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«Könüllü və əlaqədar xidmətlərin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər 

sisteminin hazırlanması»barədə 
 
      Мювзусунун актуаллыьы.  

   “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 1410-IVQ nömrəli Qanununun 
гябул едилмяси, həmin Qanunun tətbiqi вя sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 
dövlət tənzimlənməsinə dair əlavə tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 26 oktyabr 2015-ci il тарихли Fərmanıндан иряlи эялян вязифяляр, щабеля 
Azərbaycanda auditin inkişaf  konsepsiyası   (2012-2020-ci illər) аудит сащясиндя 
könüllü və əlaqədar xidmətlərin genişləndirilməsinin актуаллыьыны юн плана чякмиш вя бу 
сащя  üzrə tədbirlər sisteminin hazırlanması зярури етмишдир. 
 

     Sistemin hazırlanmasında məqsəd. 
    Системин hazırlanmasında məqsəd,  sərbəst auditor və auditor təşkilatları tərəfindən 

сащибкарлара кюмяк, онларын игтисади маарифляндирилмяси, малиййя-учот 
сянядляшмяляринин ганунвериъилийя мцвафиглийинин тямин едилмяси,  прогнозлашдырылма, 
mühasibat uçotonun qurulması; uçotun aparılması və hesabatların tərtib edilməsinə 
nəzarət; vergilərin və digər məcburi ödəmələrin hesablanması və ödənilməsinə nəzarət; 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili; investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi; 
daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi; mühasibat uçotu sisteminin iqtisadi  
təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi; iqtisadi subyektin heyətinin təlimi və treninqlərin 
aparılması;  iqtisadi məsələlərə dair metodik göstəricilərin, tövsiyyələrin, qaydaların 
işlənib hazırlanması; uçotun, hesabatların tərtibinin, hesablaşmaların 
avtomatlaşdırılması və kompyuterləşdirilməsi; maliyyə, vergi, investisya fəaliyyəti, 
menecment, marketinq, vergilərin optimallaşdırılması üzrə məsləhətlərin verilməsi; 
ekspert xidmətlərinin göstərilməsi; informasiya xidmətlərinin göstərilməsi; сямярялилик 
вя уйьунлуг аудитлярининин апарылмасы  кими könüllü və əlaqəli xidmətlərin 
göstərilməsiнин эенишляндирилмяси ишинин тяшкили, щабеля бу хидмятлярин эюстярилмяси üçün 
аудитор кадрларынын сяриштялилийинин артырылмасы, онларын щазырланмасы вя йенидян 
щазырланмасыдыр. 

      Sistemin вязифяляри.  
      Системин щазырланмасында вязифяляр ашаьыдакылардыр: 
- könüllü və əlaqəli xidmətlər базарынын арашдырылмасы вя тящлили; 
- бу хидмятляр барядя сащибкарларын вя бцтювлцкдя иътимаиййятин 

мялуматландырылмасы; 



- könüllü və əlaqəli xidmətlər цзря бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси васитясиля 
онцн методолоэийасынын вя методик базасынын тякмилляшдирилмяси; 

- бу хидмятлярин эюстярилмяси цчцн аудитор кадрларынын сяриштялилийинин артырылмасы, 
онларын щазырланмасы вя йенидян щазырланмасы ишинин тяшкили. 
 

     Sistemin щцгуги, нязяри вя методоложи ясаслары. 
     Sistemin щцгуги, нязяри вя методоложи ясаслары ашаьыдакылардыр: 
-“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 1410-IVQ nömrəli Qanunu;  
- Аудитор хидмяти щаггында Azərbaycan Respublikasının Qanunu; 
- Azərbaycan Respublikası Аудиторлар Палатасынын Ясаснамяси; 
-“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının tətbiqi вя sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dövlət 
tənzimlənməsinə dair əlavə tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 
oktyabr 2015-ci il тарихли Fərmanı; 

- Бейнялхалг Аудит Стандартлары вя  Бейнялхалг Мцщасибляр Федерасийасынын аидиййяти 
сянядляри; 

- Azərbaycanda auditin inkişaf  konsepsiyası   (2012-2020-ci illər); 
- Аудиторлар Палатасынын норматив сянядляри; 
- Хариъи вя йерли елми ядябиййат. 
 
