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Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin təşkili və tənzimlənməsi üzrə
qanunvericilik və normativ hüquqi aktlar toplusu olan bu nəşrin I cildi 1998-ci ildə,
II cildi 2002-ci ildə, III cildi 2005-ci ildə, IV cildi 2007-ci ildə, V cildi 2009-cu ildə,
VI cildi isə 2011-ci ildə çap edilmişdir. Həmin cildlərdə, müvafiq olaraq, 1992-ci ilin
yanvarından 1998-ci il iyulun 1-dək, 1998-ci il iyulun 1-dən 2002-ci il aprelin 1-dək,
2002-ci il aprelin 1-dən 2005-ci il yanvarın 1-dək, 2005-ci il yanvarın 1-dən 2007-ci
il yanvarın 1-dək, 2007-ci il yanvarın 1-dən 2009-cu il yanvarın 1-dək və 2009-cu il
yanvarın 1-dən 2011-ci il iyulun 1-dək olan dövrdə qəbul olunmuş, yaxud dəyişiklik
və ya əlavələr edilmiş qanunvericilik aktları və normativ sənədlər toplanmışdır.
Toplunun VII cildinə isə 2011-ci il iyulun 1-dən 2013-cü il iyulun 1-dək olan dövrdə
qəbul edilmiş, yaxud düzəliş və əlavələr edilmiş, habelə daha əvvəlki dövrlərə aid
olub müxtəlif səbəblər üzündən toplunun I-VI cildlərinə salınmamış qanunvericilik
aktları və normativ hüquqi sənədlər daxil edilmişdir.

Toplu auditorlar, təsərrüfat subyektlərinin rəhbərləri və mühasibləri, iqtisadiyyat
yönümlü ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbə və magistrantlar, habelə müvafiq sahənin
tədqiqatçıları üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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AUDİTOR XİDMƏTİ HAQQINDA

Azərbaycan Respublikasının
1994-cü il 16 sentyabr tarixli 882 nömrəli Qanunu

(Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 5 noyabr tarixli 188-IQD 
nömrəli, 2001-ci il 5 oktyabr tarixli 190-IIQD nömrəli, 2001-ci il 

23 noyabr tarixli 219-IIQD nömrəli, 2002-ci il 23 aprel tarixli 
311-IIQD nömrəli, 2002-ci il 24 dekabr tarixli 407-IIQD nömrəli, 

2004-cü il 5 mart tarixli 598-IIQD nömrəli, 2005-ci il 10 iyun tarixli
925-IIQD nömrəli, 2007-ci il 9 oktyabr tarixli 430-IIIQD nömrəli, 

2008-ci il 1 fevral tarixli 535-IIIQD nömrəli, 2009-cu il 30 iyun tarixli
856-IIIQD nömrəli, 2010-cu il 30 sentyabr tarixli  1080-IIIQD 

nömrəli və 2011-ci il 11 fevral tarixli 65-IVQD nömrəli qanunları  ilə
edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə)

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin
təşkilini, onun həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, auditor-
ların funksiyalarını, hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən edir,
mülkiyyətçinin əmlak hüquqlarını müdafiə edən müstəqil
maliyyə nəzarəti sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur.

Auditor xidməti ilə bağlı münasibətlər bu Qanunla, habelə
Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları,
beynəlxalq müqavilə və sazişləri ilə tənzimlənir.

I fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Maddə 1. Qanunun tətbiq sahəsi
Bu Qanun mülkiyyət formasından və təşkilati-hüquqi

tabeliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası
ərazisində fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrə, təşkilatlara və
idarələrə (bundan sonra “təsərrüfat subyektləri” adlandırıla-
caqdır) şamil edilir.
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Maddə 2. Audit anlayışı
Audit -- əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş

görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat
uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasının, mühasibat və maliyyə
hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasıdır.

Audit yoxlaması məcburi və ya könüllü (təsərrüfat subyek-
tinin öz təşəbbüsü ilə) ola bilər. Qanuna görə öz maliyyə
hesabatlarını dərc etdirməli olan təsərrüfat subyektləri üçün,
habelə qanunla bilavasitə nəzərdə tutulmuş hallarda həyata
keçirilməli olan audit məcburi, digər hallarda isə könüllüdür.

Maddə 3. Auditor xidməti
Təsərrüfat subyektlərində müqavilə əsasında maliyyə-təsər-

rüfat fəaliyyəti sahəsində yoxlama, ekspertiza, təhlil aparmaq və
yazılı rəy vermək, mühasibat uçotu qurmaq, hesabat göstəri-
cilərinin dürüstlüyünü təsdiq etmək və auditorun peşə fəaliyyə -
tinə (auditor təşkilatının nizamnamə məqsədlərinə) uyğun
olaraq maliyyə-təsərrüfat münasibətləri sahəsində digər xid-
mətləri göstərmək auditor xidməti hesab edilir.

Auditor xidməti dövlət orqanlarının öz səlahiyyətləri da -
xilində təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətini yoxlamasını istisna
etmir.

Maddə 4. Sərbəst auditor
Sərbəst auditor Azərbaycan Respublikası Auditorlar

Palatasının (bundan sonra “Auditorlar Palatası” adlandırıla-
caqdır) verdiyi lisenziyaya əsasən respublika ərazisində sərbəst
auditor  xidməti göstərmək hüququnu əldə etmiş fiziki şəxsdir.  

Maddə 5. Auditor təşkilatı
Auditor təşkilatı Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziya

əsasında Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor xid-
məti göstərmək hüququnu əldə etmiş və nizamnaməsinə görə
yeganə fəaliyyət sahəsi bu xidmət növü olan hüquqi şəxsdir.
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Auditor təşkilatı Azərbaycan Respublikasının Mülki
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada bir və daha artıq təsisçi
tərəfindən yaradılır.

Maddə 6. Sərbəst auditor olmağın şərtləri
Azərbaycan Respublikasında sərbəst auditor hüququnu əldə

etmək üçün aşağıdakılar tələb olunur:
a)   Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq;
b)   məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə maliyyə-

təsərrüfat münasibətləri sahəsində müəyyən vəzifələr tutma və
ya müəyyən fəaliyyət ilə məşğul olma hüququndan məhrum
edilməmək və ya bu növ cəza ilə bağlı məhkumluğun qanun-
vericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ödənilməsi;

v)   mühasibat uçotu, maliyyə, iqtisadçı və hüquqşünas ixti-
sasları üzrə ali təhsilə və ixtisas üzrə azı üç il iş stajına malik
olmaq;         

q)   sərbəst auditor imtahanlarını vermək.
Tamah məqsədilə cinayət törətmək  üstündə məhkum olun-

muş və məhkumluğu ödənilməmiş şəxslər auditor ola bilməzlər.
Öz ölkəsində auditor xidməti ilə məşğul olmaq hüququ olan

xarici ölkə vətəndaşı Auditorlar Palatasının rəsmi icazəsi ilə
həmin hüquqdan Azərbaycan Respublikası ərazisində istifadə
edə bilər.

Maddə 7. Auditor adını almaq üçün imtahanların təşkili
Auditor adı almaq üçün imtahanlar Auditorlar Palatasının

təyin etdiyi komissiya tərəfindən qəbul edilir.
İmtahanlar Auditorlar Palatasının Əsasnaməsində nəzərdə

tutulan qaydaya uyğun olaraq təşkil edilir.

Maddə 8. Auditor rəyi
Auditor rəyi auditorun (auditor təşkilatının) imzası və

möhürü ilə təsdiq olunmuş, audit aparılan təsərrüfat subyektinin
maliyyə vəziyyətinə, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının
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qanuniliyinə, illik mühasibat hesabatları maddələrinin doğru-
luğuna, mühasibat uçotunun ümumi vəziyyətinə verdiyi qiyməti
əks etdirən və bütün hüquqi və fiziki şəxslər, dövlət hakimiyyəti
və idarəetmə orqanları, habelə məhkəmə orqanları üçün hüquqi
əhəmiyyəti olan rəsmi sənəddir.

Auditor rəyinin vahid formasını və onun tərtib edilməsində
irəli sürülən tələbləri Auditorlar Palatası Azərbaycan
Respublikası Mülki Məcəlləsinin müvafiq tələblərini nəzərə
almaqla müəyyən edir. 

II fəsil
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 

AUDİTOR XİDMƏTİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ

Maddə 9. Auditor xidmətinin tənzimlənməsi
Auditor xidmətinin dövlət tənzimlənməsini təşkil etmək; bu

sahədə olan və Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin
inkişafına və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş normativ aktların
layihələrini, tədbirlər sistemini hazırlamaq; dövlətin, təsərrüfat
subyektlərinin və auditorların (auditor təşkilatlarının)
mənafelərini müdafiə etmək; öz fəaliyyətində bu Qanundan,
digər qanunvericilik və normativ hüquqi aktlardan irəli gələn
tələblərə auditorlar (auditor təşkilatları) tərəfindən riayət
edilməsinə nəzarət etmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Auditorlar Palatası yaradılır. Auditorlar
Palatasının fəaliyyəti onun Əsasnaməsi ilə tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu mad-
dəsinin 32-ci bəndinə müvafiq olaraq Auditorlar Palatasının
Əsasnaməsi təsdiq edilir və onun rəhbəri təyin edilir.

Maddə 10. Auditor xidməti ilə məşğul olmaq üçün lisen-
ziyanın verilməsi

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları dövlət qeydiyyatına

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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alındıqdan sonra 5 il müddətinə verilən lisenziya əsasında
fəaliyyət göstərirlər.  

Maddə 11. Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının
dövlət qeydiyyatı

Auditor, auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən
lisenziyanı aldığı andan auditor xidməti ilə məşğul olmaq
hüququna malikdir. Sərbəst auditorlar hüquqi şəxs yaratmadan
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün müəyyən edilmiş
qaydada uçota alınırlar. 

Auditor öz fəaliyyətini sərbəst, yaxud auditor təşkilatı ilə
müqavilə əsasında həyata keçirir. Onun başqa növ fəaliyyətlə
məşğul olması qadağandır. 

Sərbəst auditorlar öz fəaliyyətini əks etdirən gündəlikdən isti-
fadə edirlər. Gündəliyi onların fəaliyyətinə nəzarət və aparılan
auditin keyfiyyətinin yoxlanması üçün Auditorlar Palatasına
təqdim edirlər.

Auditor təşkilatları Azərbaycan Respublikasının müvafiq
qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada müvafiq icra
hakimiyyəti orqanında dövlət qeydiyyatına alınırlar. 

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiy -
yatından keçmiş auditor təşkilatı Auditorlar Palatasından lisen-
ziya aldığı andan auditor xidmətini həyata keçirmək hüququna
malik olur. 

III fəsil
AUDİTORLARIN HÜQUQLARI, VƏZİFƏLƏRİ VƏ

MƏSULİYYƏTİ

Maddə 12. Auditorların hüquqları
Sərbəst auditor və auditor təşkilatı aşağıdakı hüquqlara

malikdirlər:
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bu Qanuna və sifarişçi ilə bağlanmış müqavilənin şərtlərinə
uyğun olaraq auditin forma və metodlarını sərbəst müəyyən-
ləşdirmək;

sifarişçinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə dair bütün
sənədlərlə (o cümlədən kənar hüquqi şəxslərdə saxlanılan
sənədlərlə) tanış olmaq və yoxlama üçün onları almaq, pul
məbləğlərinin, qiymətli kağızların, maddi sərvətlərin mövcud-
luğunu yoxlamaq və audit üçün lazım olan digər məlumatları
almaq;

sifarişçinin rəhbərliyindən və işçilərindən yazılı izahat almaq;
səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə auditor xidməti

göstərərkən müəyyən etdikləri pozuntu və nöqsanlar haqqında
onlar qarşısında məsələ qaldırmaq;

auditin keçirilməsinə müqavilə əsasında başqa auditorları
cəlb etmək;

yoxlanılan təsərrüfat subyekti tərəfindən audit üçün lazım
olan sənədlərin təqdim edilməməsi halında audit yoxlamasını
keçirməkdən imtina etmək.

Maddə 13. Auditorların vəzifələri
Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının vəzifələri aşağı-

dakılardan ibarətdir:
auditin aparılmasında Azərbaycan Respublikası qanunveri-

ciliyinin tələblərinə hökmən riayət etmək;
auditor yoxlamalarını və digər auditor xidmətlərini key-

fiyyətli həyata keçirmək;
bu Qanunun 18-ci maddəsində göstərilmiş hallara görə

auditin aparılmasında iştirakının qeyri-mümkünlüyü barədə
dərhal sifarişçiyə (səlahiyyətli dövlət orqanına) xəbər vermək;

sifarişçinin mühasibat uçotunun və hesabatının vəziyyətini,
düzgünlüyünü, qüvvədə olan qanunlara və normativ aktlara
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uyğunluğunu yoxlamaq;
auditin aparılması zamanı aşkar edilmiş bütün pozuntular,

mühasibat uçotunun aparılması və hesabatların tərtibi ilə bağlı
nöqsanlar haqqında sifarişçinin rəhbərliyinə məlumat vermək;

sifarişçinin tələbi ilə aparılan audit zamanı əldə edilən
məlumatı (məhkəmə orqanlarının tələb etdiyi hallar və “Cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqal-
laşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı
mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən
təqdim olunmalı məlumatlar istisna olmaqla) məxfi saxlamaq; 

yoxlama gedişində alınmış və ya tərtib edilmiş sənədlərin
qorunub saxlanmasını təmin etmək;

təsərrüfat subyektinin tələbi ilə ona auditin aparılmasına dair
qanunvericiliyin tələbləri, tərəflərin hüquq və vəzifələri, habelə
auditorun rəyində olan irad və nəticələr üçün əsas olan norma-
tiv aktlar barəsində ətraflı məlumatlar vermək;

qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda vergi hesabatına
dair auditor rəyi vermək; 

sığortaçı ilə mülki məsuliyyətinin icbari sığortası müqaviləsi-
ni bağlamaq;

“Сinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliy yə -
ləşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Res -
publikası Qanununun tələblərinə riayət etmək, bu sahədə
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutul-
muş digər tədbirləri həyata keçirmək.

Maddə 14. Auditorların məsuliyyəti
Auditorlar və auditor təşkilatları öz vəzifələrini lazımınca

yerinə yetirmədikdə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə
və sifarişçi ilə bağlanmış müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq
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əmlak məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər.
Auditor xidməti göstərən fiziki və hüquqi şəxslər mülki

məsuliyyətin icbari sığortası müqaviləsinin bağlanmamasına
görə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət
daşıyırlar.

