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“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”in və “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin təşkilinə dair Metodik 

göstəriş”in təsdiq edilməsi barədə 
 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 3.4-cü 

“Auditor təşkilatları və sərbəst auditorların korrupsiyaya qarşı mübarizə işinin təşkili üzrə 
Metodik göstərişlərin hazırlanması” və 3.5-ci “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və 
ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən tətbiqinə dair Metodiki tövsiyələrin hazırlanması” bəndlərinə uyğun olaraq Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi və Palata Şurasının yanında Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər üzrə Komitə tərəfindən hazırlanmış “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”in və “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin təşkilinə dair 
Metodik göstəriş”in təsdiq edilməsi məqsədilə  

 
Ə M R   E D İ R Ə M: 

 
1. “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” və “Korrupsiyaya qarşı 
mübarizədə auditin təşkilinə dair Metodik göstəriş” təsdiq edilsin (“Metodik tövsiyələr” və 
“Metodik göstəriş” əlavə olunur). 

2. Sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə tapşırılsın ki, xidməti 
fəaliyyətlərində “Metodik tövsiyələr”i nəzərə alsınlar və “Metodik göstəriş”in tələblərinə riayət 
etsinlər. 

3. Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi S.Gülməmmədova 
tapşırılsın ki, sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının maarifləndirilməsi məqsədilə 
“Metodik tövsiyələr”ə və “Metodik göstəriş”ə dair mövzuların 2016-cı il üzrə auditorların 
ixtisasartırma kurslarının tədris proqramına daxil edilməsini təmin etsin.  

4.  “Metodik tövsiyələr”in və “Metodik göstəriş”in mətninin Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

5. Əmrin icrasına nəzarəti özümdə saxlayıram. 
 
 
 

     Palatanın sədri                                                                             Vahid Novruzov 


