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I. Ümumi müddəalar 
1.1. “Auditorlara şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM 

tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsinə dair metodik göstəriş” 
(bundan sonra Metodik göstəriş adlandırılacaq) “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə haqqında” və “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarının 
müddəaları, Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupunun tövsiyələri (FATF), Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin normativ sənədləri nəzərə alınmaqla, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli 2451 nömrəli sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017–2019-
cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 5.4-cü “Monitorinq subyektlərinə şübhəli əməliyyatların 
aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm 
olaraq yenilənməsi məqsədilə metodiki dəstəyin təmin edilməsi”, Auditorlar Palatası 
Şurasının 2019-cu il  4 iyun tarixli 311/3 nömrəli “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının 2019-cu il üzrə iş planında dəyişikliklər edilməsi barədə” Qərarının 2-ci 
bəndlərinin icrası məqsədilə hazırlanmışdır. 

1.2. Nəzərə alınsın ki, bu sənəd sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 5.1.3.4-cü “hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə 
edilməsi, bu məqsədlərlə pul vəsaitlərinin toplanılmasının təşkil olunması, habelə hüquqi 
şəxslərin alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar” bəndinə aid olan xidmət göstərildiyi halda 
tətbiq olunmalıdır. 

1.3. Bu “Metodik göstəriş” şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM 
tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsinə dair, habelə 
sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərini müəyyən edir.  

1.4. Sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin tətbiq olunduğu müştərilərin 
və benefisiarların, işgüzar münasibətlərin və maliyyə əməliyyatlarının dairəsi cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində aparılmış risk dəyərləndirməsinin nəticələri 
əsasında müəyyən edilir.  

1.5. Sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri müştərinin və benefisiarın, 
işgüzar münasibətlərin və həyata keçirilən maliyyə əməliyyatlarının xarakteri və törədə 
biləcəyi risklər nəzərə alınmaqla auditorların qəbul etdiyi risk əsaslı yanaşma əsasında 
müəyyən qayda və prosedurlarına uyğun olaraq tətbiq edilir. Bu qayda və prosedurlar 
monitorinq subyektləri tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya 
belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halları aşkarlamaq məqsədi ilə tətbiq edilən 
kompleks tədbirləri əhatə edir.  

1.6. Monitorinq subyektləri tərəfindən sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya 
tədbirləri yalnız cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin aşağı olduğu müştərilərə, 
benefisiarlara, işgüzar münasibətlərə və maliyyə əməliyyatlarına münasibətdə tətbiq edilir.   
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Xüsusi indikatorlar monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər 
(bundan sonra – monitorinq subyektləri) tərəfindən pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın, 
onlarla əməliyyatların cinayət yolu ilə əldə edilməsi və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə 
bağlı olmasına şübhə üçün kifayət qədər əsas yaradan halların aşkar edilməsi üzrə minimum 
meyarları müəyyən edir.  

 
                                                          II. “Metodik göstəriş”in məqsədi 

2.1. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” və “Auditor xidməti 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarının müddəalarından, Maliyyə Tədbirləri üzrə 
İşçi Qrupunun tövsiyələrindən (FATF), Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasının Maliyyə Monitorinq Xidmətinin normativ sənədlərindən irəli gələn 
vəzifələrin icrası ilə bağlı auditorlara şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və 
PL/TM tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsinə dair metodik 
dəstəyin verilməsindən ibarədir. 

2.2. Xüsusi indikatorlar məhdudlaşdırıcı xarakterli olmamaqla cinayət yolu ilə əldə edilmiş 
pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatların, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin, habelə 
bu cür əməliyyatların aparılmasına cəhdlərin müəyyən edilməsi və qarşısının alınması 
məqsədini daşıyır.  

 
                                                      III.  “Metodik göstəriş”in istifadəçiləri  

3.1. Bu “Metodik göstəriş” Auditor təşkilatları və sərbəst auditorların istifadəsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı “Metodik göstəriş”dən maliyyə monitorinqin iştirakçıları 
və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər və eləcə də “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə haqqında” və “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 
yurisdiksiyasına düşən digər şəxslər də faydalana bilərlər. 