Maddə 15. Auditor xidməti ilə məşğul olmaq hüququ
verən lisenziyaların geri alınması

Auditora və ya auditor təşkilatına Azərbaycan Respublikası
ərazisində auditor xidmətini həyata keçirmək hüququ verən
lisenziya aşağıdakı hallarda Auditorlar Palatasının qərarı ilə geri
alına bilər:

təqvim ili ərzində üç dəfə keyfiyyətsiz audit apardıqda; 
audit aparılması zamanı bu Qanunun və Azərbaycan

Respublikası qanunvericiliyinin tələblərini kobudcasına poz-
duqda;

sərbəst auditor haqqında maliyyə-təsərrüfat münasibətləri
sahəsində müəyyən vəzifələr tutma və ya müəyyən fəaliyyət ilə
məşğul olma hüququndan məhrumetmə cəzasını, habelə tamah
məqsədilə törədilmiş cinayətə görə cəzanı nəzərdə tutan
məhkəmənin hökmü qanuni qüvvəyə mindikdə;

lisenziyanın verilməsindən sonra onun alınması üçün auditor
tərəfindən doğru olmayan məlumatların təqdim edilməsi faktı
aşkar edildikdə;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olaraq, audit
zamanı əldə edilmiş məlumatlar auditor tərəfindən təsərrüfat
subyektinin rəhbərinin (mülkiyyətçisinin) razılığı olmadan
üçüncü şəxslərə verildikdə;

bu Qanunun 18-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan auditin aparıl-
masını istisna edən hallar auditor (auditor təşkilatı) tərəfindən
gizlədildikdə.
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IV fəsil
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA AUDİTOR 
XİDMƏTİNİN TƏŞKİLİNİN ÜMUMİ QAYDASI

Maddə 16. Təsərrüfat subyektlərində auditor xidmətinin
təşkili

Auditor xidməti bir tərəfdən sərbəst auditor və ya auditor
təşkilatı, digər tərəfdən isə sifarişçi arasında bağlanmış və
yoxlamanın məzmununu, aparılması müddətlərini, məsləhət
xidmətlərinin həcmini, ödəniş məbləğini və qaydasını, eləcə də
tərəflərin məsuliyyətini nəzərdə tutan müqavilə əsasında
göstərilir.

Sifarişçi auditorun öz peşə vəzifələrini tam və keyfiyyətlə
yerinə yetirməsinə bütün lazımi şəraitin yaradılması üçün
məsuliyyət daşıyır.

Auditor öz müştərisindən, eləcə də bu işdə marağı olan hər
hansı üçüncü şəxsdən asılı deyildir.

Auditor və ya auditor təşkilatı tərəfindən müqavilə şərtlərinin
yerinə yetirilməsi auditor rəyinin təhvil-qəbul aktı ilə müəyyən
olunur. Auditor rəyi müəyyən olunmuş forma əsasında tərtib
edilir.

Maddə 17. Auditor xidmətindən istifadə üzrə təsərrüfat
subyektinin vəzifələri və hüquqları

Təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi (mülkiyyətçisi) auditin
aparılması üçün zəruri olan bütün sənədləri, registrləri və
hesabatları auditora təqdim etməlidir və onların düzgünlüyünə
məsuliyyət daşıyır. Ö, auditorun sorğusuna dair yazılı və şifahi
izahatlar verməyə borcludur.

Təsərrüfat subyektləri auditor seçməkdə sərbəstdirlər.
Təsərrüfat subyektləri maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı
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bütün məsələlər üzrə sərbəst və ya  auditor  təşkilatı ilə  hər
hansı müddətdə müqavilə bağlamaq hüququna malikdirlər. Bu
cür müqavilələr yoxlama xarakteri daşıdıqda, auditor yoxla-
manın nəticələrinə görə müəyyən olunmuş qaydada akt tərtib
edir.

V fəsil 
XÜSUSİ MÜDDƏALAR

Maddə 18. Auditor xidməti sahəsində qadağanlar
Yoxlanılan müəssisədə şəxsi əmlak mənafeyi, yoxlanılan

müəssisənin rəhbərliyindən hər hansı şəxslə birbaşa qohumluq
əlaqəsi, müəssisənin təsisçisi, mülkiyyətçisi və ya səhmdarı
olduqda, müəssisədə bundan əvvəl öz peşə fəaliyyəti ilə bağlı
xidmətlər göstərdikdə auditorlara həmin müəssisələrdə audit
aparmaq qadağandır.

Maddə 19. Mübahisələrin həll edilməsi
Auditorla (auditor təşkilatı ilə) onların sifarişçiləri arasında

meydana çıxan əmlak xarakterli bütün mübahisələr Auditorlar
Palatasında həll edilə bilmədikdə məhkəmə tərəfindən həll
olunur.

Auditor (auditor təşkilatı) müəyyən edilmiş qaydada
Auditorlar Palatasının ona lisenziyanın verilməməsi və ya geri
alınması barədə qərarlarından, habelə auditor təşkilatının
hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınmasından imtinadan
inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilər.

Maddə 20. Auditor təşkilatlarının yoxlanılması
Auditorlar Palatası auditor təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat

fəaliyyətinin bu Qanunun müddəalarına uyğunluğunu yoxlayır
və onların işinə nəzarət edir.

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1995-ci il 19 sentyabr 
tarixli 1115 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

(Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1996-cı il 12 mart tarixli
37-IQR nömrəli qərarı, Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 

5 noyabr tarixli 188-IQD nömrəli, 2004-cü il 20 aprel tarixli 
642-IIQD nömrəli, 2005-ci il 10 iyun tarixli 925-IIQD nömrəli, 

2007-ci il 9 oktyabr tarixli 429-IIIQD nömrəli, 2008-ci il 1 fevral
tarixli 535-IIIQD nömrəli və 2009-cu il 30 iyun tarixli 856-IIIQD

nömrəli qanunları ilə edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
AUDİTORLAR PALATASI HAQQINDA

Ə S A S N A M Ə

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası (bundan

sonra “Palata” adlandırılacaq) auditor xidmətinin dövlət tənzim-
lənməsini və inkişafını təşkil edən, mülkiyyətçilərin əmlak
hüquqlarını, dövlətin, təsərrüfat subyektlərinin və auditorların
mənafelərini müdafiə edən, öz fəaliyyətində respublikanın
qanunvericilik aktlarından irəli gələn tələblərə sərbəst auditorlar
və auditor təşkilatları tərəfindən riayət olunmasına nəzarət edən
müstəqil maliyyə orqanıdır.

2. Palata öz fəaliyyətində “Auditor xidməti haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununu, bu Əsasnaməni, eləcə
də digər normativ aktları rəhbər tutur.

3. Palata hüquqi şəxsdir, bankda hesablaşma, valyuta və
xüsusi hesabları olmaqla, üzərində Azərbaycan Respublikası
dövlət gerbinin təsviri olan və özünün adı yazılan girdə möhürə,
habelə künc və digər ştamplara malikdir.

4. Auditor xidmətinin haqqı qeydiyyatdan keçmiş sərbəst
auditorlar və auditor təşkilatları ilə müəssisə və təşkilatlar
arasında bağlanmış müqavilələr əsasında, hüquq-mühafizə və
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digər orqanlar tərəfindən müəssisə və təşkilatlarda təftiş və
yoxlamalar aparmaq məqsədilə auditorlar cəlb olunduqda isə
həmin orqanlar tərəfindən müvafiq qaydada ödənilir.

5. Palata Bakı şəhərində yerləşir.

II. PALATANIN VƏZİFƏ VƏ FUNKSİYALARI
6. Palatanın əsas vəzifəsi mülkiyyət formasından asılı olma-

yaraq bütün təsərrüfat subyektlərində maliyyə və mühasibat
uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasını təmin etmək məqsədilə
respublikada auditor xidmətinin işini təşkil etməkdən və
mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq onun inkişafı və fəaliyyə-
tinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər həyata keçirməkdən
ibarətdir.

7. Palata aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:
Azərbaycan Respublikasında auditor xidməti işlərini təşkil

edir və tənzimləyir;
Azərbaycan Respublikası ərazisində sərbəst auditorlara və

auditor təşkilatlarına lisenziya verir, onların işlərinə və auditor
təşkilatlarının nizamnamələrinin ”Auditor xidməti haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunluğuna nəzarət edir;

sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının uçotunu aparır; 
Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor xidməti ilə

məşğul olmaq hüququ verən lisenziyaların verilməsi üçün imta-
hanların keçirilməsi qaydalarını hazırlayır və təsdiq edir;

auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən lisen-
ziyaların verilməsi üçün imtahan komissiyasının tərkibini və
əsasnaməsini hazırlayıb təsdiq edir, imtahan haqqını müəyyən
edir;

təsərrüfat subyektinin maliyyə və mühasibat hesabatlarına
dair Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin müvafiq
tələbləri nəzərə alınmaqla auditor rəyinin formalarını, sərbəst
auditorların və auditor təşkilatlarının işi haqqında müxtəlif
hesabat formalarını hazırlayıb təsdiq edir; 

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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auditor təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və mövcud qanun-
vericilik aktlarının tətbiqi məsələləri ilə əlaqədar sərbəst audi-
torlara və auditor təşkilatlarına məsləhətlər verir, auditor xidmə-
tinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır və
onların həyata keçirilməsinə nəzarət edir;

audit aparılmasına dair təlimatlar, tövsiyələr və metodik
göstərişlər hazırlayır; 

auditor xidməti göstərilməsinin forma və metodlarına dair
normativ sənədlər tərtib edir, milli və beynəlxalq təcrübənin
daimi öyrənilməsi əsasında müvafiq tövsiyələr hazırlayır;

peşə funksiyalarını lazımi səviyyədə yerinə yetirməməsi ilə
əlaqədar sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına qarşı sifa -
rişçilərin iddialarına respublikanın qanunvericilik aktlarına
müvafiq surətdə baxılmasını təmin edir;

sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının hüquqlarının və
qanuni mənafelərinin qorunması üçün müvafiq tədbirlər həyata
keçirir;

sərbəst auditor, auditor  təşkilatı, sərbəst xarici auditor və
xarici auditor təşkilatının filialı və (və ya) nümayəndəliyinin
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin «Auditor xidməti haqqında»
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunluğunu yoxlayır və
işinə nəzarət edir; 

təkrar audit həyata keçirir; 
dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və ya başqa

məqsədlərlə əlaqədar olaraq təsərrüfat subyektlərinin əmlak-
larının qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünə auditor rəyləri
verir;

auditor xidməti göstərən şəxslərə münasibətdə öz
səlahiyyətləri daxilində qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və
hallarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələş -
dirilməsinə qarşı nəzarət orqanının funksiyalarını həyata keçirir.
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III. PALATANIN SƏLAHİYYƏTLƏRİ
8. Palatanın aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:
sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının apardıqları

auditin keyfiyyətini yoxlamaq və auditin aparılmasında qanun
pozuntusuna yol verildikdə auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
hüququ verən lisenziyanı geri almaq;

sərbəst auditorlardan və auditor təşkilatlarından müəyyən
edilmiş formada hesabat almaq;

öz səlahiyyətləri daxilində sərbəst auditorlara və auditor təş -
kilatlarına icrası məcburi olan təlimatlar və metodik göstərişlər
vermək;

sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları ilə onların sifarişçiləri
arasında baş verən müxtəlif xarakterli mübahisələrə baxmaq;

auditorların fəaliyyəti üzrə şikayətlərə baxıb onları həll
etmək;

təcrübə mübadiləsi və mütəxəssislər hazırlanması məqsədilə
auditor fəaliyyəti ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlarla
işgüzar əlaqələr yaratmaq və xarici ölkələrdə audit məsələləri
üzrə Azərbaycan Respublikasının mənafeyini təmsil etmək;

auditor kadrlarını hazırlamaq və təkmilləşdirmək;
fiziki və hüquqi şəxslərə auditor fəaliyyəti və maliyyə-təsər-

rüfat münasibətləri sahəsində xidmət göstərmək; 
təsərrüfat subyektləri ilə bağlanmış müqavilələr əsasında

auditor xidmətləri göstərmək; 
auditor təşkilatları təsis etmək;
auditor xidməti göstərən fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən

mülki məsuliyyətin icbari sığortası müqaviləsinin bağlanması
üçün tədbirlər görmək;

Palatanın səlahiyyətinə aid olan auditor xidmətinə dair başqa
məsələləri həll etmək.

IV. PALATANIN İDARƏ EDİLMƏSİ
9. Palatanın sədrini və sədr müavinini Azərbaycan

Respublikasının Milli Məclisi təyin edir. Onlar mərkəzi dövlət
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icra orqanları rəhbərlərinin Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyi ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərinə malikdirlər.

10. Palataya onun sədri rəhbərlik edir. O, Palataya həvalə
edilmiş vəzifələrin icrası və onun funksiyalarının həyata keçi -
rilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.

11. Palatanın strukturunu, ştatını, işçilərin əməkhaqqını və
xərclər smetasını Palatanın öz vəsaiti daxilində onun sədri  təs-
diq edir. Palatanın sədri qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə
uy ğun olaraq işçiləri işə qəbul və işdən azad edir, onları mü -
kafatlandırır və onlar barəsində intizam tənbehləri tətbiq edir.

12. Cari işlərin aparılması və əməli xidməti funksiyaların ye -
rinə yetirilməsi üçün Palatada idarəetmə orqanı -- Şura yaradılır.
Şuranın tərkibinə Palatanın sədri, sədr müavini, iki aparıcı
şöbənin rəhbərləri, auditor təşkilatlarının seçdiyi bir, sərbəst
auditorların seçdiyi bir və Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinin bir nümayəndəsi daxildir.

13. Şuranın üzvlərini Palatanın sədri elan edir.
14. Şuranın iclasları rübdə bir dəfədən az olmayaraq keçirilir.

V. AUDİTOR ADI ALMAQ ÜÇÜN İMTAHANLARIN
TƏŞKİLİ

15. Auditor adı almaq üçün imtahanları Palatanın təyin etdiyi
imtahan komissiyası (bundan sonra “komissiya” adlandırılacaq)
qəbul edir.

