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“Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər sisteminin işlənib 
hazırlanması və tətbiqi üzrə” Plan Proqram 

 
Sıra 
№-si 

Tədbirin adı İcra müddəti Məsul şəxslər 

1. Palata Şurası adından auditor 
təşkilatlarını və sərbəst 
auditorları auditor xidməti 
bazarında dempinqə və 
haqsız rəqabətə qarşı 
mübarizəyə səsləyən 
müraciətin hazırlanması və 
onların nəzərinə çatdırılması 

2016-cı il 
25 dekabr  

 
 
 
 
 

Rəhbərlik, 
M.Abbasov, 

N.Talıbov, F.Qarayev, 
İ.Zeynallı, Milli auditə 
dəstək üzrə Komitə 

 
 

3. Auditorlar Palatası Şurası 
yanında Dempinqə və haqsız 
rəqabətə qarşı mübarizə üzrə 
komitənin yaradılması 

2016-cı il 
Dekabr 

Rəhbərlik 

4. Dempinqə və haqsız rəqabətə 
qarşı mübarizəyə dair 
simpozium, dəyirmi masa və 
seminarların təşkili 

2017 M.Abbasov, 
N.Talıbov, 

S.Gülməmmədov, 
Dempinq və haqsız 

rəqabətə qarşı 
mübarizə üzrə komitə 

5. Auditor xidməti bazarında 
haqsız rəqabətin əlamətlərinin 
işlənib hazırlanması 
 

2017-ci il 
 Yanvar 

 
 
 

N.Talıbov, 
M.Abbasov, 

S.Gülməmmədov, 
Dempinq və haqsız 

rəqabətə qarşı 
mübarizə üzrə komitə 

6. Auditor təşkilatları və sərbəst 
auditorlar tərəfindən auditor 
xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə 
olunan minimum hədlərindən 
aşağı qiymətə bağlanmış audit 
müqavilələrinin tədqiqi 

Mütəmadi 
İyul, dekabr aylarında 
arayış təqdim etməklə 

M.Abbasov, R.Cəfərli  
Dempinq və haqsız 

rəqabətə qarşı 
mübarizə üzrə komitə 

7. Auditorlar Palatasının üzvləri 
arasında dempinq və haqsız 
rəqabətin yolverilməzliyi 
barədə bağlanacaq 
partnyorluq sazişinin 

2017-ci il 
Yanvar 

 

M.Abbasov, 
S.Gülməmmədov, 

N.Talıbov, Dempinq 
və haqsız rəqabətə 
qarşı mübarizə üzrə 



layihəsinin və tətbiqi 
mexanizminin hazırlanması 
 

komitə, Qanunvericilik 
və hüquqi məslələr 
üzrə komitə, Milli 

auditə dəstək üzrə 
komitə 

8. Dempinqə qarşı mübarizə 
məqsədilə auditdə 
qiymətqoymaya dair vahid 
yanaşmanın formalaşdırılması 
üzrə auditor yoxlamasının 
mövcud dəyərinin 
hesablanması metodikasının 
təkmilləşdirilməsi və tətbiqi 
mexanizminin hazırlanması 

2017-ci il 
Yanvar 

 

V.Rəhimov,  
N.Talıbov, 

S.Gülməmmədov, 
Dempinq və haqsız 

rəqabətə qarşı 
mübarizə üzrə komitə 

9. Audit sahəsində tender 
qaydalarının və auditor 
seçiminin meyarlarının işlənib 
hazırlanması 

2017-ci il 
Aprel 

 

S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov, Dempinq 
və haqsız rəqabətə 
qarşı mübarizə üzrə 

komitə 
10. Keyfiyyətsiz audit aparmış 

auditorlara qarşı “Auditor 
xidməti sahəsində araşdırma 
və intizam tədbirləri sistemi” 
barədə Palata Şurasının 
2015-ci il 25 noyabr tarixli 
269/1 nömrəli qərarında 
nəzərdə tutulmuş təsir 
tədbirlərinin tətbiq edilməsi 

Mütəmadi 
Dekabr ayında hesabat 

təqdim etməklə 

Y.Namazəliyev, 
Dempinq və haqsız 

rəqabətə qarşı 
mübarizə üzrə komitə, 

Keyfiyyətə nəzarət 
komitəsi 
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