 
IV. Anlayışlar 

4.1. Bu “Metodik göstəriş”də istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:  
4.2. limit – Qanunun 9.2.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş on beş min manat 

məbləğində (bundan sonra - limit) və ya bundan artıq məbləğdə həyata keçirilməsi gözlənilən 
hər hansı birdəfəlik əməliyyatdan əvvəl (bu hala həmçinin limit çərçivəsində həyata 
keçirilərək bir-biri ilə əlaqəsi olan və ümumi məbləği limitdən artıq olan bir neçə əməliyyat 
aiddir);  

4.3. risk-əsaslı yanaşma – monitorinq subyektləri tərəfindən cinayət yolu əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə 
bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halları 
aşkarlamaq məqsədilə tətbiq edilən tədbirlər.  
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V. Şübhəli əməliyyatların aşkar edilməsinin 
ümumi prinsipləri 

5.1. Müştərinin normal (adi) işgüzar praktikasına və ya münasibətlərinə uyğun olmayan 
qeyri-tipik, mürəkkəb, mövcud şəraitdə iri hesab olunan, rasional iqtisadi mahiyyəti olmayan 
və eləcə də müəmmalı davranışı ilə müşayiət olunan bütün əməliyyatları qeyri-adi hesab 
olunur.  

5.2. Müştəri ilə işgüzar münasibətlərin başlanğıcında onun barəsində yaradılmış və 
davamlı olaraq yenilənən profil məlumatları əsasında qeyri-adi əməliyyatlar asanlıqla 
müəyyən edilə bilər. Müştərinin profili – müştərinin yaşı, vəzifəsi, ailə vəziyyəti, gəliri, mənsub 
olduğu ölkə, yaşayış yeri, biznes fəaliyyəti və onun təbiəti, hesabları və ona xas olan digər 
mühüm əlamətləri əks etdirən məlumat sistemidir. Bir qayda olaraq, müştərinin profilinə 
uyğun gəlməyən əməliyyatları qeyri-adi hesab olunur.  

5.3. Müştərilərin profil məlumatları onların risk kateqoriyalarına bölgüsü və bu 
kateqoriyalar üzrə risk səviyyələrinin qiymətləndirilməsi üçün əsas olmalıdır. Qeyri-adi 
əməliyyatların müəyyən edilməsi zamanı yüksək riskli müştəri kateqoriyasına xüsusi diqqət 
yetirilməlidir.  

5.4. Müştərilərin həyata keçirdiyi əməliyyatları bir və ya bir neçə əlamətlər əsasında 
qeyri-adi hesab oluna bilər. Əlamətlər yalnız əməliyyatların baş verdiyi konteksdə 
qiymətləndirilməli və əməliyyatları şərtləndirən əsaslara xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

5.5. Əməliyyat yalnız ətraflı araşdırmalar nəticəsində onun qeyri-adiliyini şərtləndirən 
əsasların tam olaraq aradan qalxmadığı halda şübhəli hesab olunur və Maliyyə Monitorinqi 
Xidmətinə təqdim edilir. Bu sənəddə nəzərdə tutulmuş meyarların hər hansı bir əməliyyatda 
formal cəhətdən mövcud olmasına baxmayaraq, aparılmış araşdırmalar əməliyyatın 
şübhəlilik statusunun tam olaraq götürülməsi ilə nəticələndiyi halda, belə əməliyyat “adi 
(normal)” hesab olunur və bu barədə məlumat Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilmir. 