16. Komissiyaya Auditorlar Palatasından üç, Azərbaycan
Res publikası Maliyyə Nazirliyinin, Vergilər  Nazirliyinin, Mər -
kəzi Bankın, iqtisadçı alimlərin, sərbəst auditorların və auditor
təş kilatlarının hərəsindən bir nümayəndə daxil olur. Ko -
missiyanın tərkibini hər ilin əvvəlində Palatanın sədri elan edir.

17. Komissiyanın üzvü auditor xidməti sahəsində böyük
təcrübəyə və mühasibat uçotu, maliyyə, iqtisadiyyat və hüquq
ixtisaslarından biri üzrə azı on il əməli iş stajına malik olmalıdır.

18. Komissiya üzvlərinə müəyyən edilmiş qaydada
əməkhaqqı ödənilir.
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VI. PALATANIN ƏMLAKI
19. Palatanın əmlakı aşağıdakı mənbələr hesabına yaranır:
imtahanların keçirilməsindən daxil olan ödənişlər;
sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının (xarici fiziki və

hüquqi şəxslər də daxil olmaqla) üzvlük haqları;
təsərrüfat subyektləri ilə bağlanmış müqavilələr əsasında

göstərilən auditor xidmətinə görə ödənilmiş məbləğlər;
qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr;
audit sahəsi üzrə nəşr etdirdiyi təlimatların və metodik

göstərişlərin, kitabların, qəzet və jurnalların satışından və
qadağan olunmayan digər fəaliyyətdən daxil olan vəsait.

20. Palatanın sərəncamında olan əsas və dövriyyə vəsaitləri
onun əmlakı hesab edilir.

21. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan vergilər ödənildikdən
sonra Palatanın sərəncamında qalan xalis mənfəət müvafiq
fondların yaradılmasına yönəldilir.

22. Fondların formalaşdırılması və onlardan istifadə qay-
dalarını Şura təsdiq edir.

VII. PALATANIN ÜZVLƏRİ
23. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları Palatanın üzvləri

sayılır.
24. Palatanın üzvləri müəyyən olunmuş məbləğdə üzvlük

haqqı ödəyirlər.
25. Üzvlük haqqının məbləği Şura tərəfindən müəyyən edilir

və ödəyicilərin xərclərinə aid olunur.

VIII. MÜHASİBAT UÇOTU VƏ HESABAT
26. Palata öz fəaliyyətinin yekunları barədə yerləşdiyi ərazi

üzrə vergi və statistika orqanlarına müəyyən olunmuş qaydada
mühasibat və statistika hesabatları verir.
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“AUDİTOR XİDMƏTİ HAQQINDA”
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

QANUNUNA VƏ AZƏRBAYCAN 
RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR

MƏCƏLLƏSİNƏ DƏYİŞİKLİK VƏ
ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 11 fevral tarixli
65-IVQ nömrəli Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 
I. “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası

Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı,
1995-ci il, №7, maddə 114; Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, №3, maddə 226; 2001-ci il,
№11, maddə 683, №12, maddə 736; 2002-ci il, №5, maddə 241;
2003-cü il, №1, maddə 21; 2004-cü il, №3, maddə 133; 2005-ci
il, №8, maddə 684; 2007-ci il, №11, maddə 1053; 2008-ci il,
№3, maddə 152; 2009-cu il, №7, maddə 517; 2010-cu il, №11,
maddə 938) 2-ci maddəsinin ikinci abzasının ikinci cümləsi
aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“Qanuna görə öz maliyyə hesabatlarını dərc etdirməli olan
təsərrüfat subyektləri üçün, habelə qanunla bilavasitə nəzərdə
tutulmuş hallarda həyata keçirilməli olan audit məcburi, digər
hallarda isə könüllüdür”. 

II. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci
il, №8, I kitab, maddə 584; 2001-ci il, №1, maddə 24, №3,
maddə 139, №7, maddə 455, №11, maddələr 680, 698, №12,
maddə 731; 2002-ci il, №1, maddə 9, №4, I kitab, maddə 165,
№5, maddələr 234, 237, 239, №6, maddə 326, №8, maddə 463,
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№12, maddə 692; 2003-cü il, №1, maddələr 3, 13, 23, №4, mad-
dələr 177, 178, №5, maddə 228, №6, maddələr 257, 276, 279,
№8, maddələr 407, 425, №12, I kitab, maddələr 676, 696, II
kitab, maddələr 713, 714; 2004-cü il, №1, maddələr 6, 7, 10, 13,
№4, maddələr 200, 201, 204, №5, maddələr 313, 314, 317, 321,
№6, maddə 397, №8, maddələr 596, 597, №10, maddələr 762,
779, №11, maddə 900, №12, maddə 973; 2005-ci il, №1, mad-
dələr 5, 6, №2, maddə 61, №4, maddələr 272, 273, 275, 278,
№6, maddələr 462, 466, №7, maddə 576, №8, maddələr 691,
692, №10, maddələr 875, 877, 904, №11, maddələr 993, 994,
995, №12, maddələr 1083, 1085; 2006-cı il, №2, maddələr 64,
68, №3, maddələr 219, 220, 223, 225, №5, maddə 385, №6,
maddə 478, №11, maddələr 923, 924, 932, №12, maddələr
1005, 1020, 1024; 2007-ci il, №1, maddələr 3, 4, №2, maddələr
65, 68, №5, maddələr 397, 398, 401, 440, №6, maddələr 560,
561, 562, 579, № 8, maddə 757, №10, maddələr 935, 936, 938,
940, №11, maddələr 1048, 1049, 1053, 1070, 1077, 1080, 1089,
1091, №12, maddələr 1195, 1211, 1217, 1218, 1221; 2008-ci il,
№2, maddə 47, №3, maddələr 146, 152, 159, №4, maddə 249,
№5, maddə 340, №6, maddələr 454, 460, 461, 464, №7, mad-
dələr 601, 602, 605, №8, maddələr 699, 701, 711, №10, mad-
dələr 884, 885, №11, maddələr 956, 957, №12, maddələr 1045,
1047, 1049; 2009-cu il, №2, maddələr 36, 45, 49, 52, 53, №5,
maddələr 309, 315, №6, maddələr 404, 405, №7, maddələr 517,
518, 519, №8, maddə 611, №12, maddələr 953, 954, 966, 971;
2010-cu il, №2, maddələr 70, 71, №3, maddələr 167, 171, 178,
№4, maddələr 275, 276, №5, maddələr 379, 380, №6, maddə
483, №7, maddələr 577, 591, 594, 595, 598, 600, №10, maddə
838, №11, maddələr 936, 938, 949) aşağıdakı əlavələr edilsin: 

1. Aşağıdakı məzmunda 247-3-cü maddə əlavə edilsin: 
“Maddə 247-3. Məcburi auditdən yayınma 
Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda həyata keçirilməli olan

məcburi auditdən yayınmağa görə -- 

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan altı yüz manatadək miqdar-
da, hüquqi şəxslər min beş yüz manatdan iki min beş yüz ma -
natadək miqdarda cərimə edilir”. 

2. 360.1-ci maddədə “240-1.2,” rəqəmindən sonra “247-3,”
rəqəmi əlavə edilsin. 
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“SİYASİ PARTİYALAR HAQQINDA” 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ
BARƏDƏ

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli
346-IVQD nömrəli Qanunundan

ç ı x a r ı ş

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
10-cu bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Siyasi partiyalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı,
1992, № 11, maddə 387, № 12, maddə 454; Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 3, maddə
226; 2001, № 11, maddə 683; 2002, № 8, maddə 463; 2004, №
2, maddə 57, № 5, maddə 321, № 8, maddə 598; 2005, № 4,
maddə 278, № 6, maddə 464; 2006, № 3, maddə 225; 2007, №
11, maddələr 1049, 1053; 2010, № 4, maddə 276) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin: 

...25. 21-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“21.1. Siyasi partiyalar “Mühasibat uçotu haqqında”

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq mühasibat
uçotunu aparır və maliyyə hesabatlarını tərtib edirlər.

21.2. Siyasi partiyalar tərəfindən illik maliyyə hesabatları hər
il aprel ayının      1-dən gec olmayaraq müvafiq icra hakimiyyəti
orqanına təqdim edilir.

21.3. Üzvlük haqqı ödəyən siyasi partiya üzvlərinin sayı
maliyyə hesabatında qeyd edilir.

21.4. Siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, məz-

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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munu və təqdim edilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

21.5. Siyasi partiyalar illik maliyyə hesabatlarını auditor rəyi
ilə birlikdə kütləvi informasiya vasitələrində dərc etdirirlər.”...
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“MÜHASİBAT UÇOTU HAQQINDA”
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ
BARƏDƏ

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 1 may tarixli
350-IVQD nömrəli Qanunundan 

ç ı x a r ı ş

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
27-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2004, №8, maddə 605; 2008, №12, maddə 1049; 2010,
№4, maddələr 265, 276) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.  12.1-ci maddədən “, qaydada və müddətlərdə” sözləri
çıxarılsın və həmin maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə
əlavə edilsin:

“Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim
edilməsi və dərc olunması qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən müəyyən edilir.”;

2.  12.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“12.2. Dövlət zəmanəti ilə kredit alan və ya dövlət borcunun

xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak edən, həmçinin büd-
cədən subsidiya, subvensiya, qrant və ya müəyyən
səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı büdcə vəsaiti ayrılan
kommersiya təşkilatları illik maliyyə hesabatlarını və bir-
ləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını qanunla
müəyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə birlikdə mühasibat

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanına bu Qanunun 12.1-ci maddəsinin ikin-
ci cümləsində nəzərdə tutulmuş qaydada təqdim edirlər.”;

...5. 16-cı maddədə “olunması,” sözündən sonra “dərc
edilməsi,” sözləri əlavə edilsin.
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“BÜDCƏ SİSTEMİ HAQQINDA” 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

QANUNUNDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ
BARƏDƏ

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il  29 may tarixli
369-IVQD nömrəli Qanunundan

ç ı x a r ı ş

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2002, № 10, maddə 584; 2003, № 6, maddə 267; 2004,
№ 12, maddə 979; 2005, № 5, maddə 393, № 12, maddə 1083;
2006, № 2, maddə 67, № 3, maddə 225, № 12, maddə 1012;
2007, № 12, maddə 1202; 2008, № 12, maddə 1049; 2009, № 7,
maddə 505) 37.7-ci maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“37.7. Bələdiyyələr öz nizamnaməsində müəyyən edilmiş
qaydada yerli büdcənin icrası haqqında yarımillik və illik
hesabatı bələdiyyə iclasına təqdim edir... Yerli əhalini tanış
etmək məqsədilə bələdiyyələr illik hesabatı onlara elan, bül-
leten, vərəqə, yerli mətbuat, rəsmi internet saytı və s. vasitələr-
lə çatdırırlar.”.

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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“BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA
AKADEMİYASININ BEYNƏLXALQ

TƏŞKİLAT QİSMİNDƏ TƏSİS EDİLMƏSİ
HAQQINDA” SAZİŞƏ QOŞULMAQ BARƏDƏ

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il  29 iyun tarixli
399-IVQ nömrəli Qanunu 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-
cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır: 

Azərbaycan Respublikası “Beynəlxalq Antikorrupsiya
Akademiyasının beynəlxalq təşkilat qismində təsis edilməsi
haqqında” 2010-cu il sentyabrın 2-də Vyana şəhərində imzalan-
mış Sazişə qoşulsun.

Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının beynəlxalq
təşkilat qismində təsis edilməsi haqqında

SAZİŞ
(Ç ı x a r ı ş)

...Maddə VI
İdarə Heyəti

...2. Heyət, əsasən, aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

...g) müstəqil kənar auditor təyin edir;
h) Akademiyanın hesablarının auditdən keçirilmiş illik

hesabatını təsdiq edir...
...Maddə IX

Dekan
1. Dekan Akademiyanın gündəlik idarəçiliyinin həyata keçi -

rilməsi və onun əsas proqramına görə cavabdehlik daşıyır.
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Dekan Heyətə hesabat verir və ona tabedir.
2. Dekan əsasən aşağıdakı vəzifələri icra edir:
...e) Akademiyanın fəaliyyəti haqqında illik və xüsusi

hesabatları, o cümlədən Akademiyanın hesablarının auditdən
keçirilmiş illik hesabatlarını hazırlayaraq Heyətə təqdim edir...

...Maddə XI
Akademiyanın maliyyələşdirilməsi

...3. Heyətin VI maddənin 2-ci hissəsinin (b) bəndinə uyğun
olaraq qəbul etdiyi maliyyə təlimatlarına əsasən, Akademiyanın
hesabları hər il kənar auditdən keçirilir və bu audit ən yüksək
dərəcədə şəffaflıq, qanunçuluq və məsuliyyət standartlarına
uyğun təşkil edilir...

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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“MÜHASİBAT UÇOTU HAQQINDA” 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ
BARƏDƏ

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 11 dekabr tarixli
499-IVQD nömrəli Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
15-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Mühasibat uçotu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununu “Siyasi partiyalar
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik-
lər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 20
aprel tarixli 346-IVQD nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq
məqsədi ilə qərara alır:

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2004, № 8, maddə 605; 2008, № 12, maddə 1049;
2010, № 4, maddələr 265, 276; 2012, № 6, maddələr 512, 529)
aşağıdakı məzmunda 13.3-cü və 14.6-cı maddələr əlavə edilsin:

“13.3. Siyasi partiyalar bu Qanuna əsasən tələb olunan
maliyyə hesabatlarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfin -
dən təsdiq edilmiş siyasi partiyalarda sadələşdirilmiş mühasibat
uçotunun aparılması qaydalarına uyğun tərtib edirlər.

14.6. Siyasi partiyalar tərəfindən illik maliyyə hesabatları hər
il aprel ayının 1-dən gec olmayaraq müvafiq icra hakimiyyəti
orqanına təqdim edilir. Siyasi partiyaların maliyyə hesabat-
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larının forması, məzmunu və təqdim edilməsi qaydası müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Siyasi par-
tiyalar illik maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə kütləvi
informasiya vasitələrində dərc etdirirlər”.

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 19 dekabr tarixli 542 nömrəli 

fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 29 dekabr tarixli 801 nömrəli

fərmanı ilə  edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ YANINDA GƏNCLƏR 

FONDUNUN  ƏSASNAMƏSİ
(Ç ı x a r ı ş)

...5. Fondun idarə edilməsi
...5.3. Fondun fəaliyyətinə ümumi nəzarəti Fondun Müşahidə

Şurası (bundan sonra - Şura) həyata keçirir.
...5.12. Şura:
...5.12.11. Fondun fəaliyyətinin auditor yoxlamalarını təşkil

edir...