     Sistemin обйекти вя информасийа базасы 
Системин обйекти сащибкарлыг фяалиййятидир. Информасийа базасыны бейнялхалг пешякар 

гурумларын мялуматлары, бцллетенляри, Палата тяряфиндян апарылмыш тящлиллярин, Auditor 
xidmətinin aktual problemləri üzrə keçirilmiş sosioloji sorğuларын, Təsərrüfat 
subyektlərində aparılan auditlərin vahid məlumat reyestrinin, Beynəlxalq audit və 
mühasibat qurumları, хариъи вя йерли тяряфдашлар tərəfindən təşkil olunaн konfranslarын, 
forumlarын, simpoziumlarын və digər tədbirlərин материаллары, елми ишляр вя мятбуатдан, 
интернетдян ялдя олунан саир информасийа тяшкил едир. 

 
Системин тятбиги иля ялагядар тядбирляр 

С 
№ 

Тядбирин ады Кечирилмя вахты Мясул шяхсляр Гейд 

1. Könüllü və əlaqədar 
xidmətlər mövzusunda 
seminarlar keçirilməsi:     
1)sahibkarlıq subyektlərinin 
nümayəndələrilə       2)yerli 
tərəfdaşlarla 3)auditorlarla 

I rüb S.Gülməmmədov 
N.Talıbov 
K.Tağızadə 
Milli auditə dəstək 
üzrə komitə 
Üzvlük məsələləri 
üzrə komitə 

 

2. KİV-də könüllü və əlaqəli İl ərzində S.Gülməmmədov  
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xidmətlər mövzusunda 
materialların dərc olunması 

N.Talıbov 
K.Tağızadə 
Milli auditə dəstək 
üzrə komitə 
Üzvlük məsələləri 
üzrə komitə 

3. Palatanın səhifəsi olan 
sosial şəbəkələrdə 
materialların yerləşdirilməsi 

İl ərzində S.Gülməmmədov 
N.Talıbov 
K.Tağızadə 
İ.Zeynallı 

 

4. Televiziyada çıxışların, 
dəyirmi masaların təşkili, 
media nümayəndələrilə 
görüşlərin təşkili və 
müsahibələrin verilməsi 

İl ərzində Rəhbərlik 
S.Gülməmmədov 
N.Talıbov 
K.Tağızadə 
 

 

5. Auditorların ixtisasartırma 
kurslarına könüllü və 
əlaqədar xidmətlərlə bağlı 
mövzuların daxil edilməsi 

Aprel S.Gülməmmədov 
E.Hacıyeva 

 

6. Auditorların hesabatları 
əsasında göstərilmiş 
xidmətlərin tərkibində 
könüllü və əlaqədar 
xidmətlər üzrə bütün 
göstəricilərin təhlili və 
tövsiyyələrin hazırlanması 

İl ərzində R.Cəfərli 
N.Talıbov 
 

 

 
 

     Эюзлянилян нятиъяляр. 
     Системин тятбигиндян эюзлянилян нятиъя könüllü və əlaqəli xidmətlərин 

эюстярилмясинин эенишляндирилмяси вя тякмилляшдирилмяси васисясиля сащибкарлыьа ямяли 
кюмяклик эюстярилмясидир. 

 

     Sistemin тятбиги истигамятляри.  
     Sistemin тятбиги истигамятляри фяалиййят сащясиндян, тяшкилати-щцгуги вя мцлкиййят 

формасындан асылы олмайараг бцтцн сащибкарлыг субйектляринин коммерсийа вя гейри 
коммерсийа фяалиййятидир. Систем ейни заманда елми, тящсил, тядрис, аудит, мцщасибат, 
консалтинг, аутсорсинг  истигамтляриндя вя бцтцн диэяр мараглы шяхсляр  тяряфиндян 
истифадя олуна биляр. 
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