5.6. Şübhəli əməliyyatlar aşağıdakı kateqoriyalara bölünə bilər:  
(i) şübhəliliyi təsdiqlənmiş əməliyyatlar. Bu halda məlumat dərhal Maliyyə Monitorinqi 

Xidmətinə təqdim edilir;  
(ii) şübhəlilik üçün yetərli əsaslar olmayan əməliyyatlar. Bu halda müştəri yüksək risk 

kateqoriyası daxilində nəzarətdə saxlanılır və növbəti əməliyyatları davamlı şəkildə 
monitorinq olunur;  

(iii) şübhəlilik əsasları aradan qalxan (təsdiqlənməyən) əməliyyatlar. Bu halda əməliyyatın 
şübhəlilik statusu götürülür, lakin müştərinin həyata keçirəcəyi növbəti əməliyyatları dövri 
olaraq monitorinq olunur.  

 
VI. Şübhəli əməliyyatların aşkarlanması meyarları 

6.1. Müştərinin və ya nümayəndənin davranışına aid əlamətlər: 
6.1.1. Eyniləşdirmə prosedurlarının həyata keçirilməsinə etiraz etməsi;  
6.1.2. Eyniləşdirmə və əməliyyata dair məlumatları əsassız gecikmələrlə təqdim etməsi;  
6.1.3. Mövcud olmayan əlaqə məlumatları təqdim etməsi;  

5 
 



6.1.4. Əməliyyata dair sualların cavablandırılmasından yayınması və ya əməliyyatın 
mahiyyətinə/təyinatına dair müxtəlif yayındırıcı cavablar verməsi;  

6.1.5. Təqdim etdiyi məlumatlarda uyğunsuzluqların və ziddiyyətli məqamların olması;  
6.1.6. Saxta sənədlər təqdim etməsi;  
6.1.7. Hüquqi şəxsi təmsil edən şəxsin (nümayəndənin) həmin hüquqi şəxs barədə 

məlumata malik olmaması;  
6.1.8. Müqavilənin daha səmərəli şərtləri ilə maraqlanmadan, ona vaxtından əvvəl xitam 

verilməsi şərtlərinə qeyri-adi maraq nümayiş etdirməsi;  
6.1.9. Benefisiar mülkiyyətçisinin qısa müddətdə müəyyən edilməsini mümkün etməyən 

mürəkkəb və yaxud bir neçə pilləli struktura malik olan hüquqi şəxsin təsis etməsi;  
6.1.10. Ofşor hüquqi şirkətlərinin təsis etməsi;  
6.1.11. Xarici ölkələrdə trastların təsis etməsi.  
 
6.2. Bütün əməliyyatlara aid əlamətlər: 
6.2.1. Müştərinin profilinə uyğun olmayan iri məbləğdə və ya yüksək intensivliklə xırda 

məbləğlərdə əməliyyatların aparılması;  
6.2.2. Məcburi qaydada hesabat verilməsi tələb olunan limitdən bir qədər aşağı 

məbləğdə nağd əməliyyatların müntəzəm qaydada aparılması;  
6.2.3. Şel tipli şirkətlərlə bağlı hər hansı əməliyyatın aparılması*;  
6.2.4. Yeni təsis edilmiş şirkət tərəfindən iri məbləğli əməliyyatların həyata keçirilməsi;  
6.2.5. Ofşor ərazilərdə qeydiyyatda keçmiş şəxslərlə bağlı əməliyyatların aparılması.  
 
* Qeyd: Şel tipli şirkətlər dedikdə - özünün şəxsi aktivlərinə və əməliyyatlarına malik 

olmayan və (i) nəzarət səhm paketinin əldə edilməsi, (ii) qeyri-qanuni biznes məqsədləri 
(vergidən yayınma və s.) üçün örtük olması, (iii) əməliyyatlara başlamazdan əvvəl nağd 
vəsaitlərin artırılması üçün alət rolunu oynayan qeyri-ticari şirkətdir. Belə şirkətlər həmçinin 
beynəlxalq biznes şirkəti, fərdi investisiya şirkəti, yalançı şirkət və ya poçt qutusu şirkəti də 
adlandırılır.  

