
Layihə 

COVID-19 ilə əlaqədar yaranmış vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatasının 

Tədbirlər Planı 

Sıra  

№-si 

Tədbirin adı İcra 

müddətləri  

Мəsul şəxslər 

 

    1. Təsərrüfat subyektləri tərəfindən maliyyə 

hesabatlarının təqdimedilmə dövrünün 

karantin müddətinə təsdüf etdiyini nəzərə 

alaraq Auditorlar Palatasının üzvü olan 

auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və 

onların zəruri hesab etdikləri məhdud 

sayda əməkdaşlarının və sərbəst 

auditorların hərəkətlərinə icazələrin 

alınması ilə əlaqədar müraciətin 

hazırlanması və aidiyyatı qurumlara 

göndərilməsi 

COVİD-19 

əlaqədar xüsusi 

rejim dövründə 

 

S.Gülməmmədov 

F.Qarayev 

2. COVİD-19 xəstəliyinin nəticələrini nəzərə 

alaraq auditin keyfiyyətini artırmaq 

məqsədilə pulsuz onlayn vebinarların 

keçirilməsi 

14 aprel, 17 aprel 

2020-ci ilin 

tarixlərində və 

zəruri hallarda 

S.Gülməmmədov, 

Q.Əhmədov, 

N.Talıbov, 

V.Cavadov 

 

3. Auditorları distant işləməyə yönəltmək 

məqsədilə Auditorlar Palatasının rəsmi 

internet səhifəsində maarifləndirici 

materialların yerləşdirilməsi 

COVİD-19 

əlaqədar xüsusi 

rejim dövründə 

 

N.Talıbov, 

Q.Əhmədov, 

F.Qarayev 

4. Auditorlara hər zaman dəstək olmaq 

məqsədilə Palatanın İşçi Qərargahının 

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

distant təşkili 

COVİD-19 

əlaqədar xüsusi 

rejim dövründə 

S.Gülməmmədov, 

Q.Əhmədov, 

F.Qarayev 

5. Auditorlar Palatası, sərbəst auditorlar və 

auditor təşkilatları tərəfindən COVİD-19 

fonduna maddi dəstəyin göstərilməsinin 

COVİD-19 

əlaqədar xüsusi 

rejim dövründə 

Rəhbərlik və 

Auditorlar Palatasının 

üzvləri 



təşkili 

6. COVİD-19 təsiri ilə bağlı onlayn sorğunun 

keçirilməsi 

Aprel 2020-ci il 

ikinci (2-ci 10 

günlük) 

E.Behbudova, 

F.Qarayev, 

Q.Əhmədov, 

V.Cavadov 

7. Auditin Keyfiyyətinə nəzarət 

yoxlamalarının əlavə göstəriş olanadək 

təxirə salınması 

Aprel ikinci 

(2-ci 10 günlük) 

Y.Namazaliyev, 

V.Kərimov 

8. COVİD-19 la bağlı aşağıdakı internet 

resurslarından pulsuz istifadə imkan verən 

beynəlxalq təşkilatlar barəsində auditorlara 

məlumat verilsin və həmin resurslardan 

pulsuz istifadə etməklə beynəlxalq audit 

təcrübəsindən faydalanması tövsiyə 

edilsin.(material əlavə olunur) 

https://www.accountingtoday.com/list/tech-and-

tax-companies-provide-free-services-during-

coronavirus-pandemic 

COVİD-19 

əlaqədar xüsusi 

rejim dövründə 

Q.Əhmədov, 

N.Talıbov, 

V.Cavadov, 

F.Qarayev 

9. COVİD-19 la bağlı maliyyə zərərinə məruz 

qalmış auditor təşkilatlarının, sərbəst 

auditorlara, habelə Auditorlar Palatasına 

dəyən zərərin qarşılanması məqsədilə 

aidiyyəti qurumlara müraciətlərin 

hazırlanması 

Aprel 2020-ci il 

(3-cü 10 günlük) 

S.Gülməmmədov, 

V.Rəhimov 

10. Auditorlar Palatası Şurasının 28 dekabr 

2019-cu il tarixli 316/6 saylı «Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində göstərilən 

auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə 

olunan minimum hədlərinə yenidən 

baxılması barədə» Qərarına Karantin 

dövründə tam riayət etməyən auditor 

təşkilatlarının və sərbəst auditorlara cəza 

tədbirlərinin görülməməsi nəzərə alınsın  

COVİD-19 

əlaqədar xüsusi 

rejim dövründə 

Y.Namazaliyev, 

V.Kərimov, 

V.Cavadov 

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


11. Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara 

dəstək göstərmək məqsədilə, onların 

təqdim etdiyi elanların pulsuz Auditorlar 

Palatasının rəsmi internet səhifəsində 

yerləşdirilməsi 

COVİD-19 

əlaqədar xüsusi 

rejim dövründə 

V.Cavadov, 

M.Hüseynova, 

Z.Almazov 

 