6. Fondun fəaliyyətinin təşkili
6.1. Fondun fəaliyyətinə Fondun icraçı direktoru rəhbərlik

edir.
6.2. Fondun icraçı direktoru:
...6.2.10. auditin keçirilməsi üçün zəruri şərait yaradılmasını

təmin edir...
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 7 fevral tarixli 583 nömrəli 

fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

HÖKUMƏT RABİTƏSİ İLƏ TƏMİN OLUNAN 
VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİN SİYAHISI

(Ç ı x a r ı ş)

...20. Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti, Azərbaycan
Respublikası Auditorlar Palatasının sədri...

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 4 sentyabr tarixli 692 nömrəli

fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi 

sistemi haqqında Əsasnamə”yə 

ƏLAVƏ

İDARƏLƏRARASI ELEKTRON 
SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ SİSTEMİNİN 
İŞTİRAKÇISI OLAN QURUMLARIN

SİYAHISI
(Ç ı x a r ı ş)

... Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası...
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 29  dekabr tarixli 800 nömrəli

fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

“AZƏRBAYCAN 2020: GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ”
İNKİŞAF KONSEPSİYASI

(Ç ı x a r ı ş)

... 7. İnsan kapitalının inkişafı və səmərəli sosial müdafiə
sisteminin qurulması

... 7.3. Sosial müdafiə sisteminin təkmilləşdirilməsi

... Sığortaedənlərin  qeydiyyatı  tam avtomatlaşdırılacaq,
sığortaolunanlar dövlət sosial sığorta sistemində avtomat-
laşdırılmış qaydada uçota alınacaq, məcburi dövlət sosial sığor-
tası üzrə hesabatlar və sığorta haqqı üzrə sığortaolunanlar
haqqında məlumatlar elektron qaydada ötürüləcək və qəbul
ediləcək, sığortaedənlərdə audit elektron qaydada aparıla-
caqdır... 

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
AUDİTORLAR PALATASININ İŞÇİLƏRİNİN
VƏ ÜZVLƏRİNİN “TƏRƏQQİ” MEDALI İLƏ

TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 15 sentyabr  tarixli 1730 nömrəli sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu mad-
dəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 

Azərbaycanda auditor xidmətinin inkişafındakı xidmətlərinə
görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər: 

Bayramov Elxan Bayram oğlu 
Bayramov Qəşəm Hacalı oğlu 
Əhmədov Misir Zaman oğlu 
Hüseynov Fərhəddin Əbülqasım oğlu 
İsmayılov Fəxrəddin Həsən oğlu 
Kərimov Aydın Həmid oğlu 
Məmmədov Natiq Həmid oğlu 
Namazəliyev Yaşar Adil oğlu 

37

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

AÇIQ HÖKUMƏTİN TƏŞVİQİNƏ DAİR
2012-2015-ci İLLƏR ÜÇÜN 

MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI
(Ç ı x a r ı ş)

... 6. Maliyyə  nəzarətini  həyata  keçirən  orqanların
fəaliyyətində şəffaflığın artırılması

...6.5 Dövlət müəssisələrinin Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına və ya Milli Mühasibat Uçotu
Standartlarına uyğun olaraq tərtib edilmiş maliyyə hesabat-
larının auditor rəyi ilə birlikdə dərc edilməsinə nəzarət me -
xanizmlərinin təkmilləşdirilməsi  

İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə
Nazirliyi -- 2013-2014-cü illər

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

KORRUPSİYAYA QARŞI 
MÜBARİZƏYƏ DAİR 

2012-2015-ci İLLƏR ÜÇÜN 
MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI

(Ç ı x a r ı ş)

... 13. Audit xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi 
Görüləcək işlər və nəticə indikatorları:
13.1. Müstəqil audit sahəsində beynəlxalq standartların tət-

biqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam etdirilməsi 
İcra: Auditorlar Palatası – mütəmadi

13.2. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla Auditor xidmə-
tinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-ci illər) layihəsinin
hazırlanması 

İcra: Auditorlar Palatası -- 2013-cü il
13.3. Məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin

tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin müəyyən edilməsi üçün tədbirlər
görülməsi

İcra: Vergilər Nazirliyi, Auditorlar Palatası – 2013-cü il
13.4. Daxili audit haqqında qanunvericiliyin təkmil-

ləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması 
İcra: Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama

Palatası, Auditorlar Palatası – 2013-cü il
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2011-ci il 14 iyun tarixli 95 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir

ALİ  TƏHSİLİN MAGİSTRATURA
SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ İXTİSASLARIN

(İXTİSASLAŞMALARIN) TƏSNİFATI
(Ç ı x a r ı ş)

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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... 4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu
060402 Mühasibat uçotu və audit

- İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit
- Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

060403 Maliyyə
- Maliyyə nəzarəti və audit



“MƏCBURİ DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTASI
ÜZRƏ ÖDƏMƏLƏRİN VƏ ƏMƏK

QABİLİYYƏTİNİ MÜVƏQQƏTİ İTİRMİŞ
İŞÇİLƏRƏ SIĞORTAEDƏNİN VƏSAİTİ
HESABINA ÖDƏNİLƏN MÜAVİNƏTİN

HESABLANMASI VƏ ÖDƏNİLMƏSİ
HAQQINDA ƏSASNAMƏ”NİN TƏSDİQ
EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN

RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN
1998-ci İL 15 SENTYABR TARİXLİ 

189 NÖMRƏLİ QƏRARINDA
DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2011-ci il 13 iyul tarixli 113 nömrəli qərarından 

ç ı x a r ı ş

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 30 dekabr
tarixli 111 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2009-2015-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 2.5-ci bəndinin icrasını
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il
15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, № 9,
maddə 596; 2000-ci il, № 10, maddə 764; 2001-ci il, № 3,
maddə 214; 2003-cü il, № 6, maddə 342; 2005-ci il, № 7, maddə
661, № 9, maddələr 857, 858, №12, maddə 1244; 2006-cı il,
№ 1, maddə 58, № 3, maddə 291, № 4, maddə 370, № 9, mad-
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dələr 819, 821, № 10, maddələr 902, 903; 2007-ci il, № 2, mad-
dələr 185, 188, № 5, maddə 544; 2008-ci il, № 2, maddələr 114,
129, 130, № 9, maddə 853, № 10, maddə 857; 2010-cu il, № 3,
maddələr 263, 264, № 8, maddə 763, № 12, maddə 1123;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 10
may tarixli 76 nömrəli qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət
sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini
müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına
ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında
Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

... 1.13. 28-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“... Sosial sığorta qanunvericiliyi ilə məcburi dövlət sosial

sığorta haqqını fərqli qaydada (ölkə üzrə müəyyən edilmiş mi -
nimum aylıq əməkhaqqına, gəlirlərinə (əməkhaqqı istisna
olmaqla) və ya qonorara nisbətdə) ödəyən və iş vaxtının uçota
alınması mümkün olmayan şəxslərə əmək qabiliyyətinin
müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət hesablanarkən qazanc
kimi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məcburi dövlət sosial
sığortasına cəlb olunan gəlirləri (minimum aylıq əməkhaqqı,
qonorar və s.) əsas götürülür. Bu zaman vəkilin, notariusun, sər-
bəst auditorun və sərbəst mühasibin müavinətin hesablanması
üçün götürülən orta gündəlik qazancı səlahiyyətli orqanın
(Dövlət Statistika Komitəsinin) məlumatı üzrə əvvəlki ildə
respublikanın regionları üzrə bir işçiyə hesablanmış orta aylıq
əməkhaqqı əsasında müəyyən edilən orta gündəlik qazancın
məbləğindən artıq olmamalıdır...”...

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2011-ci il 22 sentyabr tarixli 149 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir

MÜƏLLİFLƏRİN VƏ ƏLAQƏLİ
HÜQUQLARIN SAHİBLƏRİNİN 

ƏMLAK HÜQUQLARINI KOLLEKTİV
ƏSASDA İDARƏ EDƏN TƏŞKİLATLARIN
QEYDİYYATDAN (AKKREDİTASİYADAN)

KEÇİRİLMƏSİ QAYDALARI
(Ç ı x a r ı ş)

... 3. Akkreditasiyanın keçirilməsi qaydası
... 3.5. Ərizəyə aşağıda göstərilən sənədlər və məlumatlar

əlavə edilməlidir:
... 3.5.8. illik balans, illik hesabat və təşkilatın fəaliyyətinin

audit yoxlanması haqqında məlumat...
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir
1 nömrəli ƏLAVƏ

MƏRKƏZİ İCRA HAKİMİYYƏTİ 
ORQANLARI TƏRƏFİNDƏN KONKRET

SAHƏLƏR ÜZRƏ ELEKTRON XİDMƏTLƏR
GÖSTƏRİLMƏSİ QAYDALARI

(Ç ı x a r ı ş)

... 3. Tətbiq sahəsi
3.1. Bu Qaydalar mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfin -

dən aşağıdakı konkret sahələrdə göstərilən xidmətləri əhatə edir:
... 3.1.15. maliyyə, qiymətli kağızlar, audit...

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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“KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARININ 
İLLİK MALİYYƏ HESABATLARININ VƏ

BİRLƏŞDİRİLMİŞ (KONSOLİDƏ EDİLMİŞ)
MALİYYƏ HESABATLARININ TƏQDİM
EDİLMƏSİ, HESABAT DÖVRLƏRİ VƏ 
DƏRC EDİLMƏSİ QAYDALARI”NIN 

TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA” 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

NAZİRLƏR KABİNETİNİN 2010-cu İL 27
MAY TARİXLİ 97 NÖMRƏLİ QƏRARINDA
DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2012-ci il 6 sentyabr tarixli 191 nömrəli qərarı

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2012-ci il 1 may tarixli 350-IVQD nömrəli
Qanununun tətbiqi və “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 192 nöm-
rəli fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 iyun tarixli 647 nömrəli
fərmanının 1-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim
edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 27 may tarixli 97 nömrəli qərarında
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(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, №
5, maddə 474) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. adından və 1-ci hissədən “, hesabat dövrləri” sözləri
çıxarılsın;

1.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş “Kommersiya təşkilatlarının
illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və
dərc edilməsi Qaydaları” üzrə:

1.2.1. adından və 1.1-ci bənddən “, hesabat dövrləri” sözləri
çıxarılsın;

1.2.2. 3.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.4. Kommersiya təşkilatının illik maliyyə hesabatlarının və

birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim
edilməsi barədə məlumatlar onların tabe olduqları yuxarı təşki-
lat və ya təsisçi (təsisçilər) tərəfindən bu hesabatların sonuncu
təqdimetmə günündən sonra 10 gün ərzində Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə verilir.”;

1.2.3. 3.5-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.5. Dövlət zəmanəti ilə kredit alan və ya dövlət borcunun

xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak edən, həmçinin, büd-
cədən subsidiya, subvensiya, qrant və ya müəyyən
səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı büdcə vəsaiti ayrılan
kommersiya təşkilatları illik maliyyə hesabatlarını və bir-
ləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını qanunla
müəyyən edilmiş hallarda və qaydada auditor rəyi ilə birlikdə
Maliyyə Nazirliyinə təqdim edirlər.”;

1.2.4. 3.6-cı, 3.7-ci bəndlər və 4-cü hissə çıxarılsın;
1.2.5. 5-ci hissənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.1. İctimai əhəmiyyətli qurumlardan və birləşdirilmiş (kon-

solidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını hazırlayan, habelə dövlət
zəmanəti ilə kredit alan və ya dövlət borcunun xərclənməsi ilə
bağlı layihələrdə iştirak edən, həmçinin, büdcədən subsidiya,
subvensiya, qrant və ya müəyyən səlahiyyətlərin yerinə yeti -

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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rilməsi ilə bağlı büdcə vəsaiti ayrılan kommersiya təşkilatların-
dan həmçinin aşağıdakılar tələb olunur:

5.1.1. qurumun internet səhifəsi olduqda, həmin məlumatlar-
dan sərbəst istifadə edilməsini təmin etmək şərtilə, illik maliyyə
hesabatının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatlarının qanunla müəyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə
birlikdə həmin internet səhifəsində dərc olunması;

5.1.2. qurumun illik maliyyə hesabatının və birləşdirilmiş
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının qanunla müəyyən
edilmiş hallarda auditor rəyi ilə birlikdə mətbu orqanda dərc
olunması.

5.2. Maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) maliyyə hesabatlarını qanunla müəyyən edilmiş hallar-
da auditor rəyi ilə birlikdə dərc etməli olan kommersiya təşkilat-
larının siyahısını Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
ildə bir dəfə mart ayının 31-dək Maliyyə Nazirliyinə təqdim
edir.”.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2012-ci il 16 noyabr tarixli 263 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir

SİYASİ PARTİYALARIN MALİYYƏ
HESABATLARININ FORMASI, MƏZMUNU

VƏ TƏQDİM EDİLMƏ QAYDASI
(Çıxarış)

... 5. Maliyyə hesabatlarının təqdim edilmə qaydası
... 5.3. Siyasi partiyalar illik maliyyə hesabatlarını auditor

rəyi ilə birlikdə kütləvi informasiya vasitələrində dərc etdirir-
lər...

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2012-ci il 25 dekabr tarixli 320 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir

YOXLAMALARIN APARILMASINA 
CƏLB EDİLƏN ŞƏXSLƏRİN ANKET

MƏLUMATLARININ TOPLANMASI,
YOXLANMASI VƏ ONLARIN 

SEÇİLMƏSİ QAYDASI
(Çıxarış)

... 4. Yoxlamaların aparılmasına cəlb edilən şəxslərin 
(auditorların) peşəkar hazırlığına dair tələblər

4.1. Aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində keyfiyyətə nəzarət təd-
birlərinin aparılmasına cəlb edilmiş auditorlar:

4.1.1. təftiş və tam həcmli yoxlamaları, aviasiya təhlükəsiz -
liyi sisteminin təhlükəsizlik vəziyyətinin icmalını və ya sınağını
həyata keçirməyi bacarmalıdır;

4.1.2. aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq təcrübəni
və prosedurları bilməlidir;

4.1.3. “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Proqramı”nın və
“Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Qaydaları”nın müd-
dəalarını bilməli və onların yoxlama obyekti olan aeroport, hava
gəmilərinin istismarçıları və digər aviasiya subyektləri tərəfin -
dən necə tətbiq edilməsi barədə məlumatlı olmalıdır; 

4.1.4. baxış aparılan yerdə təhlükənin səviyyəsinin
qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair məlumatlara malik
olmalıdır;

4.1.5. təhlükəsizliyin təmin edilməsi metodlarına və
texnologiyalarına dair təcrübi biliklərə və vərdişlərə malik
olmalıdır.

