
                             
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASI İLƏ  

ESTONİYA AUDİTORLAR ASSOSİASİYASI  
ARASINDA 

ANLAŞMA MEMORANDUMU 
 

Bu Memorandum Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası — Azərbaycan 
Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1072, S.Y.Bakuvi küç. 35 və Estoniya Auditorlar Assosiasiyası 
– Estoniya, Tartu mnt 50, Tallinn EE 10115 (bundan sonra “Tərəflər” adlandırılacaq) arasında 
bağlanır:  

-    əməkdaşlıq əlaqələrini gücləndirilməsi və mühasibat və audit peşəsinin 
      inkişaf  etdirilməsi məqsədi ilə; 
 
- hər iki ölkənin iqtisadi mühit şəraitində mühasibat və audit peşələrinin inkişaf 

etdirilməsi zərurətini nəzərə alaraq; 
 
- maliyyə hesabatlarının milli səviyyədə təkmilləşdirilməsinə imkan yaradacaq  və 

beynəlxalq audit standartlarına uyğunlaşma prosesinin sürətləndirilməsini nəzərə alaraq; 
 

aşağıdakı məqsədlərə birlikdə nail olacaqları barədə razılığa gəldilər: 

1. Tərəflər peşə fəaliyyətini həyata keçirən zaman iki qurumun və onun üzvlərinin 
davamlı olaraq ixtisaslaşdırma proqramlarında iştirak etmələrini qarşılıqlı şəkildə 
dəstəkləyəcəklər. 

 
2. Tərəflər auditorların və üzvlərin fəaliyyətindəki etik, təhsil və keyfiyyətlə bağlı 

cəhətlərinin qarşılıqlı şəkildə gücləndirilməsinə əlverişli şərait yaradacaqlar. 
 
3. Peşə fəaliyyəti üçün mühüm olan müxtəlif məsələlərlə bağlı Avropa və beynəlxalq 

səviyyədə qarşılıqlı məsləhətləşmələr aparacaqlar. 
 
4. Milli və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə (seminarlar, konfranslar, peşə fəaliyyəti ilə 

bağlı müxtəlif tədbirlər) bilavasitə iştirak edəcəklər. 
 
5. Peşəkar qurumlar tərəfindən çap etdirilən kitablar, jurnallar və s. nəşrlər haqqında 

vəsaitlərin mübadiləsini; mühasibat və audit peşəsi ilə bağlı məqalələri qarşılıqlı mübadilə yolu 
ilə təşkilatların jurnal və intenet səhifələrində yerləşdirəcəklər. 

6. Tərəflər səlahiyyətli nümayəndələrinin birgə razılığına əsasən, layihə və tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsini fərdi proqramlara uyğun olaraq ayrıca həyata keçirəcəklər. 



 
7. Bu razılaşmaya əsasən, Estoniya Auditorlar Assosiasiyası və Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatası arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın, informasiya və təcrübə 
mübadiləsinin genişləndirilməsi çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək və bu sahədə bir-birilərinə 
yardım edəcəklər.  

 
8. Anlaşma Memorandumu Azərbaycan və İngilis dillərində dörd nüsxədən ibarət 

olmaqla, "22" Sentyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı 
şəhərində imzalanmışdır və bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu Sazişin təfsiri zamanı fikir 
ayrılığı yarandığı təqdirdə, İngilis dilindəki mətnə üstünlük verilir. 

 
 

Azərbaycan Respublikasının                  Estoniya Auditorlar                 
Auditorlar Palatası                Assosiasiyası 

Bakı şəhəri, AZ1072, S.Y.Bakuvi küç. 35           Estoniya, Tartu mnt 50, Tallin EE 10115 

Tel.: +99 412 498 28 55                    Tel.: +372 5648 8888 

E-mail: audit-azerbaijan@audit.gov.az         E-mail: info@audiitorkogu.ee 
www.audit.gov.az                                           www.audiitorkogu.ee  
 
 

................................................                       ................................................ 
  Vahid Novruzov                                    Sergei Tšistjakov 

                        Sədr             İdarəetmə Şurasının üzvü        
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