 
6.3. Köçürmə əməliyyatlarına aid əlamətlər: 
6.3.1. Səbəbi/əsası/təyinatı göstərilməyən köçürmənin həyata keçirilməsi;  
6.3.2. Doğru olmadığını güman etməyə əsas verən səbəblə/əsasla/təyinatla köçürmənin 

həyata keçirilməsi;  
6.3.3. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan və müştəri ilə müqavilə münasibətlərinə 

malik olmayan şəxsdən müştərinin bank hesabına «borc», «kredit», «ssuda», «qabaqcadan 
ödəniş» və ya «qrant» təyinatı ilə pul vəsaitlərinin köçürülməsi;  

6.3.4. Bir neçə hesabda yerləşdirilmiş vəsaitlərin bir hesaba, sonra isə ölkə daxilindəki və 
ya ölkə xaricindəki digər hesaba köçürülməsi;  
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6.3.5. Kifayət qədər izah olmadan bir neçə şəxs tərəfindən bir hesaba (şəxsə) 
köçürmənin həyata keçirilməsi;  

6.3.6. Kifayət qədər izah olmadan bir şəxs tərəfindən bir neçə hesaba (şəxsə) 
köçürmənin həyata keçirilməsi;  

6.3.7. Bir gün ərzində bir şəxs tərəfindən müxtəlif pul köcürmə sistemləri vasitəsilə 
eynitipli köçürmələr həyata keçirməsi;  

6.3.8. Hüquqi şəxs tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan fiziki şəxsə 3`000 
manat ekvivalentinə bərabər və ya ondan artıq olan, həmçinin məbləğindən asılı olmayaraq 
müntəzəm qaydada vəsaitlərin köçürülməsi;  

6.3.9. Avans olaraq köçürülmüş pul vəsaitlərinin müqabilində malların idxal edilməməsi 
(işlərin, xidmətlərin görülməməsi);  

6.3.10. Qeyri-hökumət və ya dini təşkilatın hesabına onun məqsədlərinə uyğun gəlməyən 
təyinatla pul vəsaitlərinin daxil olması.  

 
6.4. Kredit əməliyyatlarına aid əlamətlər: 
6.4.1. Müştəri ilə aşkar iqtisadi və ya digər işgüzar münasibətlərə malik olmayan üçüncü 

tərəfin zəmanət verməsi;  
6.4.2. Müştəri ilə aşkar iqtisadi əlaqələrə və inandırıcı səbəblərə malik olmayan üçüncü 

şəxslər tərəfindən kreditin qaytarılması;  
6.4.3. Alınmış iri məbləğdə kreditin gözlənilməz şəkildə vəsaitin mənbəyi bilinmədən 

vaxtından əvvəl qaytarılması;  
6.4.4. Bahalı əşyaların girovu altında tez-tez kreditin götürüməsi.  
 
6.5. Depozit əməliyyatlarına aid əlamətlər:  
6.5.1. Müştərinin depozit (əmanət)/cari hesabına müştəri ilə əlaqəsi olmayan üçüncü 

şəxslər tərəfindən müntəzəm qaydada vəsaitlərin yerləşdirilməsi.  
 
6.6. Sığorta əməliyyatlarına aid əlamətlər: 
6.6.1. Şəxsin 3 ildən az müddətə həyat sığortası üzrə müqavilə bağlamaq təklifi ilə çıxış 

etməsi;  
6.6.2. Müştərinin iri məbləğdə sığorta haqqı ödənilməklə bağlanılmış sığorta 

müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi tarixdən keçən qısa müddət ərzində həmin müqaviləyə xitam 
verməklə, sığorta haqqının qaytarılan hissəsinin nağd olaraq üçüncü şəxsə ödənilməsini 
tələb etməsi;  

6.6.3. Həyat sığortası müqaviləsinin bağlanılmasından sonra vəsaitin nağd və ya çek 
formasında geri qaytarılması üçün həmin müqaviləyə xitam verilməsi barədə müraciət 
olunması;  

6.6.4. Sığortalının gözlənilmədən həyat sığortası üzrə aylıq sığorta ödənişləri üsulunun 
illik sığorta ödənişləri üsuluna və ya birdəfəlik sığorta ödənişi üsuluna dəyişməsi təklifi ilə 
çıxış etməsi;  
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6.6.5. Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddətdə sığortalının sığorta məbləğinin iri 
həcmdə artırılması təklifi ilə çıxış etməsi.  

