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“Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı 
payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq 

iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası” ilə bağlı 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 

və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair Metodik tövsiyələr”ə 

edilmiş əlavələr barədə 
 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planının 1.2.3-cü 
“Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları və 
qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və 
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası” ilə bağlı “Cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair Metodik tövsiyələr”ə əlavələr edilməsi barədə” bəndinin 
icrası ilə əlaqədar Şəffaflığın təminatı və korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi (M.Abbasov, 
B.Qasımova, E.Rzayev) tərəfindən hazırlanmış “Metodik tövsiyələr”ə edilmiş əlavələri 
müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 

                                                 QƏRARA ALIR: 
 

1. “Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı 
payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına 
və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası” ilə bağlı “Cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair Metodik tövsiyələr”ə edilmiş əlavələr təsdiq edilsin (əlavə 
olunur). 

2. Şəffaflığın təminatı və korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə (M.Abbasov, 
B.Qasımova) tapşırılsın ki, bir həftə müddətində “Metodik tövsiyələr”ə edilmiş əlavələrin 
istifadə edilməsi məqsədilə auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara göndərilməsi təmin 
edilsin. 

3. Sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə tapşırılsın ki, xidməti 
fəaliyyətlərində “Metodik tövsiyələr”ə edilmiş əlavələrin tələblərinə riayət etsinlər. 

4. Kadr hazırlığı şöbəsinə (E.Behbudova) və Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə 
komitəyə (A.Qurbanov) tapşırılsın ki, audit zamanı cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakın leqallaşdırılması ilə bağlı auditorların nəzərə alması və izləməsi zəruri 
olan amillər, habelə çirkli pulların yuyulmasının ehtimal olunmasını şərtləndirən əsas 
əlamətlər barədə müvafiq mövzuların auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramına 
daxil edilməsi təmin edilsin.  

5. Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinə (Y.Namazəliyev) tapşırılsın ki, aparılmış 
auditlərin keyfiyyətinə nəzarət işi həyata keçirilərkən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə ilə bağlı məsələlərin auditor hesabatlarında əks olunmasının vəziyyəti 
yoxlanılsın və bu barədə yoxlama aktında müvafiq məlumatlar əks etdirilsin.  

6. Bu qərarın və “Metodik tövsiyələr”ə edilmiş əlavələrin mətnlərinin Palatanın 
internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

 
 
 

            Şuranın sədri                     Vahid Novruzov 


