçün key-
fiyyətə nəzarət baxışını həyata ke -
çirənlər; habelə       

Şəbəkə şirkətində işləyən və  təhlil tapşırığının
nəticələrinə birbaşa təsir   göstərmək imkanına
malik olanlar.
Peşəkar  mühasib tərəfindən fundamental  prinsip -
lərə uyğun olaraq baş verə biləcək riskləri azaltmaq
üçün həyata keçirilən tədbirlər sistemi kimi başa
düşülməlidir.
Bu termin 120.10 A2-ci paraqrafda təsvir edil -
mişdir
Biznes sahəsində peşəkar mühasiblərin rəhbəri di-
rektorlardır. Onlar təşkilatın bütün işçilərinin qərar-
larına  əhəmiyyətli təsir göstərə bilən və şirkətin
satınalma, yerləşdirmə,  maliyyə, texnoloji, fiziki
və qeyri-maddi resurslar ilə bağlı əməliyyatlar üzrə
qərar qəbul edən şəxs kimi başa düşülməlidir.
Bu termin 260.11 A1-ci paraqrafda təsvir edil -
mişdir.
Bu termin 260.5 A3-cü və 360.5 A3-cü  paraq -
raflarda  təsvir edilmişdir.

Təhlükəsizlik  
tədbirləri        

Biznesdə    
peşəkar  
mühasibin  
rəhbəri   

Əhəmiyyətli
zərər
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Maliyyə ifadələri, maliyyə göstəricilərindən  (mü-
vafiq dövr üçün) istifadə etmək üçün müəyyən kate-
qoriya  istifadəçilərin ehtiyaclarının ödənilməsi
məqsədi ilə müəyyən məzmun və mənalara uyğun
olaraq  hazırlanır və  müəyyən dövr üçün nəzərdə
tutulmuş  maliyyə hesabatlarının  tərtib edilməsində
istifadə olunur.
Müəssisə və təşkilatın hesabatlılığına aid öhdəlik-
ləri üzrə strateji istiqamətə nəzarət üçün məsuliyyət
daşıyan şəxs və ya təşkilatdır (məsələn, korporativ
qəyyum).
Bu anlayışa maliyyə hesabatlarının nəzarəti
məsələləri də daxildir. 
İdarəetmə ilə yüklənən şəxslərin dairəsinə,  bəzi
hallarda,  uyğun sahələrdə çalışan menecmentlər də
daxil edilir. Məsələn, özəl və ya dövlət sektoruna
aid subyektin idarə heyətinin icraçı üzvləri  və ya
sahibkar-menecer.
Bu termin  120.6 A3-cü paraqrafda  təsvir edil -
mişdir və aşağıdakı kateqoriyaları  ehtiva edir:
Şəxsi  maraq                    120.6 A3 (a)
Öz-özünə baxış 120.6 A3 (b)
Vəkillik                            120.6 A3 (c)
Tanışlıq                           120.6 A3 (d)
Qorxu                              120.6     (e)
Bu termin  R540.5-ci paraqrafda təsvir edilmişdir.

Xüsusi təyinatlı 
maliyyə   
ifadələri                                                                                                                            

İdarəetməyə
məsul olanlar   

Təhdidlər                                                

Zaman  müddəti                
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MƏCƏLLƏYƏ   AİD  OLAN  İXTISARLARIN VƏ
STANDARTLARIN SİYAHISI

İXTİSARLARIN  SİYAHISI

STANDARTLARIN SİYAHISI

İxtisarlar İzahı

Təminat çərçivəsi Təminat üçün Beynəlxalq Çərçivə

COSO Tredvey   komissiyasının sponsor  təşkilatları komitəsi

CoCo
Canadanın nəzarət meyarları və peşəkar mühasiblər barədə
fərmanı

IAASB Beynəlxalq Audit və Təminat  Standartları Şurası

IESBA Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurası

IFAC Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası

ISAs Beynəlxalq Audit Standartları

ISAEs Təminat Tapşırıqlarına dair  Beynəlxalq Standartlar

ISQCs Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət  Standartları

ISREs Təhlil Tapşırıqlarına dair  Beynəlxalq  Standartlar

Standart Bütöv adı

ISA 320
Auditin planlaşdırılması və həyata keçirilməsində
əhəmiyyətlilik

ISA610(2013-cü ilin nəşri) Daxili auditorun işindən istifadə  edilməsi

ISAE 3000 (yeni buraxılış)
Tarixi maliyyə məlumatları barədə audit və ya
təhlillərdən başqa təminat  tapşırıqları

ISQC 1
Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini,  digər
təminat və əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqları 
yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət

ISRE 2400  (yeni buraxılış)
Tarixi maliyyə hesabatlarını nəzərdən keçirmək
üçün tapşırıqlar
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• 1-ci, 2-ci və 3-cü hissələrdə qeyd edilənlər 15 iyun  2019-cu il
tarixindən etibarən qüvvəyə minir.

• Audit və təhlil üzrə müstəqilliklə əlaqədar 4A hissəsində qeyd
edilənlər maliyyə hesabatlarının yoxlanılması və qiymət -
ləndirilməsi üçün 15 iyun 2019-ci il tarixindən sonra səmərə-
lidir. 

• 4B hissəsində qeyd edilənlər təminat tapşırıqları  üçün
müstəqilliklə əlaqədar mövzuları  əhatə edən məsələlər üçün
15 iyun 2019-cu il tarixindən etibarlı olacaq.

Zərurət yarandığı halda erkən qəbul etməyə icazə verilir. 
Həmçinin, qüvvədə olma müddətləri barədə məlumatlar üçün  IESBA
tərəfindən əvvəlki struktur və hazırlanma konvensiyaları haqqında
2017-ci ilin yanvar ayında “yaxın sənəd” adı altında buraxılmış
əlaqələndirmə qaydaları üzrə yaddaş kitabçasının 5-ci səhifəsinə
baxın.

MƏCƏLLƏ



315

BU SƏHİFƏ XÜSUSİ OLARAQ BOŞ SAXLANMIŞDIR



Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurası (MBESŞ)

PEŞƏKAR MÜHASİBLƏRİN
BEYNƏLXALQ ETİKA MƏCƏLLƏSİ

/BEYNƏLXALQ MÜSTƏQİLLİK 
STANDARTLARI İLƏ BİRLİKDƏ/

(2018-ci il nəşri)
-------------------------------

R ə s m i   n ə ş r
Tərcümə və nəşr hüququ Azərbaycan Respublikasının

Auditorlar Palatasına məxsusdur.

Redaktor:
Şakir YAQUBOV

Kompyuter dizaynı: 
Zamin ƏLİYEV

Mətbəənin direktoru: Şəddat CƏFƏROV, iqtisad elmləri namizədi,
Azərbaycan  və Rusiya Yazıçılar, Azərbaycan Jurnalistlər birlik-
lərinin üzvü

Çapa imzalanıb: 12.11.2019. Formatı: 60x90 1/16. 
Həcmi: 19,75 ç.v. Tiraj: 500 nüsxə. 

Kitab “3 saylı Bakı kitab mətbəəsi” ASC-də 
hazır diapozitivlərdən çap edilib. 

Ünvan: Bakı ş., A.Məhərrəmov küçəsi, 4
E-mail: 3_metbee@mail.ru.   Tel.: 431 – 40 -58