49

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər



... 11. Yoxlamaların aparılmasına cəlb edilən şəxslərin
(auditorların) iş prinsipi

11.1. Yoxlamaların aparılmasına cəlb edilən şəxs aşağı-
dakılara diqqət yetirməlidir:

11.1.1. təftiş edilən və fəaliyyəti yoxlanılan təşkilatdan
asılılığa yol verilməməlidir;

11.1.2. aeroportlara, aviasiya subyektlərinə, təşkilat rəhbər-
lərinə və ayrı-ayrı şəxslərə münasibətdə qabaqcadan yanlış
qənaətə (fikrə) malik olmamalıdır;

11.1.3. düzlük, auditorun öz vəzifələrinin icrasına təsir edə
biləcək şəxslərlə və ya təşkilatlarla hər hansı bir müqaviləni
(maliyyə və s.) bağlamamalıdır; 

11.1.4. obyektiv olmalıdır;
11.1.5. yoxlama nəticəsində əsaslandırılmış qərar qəbul etməlidir;
11.1.6. qərəzsiz olmalıdır;
11.1.7. müstəqillik prinsipini əsas tutmalıdır;
11.1.8. öz qərarlarına və hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşı-

malıdır;
11.1.9. yoxlamanı təsdiq edilmiş plana uyğun olaraq həyata

keçirməlidir; 
11.1.10. yoxlamanı tam və hərtərəfli həyata keçirməlidir.

12. Yoxlamanın funksiyalarına cəlbedilmədən imtina
12.1. Şəxs aşağıdakı hallarda yoxlamaların aparılmasına cəlb

edilə bilməz:
12.1.1. DMAA-dan*, aviasiya subyektlərindən, həmçinin,

digər müvafiq dövlət qurumlarından onun yoxlamadan azad
edilməsi barədə yazılı qərar olduqda;

12.1.2. bu Qaydanın 3-cü hissəsi ilə müəyyən edilmiş
tələblərə tam cavab vermədikdə;

12.1.3. əvvəlki auditdə və yoxlamada iştirakı zamanı və -
zifələrini mövcud qaydaya uyğun yerinə yetirmədikdə...

*Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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“FƏALİYYƏT NÖVLƏRİNİN
XÜSUSİYYƏTİNDƏN ASILI OLARAQ

XÜSUSİ RAZILIQ (LİSENZİYA) VERİLMƏSİ
ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR
BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

NAZİRLƏR KABİNETİNİN 2002-ci İL 
7 NOYABR TARİXLİ 174 NÖMRƏLİ

QƏRARINDA DƏYİŞİKLİKLƏR 
EDİLMƏSİ HAQQINDA

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2013-cü il  28 fevral tarixli  34 nömrəli qərarından

ç ı x a r ı ş

“Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi
qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782
nömrəli fərmanına əsasən və qiymətli kağızlar bazarında
peşəkar iştirakçıların, habelə bütün növ qiymətli kağız blank -
larının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətin lisenziyalaşdırıl-
ması üzrə şərtlərin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 7
noyabr tarixli 174 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 11, maddə 676; 2004, № 2,
maddə 115; 2005, № 9, maddə 860, № 12, maddə 1234; 2006,
№ 2, maddələr 204, 205, № 9, maddə 822, № 12, maddə 1159;
2007, № 8, maddələr 849, 857, № 10, maddə 1025; 2008, № 1,
maddə 37, № 10, maddə 928, № 12, maddələr 1110, 1114; 2009,
№ 1, maddələr 22, 32, № 2, maddə 156, № 4, maddə 279, № 8,
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maddə 670, № 9, maddələr 739, 754, № 12, maddə 1078; 2010,
№ 3, maddə 264; 2011, №1, maddə 63; 2012, № 9, maddə 931)
ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı
olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan
əlavə şərtlər”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

... 1.2. 19-cu hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“19. Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının

fəaliyyətinə (broker, diler, fond birjası, qarşılıqlı öhdəliklərin
müəyyən edilməsi (klirinq), depozitar, qiymətli kağız sahib -
lərinin reyestrinin aparılması, qiymətli kağızlar bazarında
ticarətin təşkili) xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb
olunan əlavə şərtlər:

... 19.12. audit  aparan  müstəqil  auditorla  bağlanmış
müqavilənin   surəti (olduqda)...”...
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II FƏSİL

NORMATİV SƏNƏDLƏR,
METODİK GÖSTƏRİŞLƏR

VƏ TÖVSİYƏLƏR
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"Dövlət qeydiyyatına alınmışdır" "Təsdiq edilmişdir"
Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Ədliyyə Nazirliyi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti 
Qeydiyyat № 4025 Əmr № İ-004
30 sentyabr 2010-cu il 21 sentyabr 2010-cu il

Nazir müavini ________T.MUSAYEV            Direktor________A.QASIMOV

HÜQUQİ ŞƏXS OLAN MONİTORİNQ
İŞTİRAKÇILARI VƏ MONİTORİNQDƏ

İŞTİRAK EDƏN DİGƏR ŞƏXSLƏR
TƏRƏFİNDƏN CİNAYƏT YOLU İLƏ 

ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN 
VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

LEQALLAŞDIRILMASINA VƏ
TERRORÇULUĞUN

MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ QARŞI
FƏALİYYƏT ÜZRƏ DAXİLİ NƏZARƏT 
SİSTEMLƏRİNİN HAZIRLANMASINA 

DAİR TƏLƏBLƏR

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Tələblər “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və ter-
rorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra – Qanun)
12-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2009-cu il 16 iyul tarixli 122 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə



Monitorinqi Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 10.6-cı bəndinə
əsasən hazırlanmışdır.

1.2. Bu Tələblər hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə
sahəsində daxili nəzarət sisteminin hazırlanmasına və həyata
keçirilməsinə dair minimum tələbləri müəyyən edir. 

1.3. Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və ya monito -
rinqdə iştirak edən digər şəxslər daxili nəzarət sistemini bu
Tələblərə uyğun olaraq hazırlamalıdırlar. Bu Tələblərlə yanaşı,
monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxs-
lər tərəfindən daxili nəzarət sistemi üzrə əlavə tədbirlər də
müəyyən edilə bilər.

1.4. Daxili nəzarət sisteminin məqsədi effektiv nəzarət tədbir-
lərini və prosedurlarını tətbiq etməklə hüquqi şəxs olan monito -
rinq iştirakçıları və ya monitorinqdə iştirak edən digər şəxs-
lərdən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi
məqsədilə istifadə olunma riskini azaltmaqdan ibarətdir.

1.5. Bu Tələblər hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçılarının
Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənarda
fəaliyyət göstərən filialları və törəmə hüquqi şəxslərinə də şamil
edilir.

1.6. Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçılarının xarici filial-
larının və törəmə hüquqi şəxslərinin yerləşdiyi ölkənin cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqal-
laşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı
mübarizə sahəsində qanunvericiliyi ilə bu sahədə Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi arasında ziddiyyət mövcuddur-
sa, xarici filiallar və törəmə hüquqi şəxslər yerləşdikləri ölkənin
qanunvericiliyi ilə qadağan olunmursa, bu sahədə daha yüksək
standartları tətbiq etməlidirlər.

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər

56



2. Əsas anlayışlar

2.1. Bu Tələblərin məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlardan
istifadə edilir:

2.1.1. monitorinq subyekti – Qanunla müəyyən edilmiş
hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçısı və monitorinqdə iştirak
edən digər şəxs;

2.1.2. PY/TMM – cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və ter-
rorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə;

2.1.3. məsul şəxs – monitorinq subyektində rəhbərlik, habelə
struktur bölmələrinin rəhbərliyi səviyyəsində cinayət yolu ilə
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırıl-
ması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət
üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət
etməyə, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidməti (bundan sonra - Maliyyə
Monitorinqi Xidməti) ilə məlumat mübadiləsini həyata keçir-
məyə, həmçinin, monitorinq olunmalı əməliyyatlarla bağlı
müvafiq hesabatları hazırlamağa və təqdim etməyə məsul olan
fiziki şəxs;

2.1.4. rəhbərlik – hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçısı və
monitorinqdə iştirak edən digər şəxsin adından çıxış edən
hüquqi şəxsin idarəetmə orqanı olan müşahidə (direktorlar)
şurası və ya icra orqanı;

2.1.5. “shell–bank” – hər hansı bir dövlətdə və ya ərazidə
fiziki mövcudluğu olmayaraq dövlət qeydiyyatına alınmış və
bank lisenziyası almış, bank tənzimləməsi və nəzarəti orqanları
tərəfindən tənzimləmə və nəzarət prosesləri ilə əhatə edilə
bilməyən kredit təşkilatı.

2.1.6. daxili audit mexanizmi – PY/TMM sahəsində qanun-
vericiliyin tələblərinə əməl olunması, daxili nəzarət sistemi
çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinin
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qiymətləndirilməsi və monitorinq subyektində cinayət yolu ilə
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırıl-
ması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin idarə
olunması məqsədilə həyata keçirilən daxili nəzarət tədbiridir.

3. PY/TMM proqramı

3.1. Monitorinq subyektlərində PY/TMM sahəsində fəaliyyət
üzrə proqram hazırlanmalı və bu proqrama əməl olunmasını
təmin etmək üçün adekvat nəzarət mexanizmi müəyyən-
ləşdirilməlidir.

3.2. PY/TMM proqramı aşağıdakı minimum elementlərdən
ibarət olmalıdır:

3.2.1. daxili qaydalar və prosedurlar;
3.2.2. məsul şəxs;
3.2.3. PY/TMM üzrə təlimlərin keçirilməsi;
3.2.4. daxili audit. 

4. Daxili qaydalar və prosedurlar

4.1. Monitorinq subyekti tərəfindən aşağıdakı daxili qayda və
prosedurlar hazırlanmalıdır:

4.1.1. müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi və veri-
fikasiyası üzrə daxili qayda və prosedurlar;

4.1.2. monitorinq   olunmalı  əməliyyatların  aşkarlanması
meyarları  (indikatorlar);

4.1.3. şübhəli   əməliyyatların   aşkarlanması,   qarşısının
alınması  və məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə
təqdim olunması üzrə qaydalar;

4.1.4. məlumatların sənədləşdirilməsi və məxfiliyin təmin
edilməsi qaydaları;

4.1.5. işə qəbul və işçilərin yoxlanması qaydaları.
4.2. Qayda və prosedurlar monitorinq subyektinin rəhbərliyi
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tərəfindən təsdiq olunmalı və aktuallığının təmin edilməsi üçün
dövri olaraq yenilənməlidirlər.

4.3. Monitorinq subyektinin PY/TMM sahəsi ilə əlaqədar
olan əməkdaşları qayda və prosedurlarla tanış edilməli və onlara
bu qayda və prosedurların tətbiqi ilə bağlı mütəmadi tədris
kursları keçirilməlidir.

4.4. Bu Tələblərin 4.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qayda və
prosedurların hazırlanmasına və təsdiq olunmasına monitorinq
subyektinin rəhbərliyi, bu qayda və prosedurların həyata keçi -
rilməsinə görə isə məsul şəxslər məsuliyyət daşıyır.

5. Müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi və 
verifikasiyası üzrə daxili qayda və prosedurlar

5.1. Monitorinq subyekti maliyyə əməliyyatlarının cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqal-
laşdırılmasında və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində isti-
fadəsinin qarşısının alınması məqsədilə Qanunun 9-cu maddə -
sinə uyğun olaraq müştərinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası
üçün tədbirlər görməli, həmçinin, işgüzar əlaqələrin məqsədini
və benefisiarı müəyyən etməlidir.

5.2. Monitorinq subyekti işgüzar münasibətdə olduğu
müştərinin eyniləşdirmə məlumatlarını daimi yeniləməlidir.

5.3. Monitorinq subyekti müştəri və benefisiar barəsində əldə
olunmuş eyniləşdirmə məlumatlarının verifikasiyası üçün
Qanunun 9.9-cu və 9.10-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş təd-
birlərdən birini və ya bir neçəsini tətbiq edə bilər. Təqdim olun-
muş məlumatların verifikasiyası üçün bir qayda olaraq
həqiqiliyi şübhə doğurmayan, müstəqil (məlumatların və
sənədlərin müştəridən kənar digər mənbələrdən əldə edilməsi)
mənbələrdən məlumatlar əldə edilməlidir.

5.4. Monitorinq subyekti daxili nəzarət sistemi çərçivəsində
Qanunda qeyd olunan sənədlərin elektron məlumat bazasını
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hazırlaya bilər. Bu məqsədlə həmin sənədlərdən biri və ya bir
neçəsi müştəridən alınaraq surəti çıxarılır və elektron məlumat
daşıyıcılarında saxlanılır. Monitorinq subyekti müştəri və bene-
fisiar barəsində əldə olunmuş eyniləşdirmə məlumatlarının ve -
rifikasiyası üçün elektron məlumat bazasından istifadə edə
bilərlər.

5.5. Monitorinq subyektləri Qanunun 9.2-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuş hallarda müştərinin və benefisiarın
eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün tədbirlər görməlidir.

5.6. Yeni müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün
sistematik prosedurlar hazırlanmalı və yeni müştərinin
şəxsiyyətinin qənaətbəxş dərəcədə yoxlanılmasınadək işgüzar
münasibətlər qurulmamalıdır.

5.7. Hər bir yeni müştərinin kimliyini, işgüzar münasibətlərin
məqsədini və xarakterini müəyyən etmək üçün zəruri olan bütün
məlumatlar əldə edilməlidir. 

5.8. Monitorinq subyekti müştərilərin fəaliyyətinin
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq Qanunun qüvvəyə minməsinə
qədər işgüzar münasibətlər qurulmuş və hal-hazırda davam edən
müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün tədbirlər
görməlidir.