6.7. Qiymətli kağızlar ilə bağlı aparılan əməliyyatlara aid əlamətlər:  
6.7.1. Brokerin hesabından vəsait saxlamaq məqsədi ilə istifadə etməsi və bu vəsaitlə 

uzun müddət hər hansı qiymətli kağızla ticarəti həyata keçirməməsi;  
6.7.2. Qiymətli kağızların alışı və satışı üzrə eyni şərtlərlə tapşırıqlar verilərək ticarətin 

həyata keçiriılməsi təəssüratının yaradılması;  
6.7.3. Qısa müddət ərzində bir neçə müştərinin eyni qiymətli kağızların alqı satqısını 

həyata keçirmək məqsədi ilə hesab açması;  
6.7.4. Heç bir aydın məqsədinin olmadan investorun qısa müddət ərzində investisiya 

fondunun paylarını (səhmlərini) satın alması və dərhal geri satması.  
 
6.8. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı aparılan əməliyyatlara aid əlamətlər:  
6.8.1. Daşınmaz əmlakla əməliyyat üçün əməliyyat iştirakçısı ilə əlaqəsi olmayan şəxsin 

ödəniş etməsi;  
6.8.2. Müştərinin daşınmaz əmlaka baxmadan onu almağa razı olması;  
6.8.3. Müştərinin daşınmaz əmlak üçün bazar qiymətindən daha çox ödəməyə razı 

olması;  
6.8.4. Müştərinin yaşayış və ya kommersiya binalarını bazar qiymətindən yüksək qiymətə 

icarəyə götürmək istəməsi və ya icarənin qiyməti ilə maraqlanmaması;  
6.8.5. Bazar qiymətlərindən kəskin fərqlənən qiymətə əmlakın satın alınması;  
6.8.6. Satılmış əmlakın qısa müddət sonra yenidən birbaşa və ya dolayı olaraq satıcının 

sərəncamına keçməsi.  
 

VII. Sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin  
tətbiq olunduğu hallar 

Auditorlar aşağıdakı kateqoriyadan olan müştərilərə və benefisiarlara sadələşdirilmiş 
eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərini tətbiq edə bilərlər:  

7.1. qeyri-həyat sığorta şirkətləri, notariuslar və auditorlar;  
7.2. dövlət orqanları;  
7.3. Azərbaycan Respublikasının üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar;  
7.4. kredit təşkilatları istisna olmaqla səhmləri fond birjalarında listinq olunan səhmdar 

cəmiyyətləri.  
7.5. Auditorlar risk əsaslı yanaşma əsasında aşağıdakı meyarlara uyğun gələn işgüzar 

münasibətlərə və maliyyə əməliyyatlara münasibətdə sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və 
verifikasiya tədbirlərini tətbiq edə bilərlər:  

7.6. fiziki şəxslərə limitdən aşağı məbləğdə verilən kreditlər;  
7.7. limitdən aşağı keçirilən ölkədaxili pul köçürməsi əməliyyatları;  
7.8. dövlət qiymətli kağızları ilə əməliyyatlar;  
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7.9. əmək haqqı, pensiya, təqaüd və sosial müavinətlərin ödənilməsi üzrə əməliyyatlar;  
7.10. qeyri-həyat sığortası üzrə xidmətlər.  
 

VIII. Sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin tətbiqi 
8.1. Sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin tətbiq edilməsi auditorlar 

tərəfindən müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi və verifikasiyası, müştərinin işgüzar 
münasibətlərinin və maliyyə əməliyyatlarının məqsədinin və mahiyyətinin müəyyən edilməsi, 
əldə olunmuş məlumatların mütəmadi qaydada yenilənməsi ilə bağlı öhdəliklərin risk əsaslı 
yanaşma əsasında daha sadə və məhdud həcmdə tətbiqini nəzərdə tutur.  

