
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR:  
Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

                                                                                              Palatası sədrinin 2017-ci il  
01 iyun tarixli  08 saylı əmri ilə  

 
 
 

Sədr ____________ V.T.Novruzov 

01.06.2017-ci il 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati 
xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 

Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə 2017-ci il 03 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanının 50.2-
ci, 52-ci və 71.4-cü bəndlərindən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar  

 

Tədbirlər Planı 

№ Tədbirin adı İcra müddəti Məsul icraçılar Qeyd 
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 

may 2017-ci il tarixli 1361 nömrəli 
Fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrasını 
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasında yeni 
müstəqil struktur bölmənin yaradılması və 
onun əsasnaməsinin hazırlanması 

İyun  
2017-ci il Rəhbərlik 

 

2. Məcburi audit subyektlərinə, sərbəst 
auditorlara və auditor təşkilatlarına tətbiq 
ediləcək xəbərdarlıq məktublarının, inzibati 
protokolların, məhkəməyə müraciətlərin və 
digər zəruri sənədlərin formalarının 
hazırlanması 

İyun-İyul 
2017-ci il E.İbrahimov 

 

3. Məcburi audit subyektlərinə, sərbəst 
auditorlara və auditor təşkilatlarına tətbiq 
ediləcək xəbərdarlıq məktublarının, inzibati 
protokolların, məhkəməyə müraciətlərin 
aidiyyatı üzrə göndərilməsi müddətlərinin və 
prosedurların müəyyən edilməsi 

İyun-İyul 
2017-ci il 

E.İbrahimov 

 

4. Xüsusi elanın, reklam çarxının və audit 
sahəsinin təbliğ edilməsinə dair müvafiq 
materialların hazırlanması və KİV-də 
işiqlandırılması 

İyun-Dekabr 
2017-ci il 

E.İbrahimov 
V. Rəhimov 

S.Gülməmmədov 

 



5. Müvafiq qurumlardan məcburi auditdən 
yayınmanın müəyyənləşdirilməsi üzrə 
təsnifat qrupları üzrə təsərrüfat subyektlərinə 
dair məlumatların əldə edilməsi 

İyun-İyul 
2017-ci il E.İbrahimov 

 

6. Məcburi audit, icbari sığorta subyektlərinin 
məlumat bazasının yaradılması və daimi 
yenilənməsi (müvafiq qurumlardan zəruri 
informasiyanın alınması) 

Mütəmadi E.İbrahimov 

 

7. 2016-cı il üzrə auditdən keçməyən məcburi 
audit subyektlərinin müəyyən edilməsi 

Avqust-
Dekabr 

2017-ci il 
E.İbrahimov 

 

8. 2016-cı il üzrə auditdən keçməyən məcburi 
audit subyektlərinin ünvanları (rayon və ya 
şəhər) üzrə təsnifləşdirilməsi 

Avqust-
Dekabr 

2017-ci il 
E.İbrahimov 

 

9. 2016-cı il üzrə auditdən keçməyən məcburi 
audit subyektlərinə xəbərdarlıq 
məktublarının göndərilməsi 

Avqust-
Dekabr  

2017-ci il 
E.İbrahimov 

 

10. Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari 
sığortası olmayan  subyektlərinin müəyyən 
edilməsi 

İyun-Dekabr 
2017-ci il E.İbrahimov 

 

11. Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari 
sığortası olmayan  subyektlərinə xəbərdarlıq 
məktublarının göndərilməsi 

İyul-Dekabr 
2017-ci il E.İbrahimov 

 

12 Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə haqqında qanunvericiliyin 
pozulmasına görə auditor xidməti göstərən 
şəxslərə münasibətdə inzibati xətalar 
haqqında protokolların hazırlanması və 
baxılmaq üçün müvafiq məhkəmə 
orqanlarına göndərilməsi 

Avqust-
Dekabr 

2017-ci il 

Rəhbərlik 
E.İbrahimov 

 

 

13. Xəbərdarlıqdan sonra auditdən keçməyən 
təsərrüfat subyektləri, Auditorun peşə 
məsuliyyətinin icbari sığortası olmayan  
subyektlərinə barədə inzibati xətalar 
haqqında protokolların hazırlanması və 
baxılmaq üçün müvafiq məhkəmə 
orqanlarına göndərilməsi 

Avqust-
Dekabr 

2017-ci il 

Rəhbərlik 
E.İbrahimov 

 

14. Xəbərdarlıqdan sonra auditdən keçmiş 
təsərrüfat subyektlərinin auditdən keçməsi 
barədə məlumatların işlənməsi və izlənməsi 

Sentyabr-
Dekabr 

2017-ci il 
E.İbrahimov 

 

15. Barələrində cərimə sanksiyası tərtib edilmiş 
təsərrüfat subyektləri barədə məlumatların 
ümumiləşdirilməsi və təhlili 

Oktyabr-
Dekabr 

2017-ci il 
E.İbrahimov 
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16. inzibati xətalar haqqında protokolların üzrə 
qəbul edilmiş məhkəmə qərarlarının təhlili 

Avqust-
Dekabr 

2017-ci il 

Rəhbərlik 
E.İbrahimov 

 

17 Dövlət büdcəsinə köçürülən cərimə 
məbləğlərindən müəyyən hissəsinin  
Auditorlar Palatasına yönəldilməsi ilə 
əlaqədar təkliflərin hazırlanması 

İyun-İyul 
2017-ci il 

Rəhbərlik 
E.İbrahimov 

 

18 “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunun,  ``Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası 
haqqında`` Əsasnamənin, “Auditorun peşə 
məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanunun, 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunun 
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 
may 2017-ci il tarixli 1361 nömrəli 
Fərmanına uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar 
təkliflərin layihəsinin hazırlanması 

 
Avqust 

2017-ci il 

 
E.İbrahimov 
M. Abbasov 
N.Talıbov 
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