5.9. Monitorinq subyekti Qanunun 9-cu maddəsində
nəzərdə tutulmuş qaydada müştərinin, benefisiarın və
səlahiyyətli nümayyəndənin eyniləşdirilməsi və veri-
fikasiyası tədbirlərini həyata keçirə bilmədikdə və
müştərinin onlarla işgüzar münasibətlərinin məqsədi və
mahiyyəti barədə məlumat əldə edə bilmədikdə müvafiq
əməliyyatı həyata keçirməməli, hesab açmamalı, işgüzar
münasibətləri yaratmamalı, qeyd olunan eyniləşdirmə və ve -
rifikasiya tədbirləri işgüzar münasibətlər yaradıldıqdan sonra
həyata keçirilə bilmədikdə isə bu münasibətlərə xitam ver-
məli və bu barədə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat
təqdim etməlidir.
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5.10. Müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi və veri-
fikasiyası üzrə daxili qayda və prosedurlarda aşağıdakılar öz
əksini tapmalıdır:

5.10.1. risk əsaslı yanaşma əsasında müştərinin
eyniləşdirilməsi və verifikasiyası;

5.10.2. yüksək riskli müştərilərin eyniləşdirilməsi və veri-
fikasiyası;

5.10.3. müştərilərin hesablarına və onlar tərəfindən həyata
keçirilən əməliyyatlara davamlı monitorinq.

6. Risk əsaslı yanaşma əsasında müştərinin
eyniləşdirilməsi və verifikasiyası

6.1. Monitorinq subyektində risk növlərini müəyyən etməyə
imkan verən qayda və prosedurlar hazırlanıb tətbiq edilməlidir. 

6.2. Belə qayda və prosedurların hazırlanmasında müş -
tərinin şəxsiyyəti, mənşə ölkəsi, ictimai və ya dövlət əhə -
miyyətli vəzifə tutması, əlaqəli hesabları, işgüzar fəaliyyəti və
ya digər risk indikatorları kimi müəyyən edilən amillər nəzərə
alınmalıdır. 

6.3. Monitorinq subyekti cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçu-
luğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı risklərin müəyyən edilməsi
və qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakı risk növlərini nəzərə
almalıdır:

6.3.1. dövlət riski;
6.3.2. müştəri riski.
6.4. Monitorinq subyekti bu Tələblərin 6.3-cü bəndində

göstərilən risk növləri ilə yanaşı, cinayət yolu ilə əldə edilmiş
pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ter-
rorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı risklərin müəyyən
edilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə əlavə risk növləri müəyyən
edilə bilər.
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Dövlət riski
6.5. Monitorinq subyekti tərəfindən hər hansı dövlətin cinayət

yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqal-
laşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı
riskinin qiymətləndirilməsi zamanı həmin dövlətin PY/TMM
sistemi və maliyyə mühiti əsas götürülməlidir.

6.6. Siyahısı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və
dərc olunmuş, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və
ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı,
habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstək-
ləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan dövlətlərlə
(ərazilərlə) əlaqədar olan əməliyyatlar yüksək riskli əməliyyat
kimi qiymətləndirilməlidir.

Müştəri riski
6.7. Qanunun 9.13-cü maddəsinə uyğun olaraq, monitorinq

subyekti müştərinin xüsusiyyətindən irəli gələn cinayət yolu
ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqal-
laşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı
riskləri qiymətləndirməlidir. Risklərin qiymətləndirilməsi
zamanı müştərinin məşğuliyyəti, əməliyyatın növü və
əməliyyatın tezliyi kimi amillər nəzərə alınır. Monitorinq sub-
yekti aşağıda göstərilən müştəriləri yüksək riskli müştərilər
hesab etməlidir:

6.7.1. xarici dövlətlərin siyasi xadimləri;
6.7.2. qeyri-rezident müştərilər; 
6.7.3. pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızların və ya digər

əmlakın idarə olunması həvalə olunmuş hüquqi şəxslər;
6.7.4. nominal saxlayıcı olan və ya sənədli adsız səhmlər

buraxmış hüquqi şəxslər;
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6.7.5. siyahıları Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən təs-
diq olunmuş şəxslər;

6.7.6. siyahısı Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən təsdiq
olunmuş dövlətlərin (ərazilərin) vətəndaşları, qeydiyyat, yaşayış
və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslər,
eləcə də göstərilən dövlətlərdə (ərazilərdə) qeydiyyatdan
keçmiş bankda hesaba malik olan şəxslər;

7. Yüksək riskli müştərilərin eyniləşdirilməsi və
verifikasiyası

7.1. Qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan eyniləşdirmə
və verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, monitorinq subyekti yüksək
riskli müştərilərə dair əlavə eyniləşdirmə tədbirlərini tətbiq
etməlidir.

Xarici dövlətlərin siyasi xadimləri
7.2. Xarici dövlətlərin siyasi xadimləri dedikdə, Qanunun

1.0.14-cü maddəsində qeyd olunun şəxslər nəzərdə tutulur. 
7.3. Şəxsin xarici dövlətlərin siyasi xadimi olmasını müəyyən

etmək məqsədilə hər yeni müştəridən bu barədə məlumatlar
alınmalı, eləcə də həmin məlumatlar açıq mənbələr və xüsusi
elektron məlumat bazaları (World-Check, Faktiva və s.)
vasitəsilə yoxlanılmalıdır.

7.4. Bu çərçivədə xarici dövlətin vətəndaşına onun xarici
dövlətlərin siyasi xadimi olub-olmadığını müəyyən etməyə
imkan verən bu Tələblərin 1 nömrəli Əlavəsində nəzərdə tutul-
muş formanın doldurması tələb oluna bilər.

7.5. Monitorinq subyekti xarici dövlətlərin siyasi xadimləri
ilə hal-hazırda davam edən işgüzar münasibətləri mütəmadi
olaraq nəzarətdə saxlamalı, eyniləşdirmə və verifikasiya
sənədlərinin vaxtaşırı yeniləşdirilməsi üçün tədbirlər görmə-
lidir.
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7.6. Monitorinq subyekti Qanunun 9.14-cü maddəsinə uygun
olaraq xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə münasibətdə əlavə
eyniləşdirilmə tədbirlərini tətbiq etməlidir.

Qeyri-rezident müştərilər
7.7. Monitorinq subyekti tərəfindən qeyri-rezident

müştərilərlə işgüzar münasibətlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
7.8. Qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasında bank

hesablarının açılması, eləcə də pul vəsaitləri və ya digər əmlak-
la əməliyyatların aparılması əsasları hər bir halda araşdırıl-
malıdır.

Müxbir əlaqələrin qurulması, “shell-bank”lar
7.9. Yerli banklar xarici banklarla müxbir hesabları vasitəsilə

həyata keçirilən əməliyyatlara münasibətdə Qanunun 9.14-cü
maddəsində nəzərdə tutulan əlavə eyniləşdirmə tədbirlərini tət-
biq etməlidir.

7.10. Xarici bankın müxbir hesabının açılması zamanı xarici
bankdan özünüqiymətləndirmə sorğu cədvəlinin (Əlavə № 2)
doldurulması tələb olunmalıdır. Həmin sorğu cədvəli yerli
bankın məsul şəxsi tərəfindən qiymətləndirilir və nəticələri
barədə bankın rəhbər vəzifəli şəxsinə (İdarə Heyətinin üzvünə)
yazılı hesabat təqdim edilir.

7.11. Yerli banklar xarici banklara müxbir hesabların açıl-
masından imtina səbəbləri haqqında Maliyyə Monitorinqi
Xidmətinə məlumat verə bilər.

7.12. Yerli bankda xarici bankların müxbir hesabları yalnız
monitorinq subyektinin rəhbərliyinin razılığı əsasında açıla
bilər.

7.13. Monitorinq iştirakçıları tərəfindən müxbir hesabların
açılması yolu ilə “shell-bank”la işgüzar münasibətlərin yaradıl-
masına və ya davam etdirilməsinə yol verilmir. Monitorinq işti-
rakçıları xarici ölkədə yerləşən tərəfdaşı olduqları maliyyə insti-

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər

64



tutlarının hesablarının “shell-bank”lar tərəfindən istifadə olun-
masına icazə verilməməsinə əmin olmalıdırlar. 

Birbaşa əlaqə qurmadan texnoloji vasitələrdən istifadə
etməklə işgüzar münasibətlərin qurulması 

7.14. Monitorinq subyekti müştəri ilə birbaşa əlaqə qurmadan
texnoloji vasitələrdən istifadə etməklə işgüzar münasibətlərin
yaradılması və ya əməliyyatların aparılması zamanı cinayət yolu
ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqal-
laşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin
qarşısını almaq üçün qayda və prosedurlara malik olmalıdır.

7.15. Monitorinq subyekti müştəri ilə birbaşa əlaqə qurmadan
texnoloji vasitələrdən istifadə etməklə işgüzar münasibətlər
quran zaman və ya bu müştərilərin eyniləşdirilməsi və veri-
fikasiyasını həyata keçirən zaman yuxarıda göstərilən qayda və
prosedurları icra etməlidir. Bununla bağlı minimum aşağıdakı
tədbirlər görülməlidir:

7.15.1. işgüzar münasibət qurulan müştərinin şəxsiyyətinin
dəqiqləşdirilməsi məqsədilə verifikasiya tədbirlərini həyata
keçirmək;

7.15.2. işgüzar münasibət qurulan müştərinin yaşadığı faktiki
ünvanın müəyyənləşdirilməsi məqsədilə verifikasiya tədbirləri-
ni həyata keçirmək.

8. Müştərilərin hesablarına və onlar tərəfindən 
həyata keçirilən əməliyyatlara davamlı monitorinq

8.1. Müştərilərin hesabları və onlar tərəfindən aparılan
əməliyyatlar davamlı monitorinq olunmalıdır.

8.2. Monitorinq subyekti müştərinin əməliyyatlarının işgüzar
münasibətlərin məqsədlərinə uyğunluğunu monitorinq etmə-
lidir.

8.3. Monitorinq subyekti müştərinin əməliyyatlarının risk
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səviyyəsi əsasında monitorinqinin hansı dövrilikdə aparılmalı
olduğunu müəyyən etməlidir. 

8.4. Monitorinq, risklər əsas götürülərək qeyri-adi və şübhəli
əməliyyatların müəyyən edilməsi məqsədilə həyata keçirilmə-
lidir. Monitorinqin həyata keçirilməsi zamanı müştərinin qeyri-
adi və ya şübhəli əməliyyatlar aparması ehtimallarını müəyyən
edən aşağıdakı minimum komponentlər nəzərə alınmalıdır:

8.4.1. müəyyən hesab və əməliyyat kateqoriyaları üzrə li -
mitlər müəyyən etməklə həmin limitlərdən yuxarı olan əməliy -
yatların aşkar olunması;

8.4.2. monitorinq subyektinin müştərisinin işgüzar fəaliyyət
sahəsinin onun həyata keçirdiyi əməliyyatlara uyğunluğunun
yoxlanılması;

8.4.3. iqtisadi və ya kommersiya məqsədi olmayan əməliy -
yatların, yaxud müştərinin normal və gözlənilən əməliyyatlarına
mütənasib olmayan iri pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
hesaba mədaxil edilməsinin aşkarlanması. 

8.5. Yüksək riskli əməliyyatlara münasibətdə monitorinq
daha intensiv aparılmalıdır. Vəsaitlərin mənbəyi, onların mənşə
ölkəsi, əlaqədar əməliyyat növləri və bu qəbildən digər risk fak-
torları nəzərə alınmaqla, bu cür əməliyyatlar üzrə xüsusi indika-
torlar müəyyən edilməlidir.

8.6. Mövcud müştərilərin işgüzar münasibətlərinin məqsədi
və mahiyyəti barədə məlumatların mütəmadi qaydada monito -
rinqi aparılmalıdır. 

9. Monitorinq olunmalı əməliyyatların 
aşkarlanması meyarları

9.1. Monitorinq subyektinin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri
nəzərə alınmaqla, monitorinq olunmalı əməliyyatların aşkarlan-
ması meyarları müəyyən edilməlidir.

9.2. Monitorinq subyekti Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin
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müəyyən etdiyi monitorinq olunmalı əməliyyatların aşkarlan-
ması meyarlarından (xüsusi indikatorlardan) istifadə etməklə öz
fəaliyyəti üzrə spesifik meyarlar müəyyən edə və ya qeyd olu-
nan sənəddə nəzərdə tutulmuş meyarları fəaliyyəti üzrə risklər
təhlil olunmaqla bu sənəddə nəzərdə tutulmayan digər meyarlar
müəyyən edə bilər.

9.3. Monitorinq subyekti tərəfindən müəyyən edilmiş
meyarlar monitorinq subyekti üçün məhdudlaşdırıcı xarakterli
olmamalı və pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu
ilə əldə edilməsi və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə
bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər
əsaslar yaradan halların müəyyən edilməsində əsas
istiqamətverici vasitə olmalıdır.

9.4. Monitorinq subyekti tərəfindən müəyyən edilmiş
meyarlar hər hansı bir əməliyyatda formal cəhətdən mövcuddur-
sa, lakin əməliyyat və ya müştərinin fəaliyyəti cinayət yolu ilə
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırıl-
ması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına
şübhə doğurmursa, monitorinq subyekti tərəfindən əməliyyat
daha ətraflı araşdırılmalıdır.

10. Şübhəli əməliyyatların aşkarlanması, qarşısının 
alınması  və məlumatların təqdim olunması

10.1. Monitorinq subyekti tərəfindən Qanunda nəzərdə tutul-
muş məlumatlar Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin müəyyən
etdiyi məlumatların təqdim edilməsi qaydalarına uyğun olaraq
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilir. 

