
                             AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
                           AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 
                                                  QƏRARI 
 
Bakı şəhəri                                №316/7                                     28 dekabr 2019-cu il  
 

“Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti   
müqaviləsinin bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması 

Qaydası”na riayət edilməsi barədə 
 
Auditorlar Palatası sədrinin 2019-cu il 29 oktyabr tarixli 18 №-li əmrinə əsasən 

Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 5 oktyabr tarixli 304/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti müqaviləsinin 
bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması “Qaydası”nın tələblərinə 
riayət edilməsi vəziyyətinin yoxlanılması məqsədilə Auditorlar Palatasında yaradılmış 
komissiyasının sədri, sərbəst auditor Nazim Axundov tərəfindən təqdim edilmiş arayışı 
müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası  

 
                                              QƏRARA ALIR: 
 
1. “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti müqaviləsinin 

bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması “Qaydası”nın tələblərinə 
riayət edilməsi vəziyyətinin yoxlanılması məqsədilə sərbəst auditor N.Axundov tərəfindən 
təqdim edilmiş arayış nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/4 nömrəli qərarı ilə 
bəyənilmiş “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nin 5-ci 
bölməsinin 25-ci “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən Auditorlar Palatasının 
icrası məcburi olan təlimat və metodik göstərişlərinə, Palata Şurasının qərarlarına, Palata 
sədrinin əmr və sərəncamlarına əməl edilmədikdə” bəndinə uyğun olaraq auditor xidməti 
müqaviləsinin bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması qaydasına 
riyaət etməyən auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara xəbərdarlıq elan 
edilsin (siyahı əlavə olunur) və onların nəzərlərinə çatdırılsın ki, gələcəkdə belə hallara yol 
veriləcəyi təqdirdə onlara qarşı mövcud qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq daha 
ciddi tədbirlər görüləcəkdir. 

3. Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə (V.Cavadov) tapşırılsın ki, bir ay 
müddətində auditor xidməti müqaviləsinin bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının 
məlumatlandırılması qaydasına riyaət etməyən auditor təşkilatlarının rəhbərlərindən və 
sərbəst auditorlardan izahat alınsın.  

4. Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə (V.Cavadov) və Auditdə innovasiyaların 
tətbiqi şöbəsinə (Q.Əhmədov) tapşırılsın ki, Auditorlar Palatasında yaradılacaq “Auditorun 
şəxsi kabineti”ndə auditor xidməti müqaviləsinin bağlanılmasına dair Palatanın 
məlumatlandırılmasına real vaxt rejimində nəzarət edilməsi təmin edilsin.  

5. Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə (V.Cavadov) tapşırılsın ki, bir həftə 
müddətində bu qərarın və auditor xidməti müqaviləsinin bağlanılmasına dair Auditorlar 
Palatasının məlumatlandırılması qaydasına riyaət etməyən auditor təşkilatlarının və sərbəst 
auditorların siyahısının Palatanın üzvlərinə göndərilməsi təmin edilsin. 

6. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin.  
 
 
            Şuranın sədri                 Vahid Novruzov 