8.2. Bu “Metodik göstəriş”də nəzərdə tutulmuş hallarda eyniləşdirmə və verifikasiya 
tədbirləri auditorlar tərəfindən o həddə tətbiq olunmalıdır ki, müştərinin, benefisiarın, işgüzar 
münasibətlərinin və maliyyə əməliyyatlarının həmin bəndlərdə nəzərdə tutulmuş meyarlara 
uyğun gəldiyini və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmadığını müəyyən etmək 
mümkün olsun.  

8.3. Sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri müştərinin, benefisiarın, 
işgüzar münasibətlərin və maliyyə əməliyyatlarının risk səviyyəsinə adekvat olaraq tətbiq 
olunmalıdır. Monitorinq subyektləri aşağıdakı sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya 
tədbirlərdən birini və ya bir neçəsini tətbiq edə bilərlər:  

8.3.1. müştərinin və benefisiarın verifikasiyasının işgüzar münasibətlər yaradıldıqdan 
sonra həyata keçirilməsi;  

8.3.2. Qanunun 9.12-ci maddəsinə əsasən monitorinq iştirakçıları müştərinin işgüzar 
münasibətləri və həyata keçirilmiş əməliyyatlarına dair əldə olunmuş məlumatların mütəmadi 
qaydada yeniləşdirilməsi üzrə tədbirlər görməlidir. Monitorinq iştirakçıları tərəfindən 
məlumatların mütəmadi qaydada yeniləşdirilməsi üzrə tətbiq olunan tədbirlər sırasına həyata 
keçirilmiş əməliyyatın müştəri, onun sahibkarlıq fəaliyyəti və vəsaitlərinin mənbəyi barədə 
məlumatlara uyğun gəlməsinin təmin edilməsi məqsədilə həmin əməliyyatın təhlili; yüksək 
riskli müştərilər və ya işgüzar münasibətlər barədə mövcud olan məlumatların tədqiq edilməsi 
yolu ilə müştərinin eyniləşdirilməsinə dair əldə olunmuş məlumatların və sənədlərin vaxtaşırı 
yeniləşdirilməsi; 

8.3.3. işgüzar münasibətlərin məqsədinin və mahiyyətinin bu barədə əlavə məlumat əldə 
etmədən və ya hər hansı bir xüsusi tədbir görmədən, həyata keçirilən maliyyə əməliyyatının 
növündən və ya yaradılmış işgüzar münasibətdən irəli gələrək müəyyən edilməsi.  

8.4. Bu “Metodik göstəriş”də nəzərdə tutulmuş meyarlara uyğun gəlməsindən asılı 
olmayaraq müştərinin, benefisiarın, işgüzar münasibətlərin və maliyyə əməliyyatlarının 
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün əsaslar 
olduğu hallarda eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri tam həcmdə tətbiq olunmalıdır.  

8.5. Qanunun 9.13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin 
tətbiq edildiyi halların mövcud olması sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin 
tətbiq edilməsini istisna edir. 
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IX. İstifadə olunmuş ədəbiyyat 
1. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu; 

2. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 
2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”; 

3.  “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu; 
4. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə; 
5. http://www.fiu.az/aze/normativ-xarakterli-aktlar/ Hüquqi şəxs olan monitorinq 

iştirakçiları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili nəzarət sistemlərinin hazırlanmasına dair 
tələblər. 

 

 

    METODİKANI HAZIRLAYANLAR:  
Nəcəf TALIBOV  -  Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji  

təminatı üzrə komitənin sədri  

Maarif ABBASOV – Şəffaflığın təminatı və korrupsiyaya  

qarşı mübarizə idarəsinin rəisi 

Bəhruzə Qasımova - Şəffaflığın təminatı və korrupsiyaya  

qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini 
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