10.2. Monitorinq subyekti fəaliyyət xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq şübhəli əməliyyatların aşkarlanması, qarşısının alınması
və məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olun-
ması ilə bağlı prosedurlar müəyyən etməlidir. Bu prosedurlarda
aşağıdakılar nəzərdə tutula bilər:
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10.2.1. əməliyyatın şübhəlilik meyarlarının (indikatorların)
müəyyən edilməsi;

10.2.2. şübhəli əməliyyatların aşkarlanması meyarlarından
istifadə edilməsi qaydası;

10.2.3.  şübhəli əməliyyatların aşkarlanması meyarlarının tət-
biq edilməsi ilə əməliyyatların təhlili metodları;

10.2.4. xarakteri şübhə doğuran əməliyyatlar üzrə pul
vəsaitləri və ya digər əmlakın mənbəyi barədə məlumatların
əldə edilməsi vasitələri; 

10.2.5. əməliyyatın şübhəli olub-olmamasının yoxlanılması
məqsədilə avtomatlaşdırılmış məlumat axtarış sistemlərindən
istifadə ilə bağlı müddəalar;

10.2.6. xarici dövlətlərin siyasi xadimləri ilə işgüzar münasi-
bətlərin və qeyri-adi əməliyyatların təhlili ilə bağlı xüsusi prose-
durlar;

10.2.7. əməliyyatın şübhəli olduğu aşkarlandıqda görülməli
olan çevik tədbirlər;

10.2.8. şübhəli əməliyyatın dayandırılması mümkün olmadıq-
da müştərinin pul vəsaitlərinin və əməliyyatlarının izlənilməsi
və nəzarətdə saxlanılması ilə bağlı müddəalar və bunun üçün
məsul olan şəxslərin vəzifələri;

10.2.9. şübhəli əməliyyatın dayandırılması və müştərinin bu
barədə məlumatlandırılmaması ilə bağlı görülməli olan tədbir-
lər;

10.2.10. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin monitorinq olun-
malı əməliyyatlara dair məlumatların və sənədlərin təqdim
edilməsi barədə sorğusunun icrası qaydası;

10.2.11. şübhəli əməliyyatların aşkarlanması, qarşısının alın-
ması və məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim
olunması ilə bağlı məsul şəxsin və müştərilərə bilavasitə xidmət
göstərən əməkdaşların hüquq və vəzifələri və qarşılıqlı münasi-
bətləri;

10.2.12. şübhəli əməliyyatların aşkarlanması, qarşısının alın-
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ması və məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim
olunması ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər prose-
durlar.

10.3. Monitorinq subyektinin əməkdaşları monitorinq
nəticəsində əməliyyat xüsusi indikatorlara uyğun gəldiyi
təqdirdə və ya onun xüsusiyyətlərində cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin əlamətləri aşkar olun-
duqda bu barədə hesabat hazırlayaraq məsul şəxsi məlumat-
landırmalı və ona müştəri haqqında məlumatları təqdim etmə-
lidir. Monitorinq subyektinin filialı, nümayəndəliyi və ya digər
struktur bölməsi bu qəbildən olan hesabatları öz rəhbərləri
vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş qaydada baş ofisə göndərməlidir.

10.4. Məsul şəxsə əməliyyatın şübhəliliyi barədə məlumat
daxil olduqda məsul şəxs bu əməliyyat barədə ona təqdim olun-
muş məlumatları müştəri və onun fəaliyyəti üzrə əlavə
məlumatlarla bərabər nəzərdən keçirir və onların monitorinq
subyektinin rəhbərliyinə göndərilməsi haqqında qərar qəbul
edir.

11. Məlumatların sənədləşdirilməsi və məxfiliyin 
təmin edilməsi 

11.1. Məlumatların sənədləşdirilməsi Qanunun tələblərinə
əməl edilməsi ilə bağlı əldə olunan və Maliyyə Monitorinqi
Xidmətinə təqdim olunan məlumatların qeydə alınması, surə-
tinin çıxarılması və saxlanılması ilə bağlı monitorinq subyekti
tərəfindən görülməli olan tədbirlər sistemidir.

11.2. Monitorinq subyekti məlumatların sənədləşdirilməsi və
məxfiliyinin təmin edilməsinə dair qaydalar hazırlamalıdır.
Məlumatların sənədləşdirilməsi və məxfiliyinin təmin edilmə -
sinə dair qaydalarda aşağıdakılar nəzərdə tutulmalıdır:

11.2.1. monitorinq subyektinin fəaliyyət xüsusiyyətləri
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nəzərə alınmaqla qeydə alınmalı və saxlanılmalı olan məlumat-
lar və sənədlər;

11.2.2. məlumatların qeydə alınması, saxlanılması və məxfi -
liyinin təmin olunması forması və vasitələri;

11.2.3. məlumatların qeydə alınması, saxlanılması və məxfi -
liyinin təmin olunması üzrə məsul əməkdaşlar və onların və -
zifələri;

11.2.4. müştərilərin əməliyyatları barədə məlumatların bir-
başa əldə olunması, emalı, təhlili, saxlanması və ötürülməsi
prosedurları ilə əlaqəsi olmayan şəxslərin məlumatlara giriş
imkanının məhdudlaşdırılması ilə bağlı müddəalar.

11.3. Maddi daşıyıcıda mətn formasında qeydə alınan və onu
eyniləşdirməyə imkan verən müvafiq rekvizitlərə malik olan
informasiya sənədləşdirilmiş informasiya (bundan sonra --
sənəd) hesab olunur.

11.4. Qanunun tələblərinə əməl edilməsi ilə bağlı aşağıdakı
məlumatlar və sənədlər monitorinq subyekti tərəfindən qeydə
alınmalı və saxlanılmalıdır:

11.4.1. Qanunun 9-cu maddəsində göstərilmiş müştərinin,
benefisiarın və ya səlahiyyətli nümayəndənin eyniləşdirmə və
verifikasiya sənədləri;

11.4.2. müştəri tərəfindən həyata keçirilmiş pul vəsaitləri və
ya digər əmlakla əməliyyatlara dair sənədlər (hesabdan
çıxarışlar, əməliyyatların aparılması üçün əsas və s.)

11.4.3. xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin əməliyyatlarına
dair əldə olunmuş məlumatlar və sənədlər;

11.4.4. qeyri-adi əməliyyatların təyinatı və mahiyyəti ilə bağlı
əldə olunmuş bütün məlumatlar və sənədlər, habelə bununla
əlaqədar monitorinq subyekti tərəfindən hazırlanmış yazılı təhlil
hesabatları;

11.4.5. cari və şübhəli əməliyyatlar barədə Maliyyə
Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunmuş məlumatlar və
sənədlər, o cümlədən hər hansı bir əməliyyatın və ya işgüzar
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əlaqənin şübhəli olub-olmamasını müəyyən etmək məqsədilə
aparılmış təhlil nəticəsində əldə olunmuş məlumatlar və
sənədlər;

11.4.6. Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin və nəzarət orqanının
yazılı sorğuları və bu sorğulara verilmiş cavablar;

11.4.7. Qanunun tələblərinə əməl edilməsi ilə bağlı həyata
keçirilmiş nəzarət tədbirləri üzrə nəzarət orqanları ilə aparılmış
yazışmalar və sənədlər.

11.5. Bu Tələblərin 11.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş
məlumatlar və sənədlər monitorinq subyekti tərəfindən qanun-
vericiliklə daha uzun müddət nəzərdə tutulmayıbsa, müştərinin
hesabının bağlanmasından və müştəri ilə işgüzar münasibətlərə
xitam verildikdən sonra ən azı beş il müddətində kağız və ya
elektron məlumat daşıyıcılarında qeydiyyatı aparılmaqla
saxlanmalıdır. Sənədlər arxiv sənədlərinin saxlanılması
tələblərinə uyğun olaraq mərkəzləşdirilmiş arxivdə saxlanılır.

11.6. Qanunun 10.1-ci maddəsində göstərilən müddət, zərurət
yarandığı təqdirdə nəzarət orqanları və ya Maliyyə Monitorinqi
Xidməti tərəfindən hər bir xüsusi halda uzadıla bilər.

11.7. Məlumatların qeydə alınması və saxlanılması monito -
rinq subyekti tərəfindən sənədlərin reyestrinin aparması
vasitəsilə həyata keçirilir. Sənədlərin reyestri (bundan sonra –
reyestr) monitorinq subyekti tərəfindən bu Tələblərin 11.4-cü
bəndində nəzərdə tutulmuş məlumatların sənədləşdirilərək
qeydə alındığı məlumat toplusudur. Reyestrə daxil edilən
məlumatlar məxfi məlumatlar hesab edilir və reyestrə girişi olan
səlahiyyətli şəxslərin siyahısı tərtib olunaraq rəhbərlik tərəfin -
dən təsdiq olunur.

11.8. Reyestr elektron və ya kağız daşıyıcılarda saxlanıla
bilər.

11.9. Reyestr məlumatlarının sığorta nüsxəsi yaradılır və
ayrıca elektron daşıyıcıda heç bir lokal, yaxud qlobal şəbəkəyə
çıxış olmamaq şərti ilə saxlanılır.
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11.10. Reyestrə məlumatlar buna xüsusi səlahiyyəti olan
operatorlar tərəfindən daxil edilir.

11.11. İnformasiyanın məhvinin, itməsinin, saxtalaşdırıl-
masının, habelə informasiyanın məhvi, modifikasiyası, surətinin
çıxarılması, təcrid edilməsi üzrə sanksiyalaşdırılmamış
hərəkətlərin qarşısının alınması məqsədi ilə reyestr informasiya
mühafizə vasitələri və sistemləri ilə müdafiə olmalıdır.

11.12. Reyestrdə sənəd haqqında məlumat müvafiq sənədin
saxlanma müddəti başa çatanadək saxlanılır. Sənədlərin
müəyyən edilmiş saxlanma müddətlərinin azaldılması
qadağandır. Hər bir monitorinq subyekti öz mülahizəsinə görə
sənədlərini onların əhəmiyyətini nəzərə alaraq daha uzun müd-
dətdə saxlaya bilər.

11.13. Reyestrə daxil edilən hər bir məlumata ayrıca nömrə
verilir və bu məlumatların əks olunduğu sənədlər arxivdə həmin
nömrə əsasında eyniləşdirilir.

11.14. Monitorinq subyekti sənədləşdirilmiş məlumatların
təklükəsizliyini, məxfi saxlanılmasını və səlahiyyəti olmayan
şəxslər tərəfindən istifadə olunmamasını təmin etməlidir.

11.15. Müştərilərin əməliyyatları barədə məlumatların bir-
başa əldə olunması, emalı, təhlili, saxlanması və ötürülməsi
prosedurları ilə əlaqəsi olmayan şəxslərin məlumatlara giriş
imkanının məhdudlaşdırılması və sənədlərinin mühafizəsini
təmin etmək üçün sənədlərin istifadə üçün verilməsinin xüsusi
icazə mexanizmi olmalı və onlardan yalnız Qanunla nəzərdə
tutulmuş məqsədlər üçün istifadə olunmasına nəzarət edilmə-
lidir.

11.16. Monitorinq subyektinin fəaliyyəti nəticəsində yaranan
arxiv sənədlərinin mühafizəsi işi bilavasitə onların özləri
tərəfindən həyata keçirilir.

11.17. Zəruri hallarda mərkəzləşdirilmiş arxivdə saxlanılan
sənədlər müvəqqəti istifadə üçün yalnız rəhbərlik tərəfindən
imzalanmış tələbnamə əsasında götürülə bilər. Tələbnamədə
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sənədlərin siyahısı göstərilir. Tələbnamə əsasında verilən
sənədlər arxivin xüsusi qeydiyyat jurnalında təhvil alan şəxs
tərəfindən imzalanmaqla arxiv işçisi tərəfindən qeydə alınır.

12. İşə qəbul və işçilərin yoxlanması

12.1. Monitorinq subyekti daxili nəzarət sistemi çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi və digər normativ
hüquqi aktlar, eləcə də nizamnamələri və ya hüquqi statuslarını
əks etdirən digər sənədləri, insan resurslarının idarə edilməsi
strategiyası və bu sahədə mövcud olan qabaqcıl beynəlxalq
təcrübə əsasında PY/TMM sahəsi ilə əlaqədar olan işçilərin işə
qəbulu və onların yoxlanması mexanizmlərini müəyyən etmə-
lidir.

12.2. İşə qəbul və işçilərin yoxlanılması ilə bağlı prosedurlar
monitorinq subyektinin fəaliyyət xüsusiyyətləri, işçiyə olan
tələbat və mövcud risklər nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.

12.3. Monitorinq subyekti pul vəsaitləri və ya digər əmlakın
leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə
əlaqəli şəxslərin işə qəbul olunmasına yol verilməməsi, və yük-
sək əxlaqi və peşə keyfiyyətlərinə cavab verən əməkdaşların işə
götürülməsi üçün aşağıdakı tədbirləri həyata keçirə bilər:

12.3.1. namizədlərin və ya əməkdaşların PY/TMM sahəsində
bilik səviyyəsinin yoxlanması;

12.3.2. namizədlərin və ya əməkdaşların təqdim etdikləri
məlumatların doğruluğunun yoxlanması;

12.3.3. namizədlərin və ya əməkdaşların cinayət törədilmə -
sinə görə məhkumluğunun olub-olmaması barədə məlumat əldə
edilməsi;

12.3.4. namizədlərin əvvəlki iş yerlərindən xasiyyətnamə
alınması;

12.3.5. namizədlərin və ya əməkdaşların şəxsi və peşə key-
fiyyətləri barədə digər məlumatların əldə edilməsi.

73

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər



13. Məsul şəxs

13.1. Monitorinq subyektində rəhbərlik, habelə struktur
bölmələrinin rəhbərliyi səviyyəsində PY/TMM sahəsində
fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilmə -
sinə nəzarət etməyə, Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə məlumat
mübadiləsini həyata keçirməyə, həmçinin, monitorinq olunmalı
əməliyyatlarla bağlı müvafiq hesabatları hazırlamağa və təqdim
etməyə məsul şəxs təyin edilir.

13.2. Monitorinq subyektinin daxili nəzarət sistemlərinin
təşkili üzrə məsul şəxslərinin peşə ixtisası və təcrübəsi Maliyyə
Monitorinqi Xidmətinin müəyyən etdiyi tələblərə uyğun
olmalıdır. 

13.3. Məsul şəxsin vəzifələri aşağıdakılardır:
13.3.1. monitorinq subyektinin fəaliyyət istiqamətinə uyğun

olaraq əməkdaşlar tərəfindən Qanunun, habelə daxili nəzarət
sistemi çərçivəsində qəbul edilmiş qayda və prosedurların
tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət etmək;

13.3.2. monitorinq subyekti tərəfindən həyata keçirilən
əməliyyatların gündəlik monitorinqini aparmaq və cari və şüb-
həli əməliyyatlar barədə müvafiq hesabatların hazırlanaraq
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunmasını təmin
etmək;

13.3.3. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda Maliyyə
Monitorinqi Xidmətinin həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair
məlumatların və sənədlərin təqdim olunması barədə sorğu-
larının cavablandırılmasını təmin etmək;

13.3.4. PY/TMM sahəsində fəaliyyət üzrə əməkdaşlara mütə-
madi təlimlərin keçirilməsini təşkil etmək;

13.3.5. əməliyyatın həyata keçirilməsinin dayandırılması ilə
əlaqədar meydana çıxa biləcək problemlərin həlli istiqamətində
tədbirlər görmək;

13.3.6. PY/TMM sahəsində əməkdaşların yol verdikləri
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qanun pozuntuları barəsində monitorinq subyektinin rəhbərliyi-
ni məlumatlandırmaq;

13.3.7. PY/TMM sahəsi üzrə qanunvericiliklə nəzərdə tutul-
muş digər vəzifələri həyata keçirmək.

13.4.  Məsul şəxs öz fəaliyyəti, əməkdaşlar tərəfindən daxili
nəzarət sisteminin tələblərinə əməl edilməsi və PY/TMM-nin
ümumi vəziyyətinə dair, daxili prosedurla müəyyən edilmiş
müddətdə və qaydada monitorinq subyektinin rəhbərliyinə
yazılı hesabat təqdim edir. Məsul şəxs öz funksiya və
səlahiyyətlərini həyata keçirərkən aşağıdakılara riayət etməlidir:

13.4.1. Qanunun tələbləri çərçivəsində hərəkət etmək;
13.4.2. üzərinə qoyulmuş vəzifəni lazımi qaydada həyata

keçirmək;
13.4.3. monitorinq subyekti tərəfindən təsdiq olunmuş daxili

qayda və prosedurlardan irəli gələn tələblərə əməl etmək;
13.4.4. xidməti məlumatların təhlükəsiz saxlanılmasını və

yalnız Qanunla müəyyən edilmiş məqsədlər üçün istifadəsini
təmin etmək;

13.4.5. vəzifə səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı ona məlum
olmuş məlumatların məxfiliyini qorumaq.

13.5. Məsul şəxs rəhbərlik, habelə struktur bölmələrinin rəh-
bərliyi səviyyəsində təmsil olunmalı, fəaliyyəti digər struktur
bölmələrindən asılı olmamalı və yalnız monitorinq subyektinin
rəhbərliyinə hesabat verməlidir. 

13.6. Məsul şəxs monitorinq subyektinin daxili audit xidmə-
tinin və müştərilərə xidmət bölməsinin əməkdaşı ola bilməz.

13.7. Məsul şəxs və monitorinq subyektinin əlaqədar əmək-
daşları öz səlahiyyətləri daxilində pul vəsaitləri və ya digər
əmlakla əməliyyatlara dair sənədləri, müştərinin, benefisiarın və
ya səlahiyyətli nümayəndənin eyniləşdirmə sənədlərini, habelə
Qanuna əsasən alınmış digər zəruri məlumatları əldə etmək
hüququna malikdir.

13.8. Məsul şəxs hər hansı bir səbəbdən öz vəzifəsini icra edə
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bilmədikdə, onun qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada
monitorinq subyektinin digər əməkdaşı ilə əvəz olunması təmin
olunmalıdır. 

14. PY/TMM üzrə təlimlərin keçirilməsi

14.1. Monitorinq subyekti PY/TMM sahəsi üzrə əməkdaşlara
mütəmadi təlimlər keçməli və onların bu sahədə keçirilən təlim-
lərdə iştirakını təmin etməlidir.

14.2. Təlimin məqsədi monitorinq subyektinin əmək-
daşlarının PY/TMM sahəsi üzrə qanunvericiliyə, eləcə də mo -
nitorinq subyektinin daxili nəzarət sisteminin tələblərinə,
onların həyata keçirilməsi proqramlarına və daxili nəzarətin
təşkili üzrə qəbul edilmiş prosedurlara riayət etmələri üçün pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və ter-
rorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsindəki
zəruri biliklərin əldə edilməsidir.

14.3. Monitorinq subyekti öz əməkdaşlarına vəzifə
funksiyalarından asılı olaraq aşağıda göstərilən təlim kurslarını
təşkil etməlidir:

14.3.1. mütəmadi olaraq PY/TMM sahəsi üzrə normativ
hüquqi baza ilə, habelə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin qəbul
etdiyi normativ xarakterli aktlarla tanışlıq;

14.3.2. monitorinq subyekti tərəfindən PY/TMM sahəsi üzrə
qəbul olunmuş daxili nəzarət sistemi ilə tanışlıq;

14.3.3. daxili nəzarət sisteminin həyata keçirilməsi ilə bağlı
proqramlar və bu proqramlar üzrə praktiki məşğələlər;

14.3.4. PY/TMM sahəsində şübhəli əməliyyatların aşkarlan-
ması meyarları üzrə treninq və praktiki məşğələlər.

14.4. Monitorinq subyekti bu Tələblərin 14.3-cü bəndində
nəzərdə tutulmuş təlim kurslarından başqa öz əməkdaşlarının
PY/TMM sahəsi üzrə Maliyyə Monitorinqi Xidməti və ya
nəzarət orqanları tərəfindən keçirilən seminarlarda, konfranslar-
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da və treninqlərdə iştirakını təmin etməlidir.
14.5. Monitorinq subyektinin fəaliyyət xüsusiyyətləri nəzərə

alınmaqla monitorinq subyektinin rəhbəri tərəfindən hazırlıq və
təlim keçməli olan işçilərin siyahısı təsdiq edilir. Bu siyahıya
hər bir halda monitorinq subyektinin aşağıdakı əməkdaşları
daxil edilir:

14.5.1. aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərləri;
14.5.2. məsul şəxs;
14.5.3. hüquq və daxili audit şöbələrinin və ya bu şöbələrin

funksiyalarını həyata keçirən digər şöbələrin əməkdaşları;
14.5.4. monitorinq subyektinin müştərilərə bilavasitə xidmət

göstərən əməkdaşları;
14.5.5. monitorinq subyektinin strukturu və fəaliyyət

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla onun operativ idarə edilməsi və
qərarların qəbulunda iştirak edən digər əməkdaşları.

14.6. Təlim monitorinq subyektində planlı və plandankənar
formada aparıla bilər. 

14.7. Monitorinq subyektində planlı təlim monitorinq sub-
yektinin rəhbərinin hər il təsdiq etdiyi təlim proqramına uyğun
olaraq proqram üzrə müəyyən edilmiş vaxtda müvafiq əmək-
daşlar üçün məsul şəxs tərəfindən aparılır.

14.8. Təlim proqramları PY/TMM sahəsi üzrə qanunveri-
ciliyin tələblərini, eləcə də monitorinq subyektinin və onun
müştərilərinin fəaliyyət xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla hazır-
lanır.

14.9. Monitorinq subyektinin bu Tələblərin 14.5-ci bəndində
nəzərdə tutulmuş əməkdaşları iki ildə bir dəfədən az olmayaraq
planlı təlimdən keçməlidirlər. Monitorinq subyektinin əmək-
daşlarının bilik və vərdişlərinin yoxlanılmasının forma və qay-
dası monitorinq subyekti tərəfindən müstəqil olaraq müəyyən
edilir.

14.10. Təlim proqramı hər bir işçi üçün onların tutduğu və -
zifələrə, ixtisas səviyyəsinə və eləcə də təlimin formalarının,
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dövriliyinin və müddətlərinin tələblərinə əsaslanaraq monito -
rinq subyekti tərəfindən müəyyən edilir.

14.11. Təlim proqramı hər növbəti təqvim ili üçün hazırlan-
malı və monitorinq subyektinin rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmə-
lidir. Zərurət yarandıqda il ərzində təlim proqramına monitorinq
subyektinin rəhbəri tərəfindən təsdiq olunan əlavə və dəyişiklik-
lər edilə bilinər.

14.12. Təlim proqramı məsul şəxs tərəfindən dövri olaraq
təhlil olunmalı və PY/TMM sahəsində Azərbaycan Res -
publikasının mövcud qanunvericiliyinə, habelə daxili qayda və
prosedurlara əlavə və dəyişikliklər edildikdə yenilənməlidir.

14.13. Monitorinq subyektində plandankənar təlim aşağıdakı
hallarda məsul şəxs tərəfindən aparılır:

14.13.1. PY/TMM sahəsində Azərbaycan Respublikasının
mövcud qanunvericiliyinə əlavə və dəyişikliklər edildikdə,
habelə bu sahədə yeni normativ hüquqi aktlar qüvvəyə
mindikdə;

14.13.2. PY/TMM sahəsində monitorinq subyekti tərəfindən
daxili nəzarət sistemi üzrə yeni qayda və prosedurlar təs-
diqləndikdə və ya mövcud qayda və prosedurlar dəyişdirildikdə;

14.13.3. daxili auditin və ya nəzarət orqanları tərəfindən hə -
yata keçirilmiş nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə görə monito -
rinq subyektində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin
və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliy -
yələşdirilməsi riskinin yüksək olduğu və bu sahədə qanunveri-
ciliyin tətbiqi səviyyəsinin aşağı olduğu müəyyən edildikdə.

15. Daxili audit mexanizmi

15.1. Monitorinq subyekti Qanunun tələblərinin, PY/TMM
sahəsində normativ xarakterli aktların və daxili nəzarət sistemi
çərçivəsində qəbul olunmuş qayda və prosedurların (bundan
sonra – Qanunla tələb olunan qaydalar) tətbiq olunmasının
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səmərəliliyini yoxlayan daxili audit mexanizminə malik
olmalıdır.

15.2. Monitorinq subyektində daxili audit mexanizmi
Qanunla tələb olunan qaydaların tətbiqindəki potensial
səhvlərin və nöqsanların vaxtında aşkar edilməsi və qarşısının
alınması, habelə bununla bağlı risklərin minimuma endirilməsi
məqsədini daşıyır.

15.3. Monitorinq subyektinin rəhbərliyi Qanunla tələb olunan
qaydaların tətbiq olunmasının səmərəliliyini yoxlamaq
məqsədilə müntəzəm daxili auditinin keçirilməsi üçün
məsuliyyət daşıyır.

15.4. Daxili auditin məqsəd və vəzifələri, ilk növbədə, aşağı-
dakılardan ibarətdir:

15.4.1. monitorinq subyektinin ayrı-ayrı əməkdaşları və
struktur bölmələri tərəfindən icra olunan əməliyyatların
Qanunun tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməsini və
müvafiq halda monitorinq olunmasını təmin etmək; 

15.4.2. monitorinq subyektinin əməkdaşları tərəfindən
Qanunun 9-12-ci maddələrinin və daxili nəzarət sisteminin
tələblərinin pozulması faktlarını aşkar etmək və yol verilmiş
qanun pozuntularını araşdırmaq;

15.4.3. aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması və
müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə tövsiyələr işləyib
hazırlamaq;

15.4.4. aparılmış yoxlamaların nəticələri və aşkar edilmiş hər
bir faktın müvafiq qaydada sənədləşdirilməsini təmin etmək;

15.4.5. aparılmış yoxlamaların nəticələri, aşkar edilmiş yeni
risklər, nöqsan və çatışmazlıqlar və onların aradan qaldırılması
barədə vaxtında monitorinq subyektinin rəhbərliyinə məlumat
vermək;

15.4.6. monitorinq subyektinin əməkdaşları tərəfindən
PY/TMM sahəsində qanunvericiliyin, normativ aktların, daxili
sənədlərin tələblərinin öyrənilməsi üzrə işin təşkilinə nəzarət
etmək;
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15.4.7. daxili nəzarət sisteminin adekvatlığını təhlil etmək;
15.4.8. PY/TMM sahəsində nəzarət mexanizmləri və qay-

daların səmərəliliyinə və effektivliyinə qiymət vermək;
15.4.9. PY/TMM sahəsində yeni fəaliyyət növlərinin plan-

laşdırılması prosesində və onların tətbiqinin müxtəlif
mərhələlərində nəzarət mexanizmlərinin mövcudluğunu təmin
etmək.

15.5. Monitorinq subyektində daxili audit, audit proqramına
uyğun olaraq həyata keçirilir.

15.6. Audit proqramı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
15.6.1. monitorinq subyektinin rəhbərliyi və ya qanunverici-

liklə nəzərdə tutulmuş hallarda audit komitəsi tərəfindən təsdiq
edilməli və müntəzəm surətdə nəzərdən keçirilməlidir;

15.6.2. yazılı formada olmalı və auditin məqsəd və vəzifələri-
ni, o cümlədən əhatə dairəsini əks etdirməlidir;

15.6.3. auditin məqsədlərinə nail olmaq üçün yoxlanılan
sahələr üzrə kifayət qədər geniş əhatə dairəsinə malik olmalıdır;

15.6.4. yoxlanılan hər bir sahə üzrə auditin həyata keçirilməsi
qrafiki və müddəti əks olunmalıdır;

15.6.5. yoxlanılan hər bir sahə və ya struktur bölməsi, habelə
ümumilikdə filial və ya nümayəndəliklər üzrə ətraflı iş proqram-
larını nəzərdə tutmalıdır;

15.6.6. auditin aydın və dəqiq təsviri olmalı, habelə auditin
həcmindən asılı olaraq monitorinq subyektinin ayrı-ayrı struktur
bölmələrində, konkret əməliyyatların yoxlanılması prosedurları
göstərilməlidir. 

15.7. Audit yoxlamalarının keçirilməsi qrafiki və müddətləri
yoxlanılacaq sahənin risk dərəcəsindən asılı olaraq müəyyən
edilməlidir. Monitorinq subyektində daxili audit ildə azı bir dəfə
keçirilməlidir.

15.8. Daxili auditin nəticələri daxili auditin başa çatmasından
ən çoxu 5 iş günü müddətində tərtib olunan, auditi aparmış audi-
torun və daxili audit xidmətinin rəhbərinin (monitorinq subyek-
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tinin daxili audit xidməti bir auditordan ibarət olduqda, yalnız
həmin auditorun) imzası ilə təsdiq edilən, aşağıdakı tələblərə
cavab verən auditor rəyi ilə rəsmiləşdirilməlidir:

15.8.1. auditin məqsədlərini, əhatə dairəsini, nəticələrini, o
cümlədən aşkar edilən nöqsan və çatışmazlıqlar barədə hesabatı
və problemlərin mövcud olduğu hər bir sahə üzrə ətraflı
tövsiyələri əks etdirməlidir;

15.8.2. tövsiyələrdə auditin nəticələrinin qısa təsviri, nöqsan
və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün, o cümlədən yol
verilmiş qanun pozuntularına, həmçinin, səmərəsiz fəaliyyətə
görə müvafiq vəzifəli şəxs(lər) barəsində görülməsi zəruri hesab
edilən tədbirlər və belə tədbirlərin həyata keçirilməsi müddətləri
göstərilməlidir.

15.9. Rəylər bilavasitə monitorinq subyektinin rəhbərliyinə
və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda audit komitə -
sinə təqdim edilməlidir.
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“Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçılarının və 
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin cinayət yolu 

ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə
daxili  nəzarət sistemlərinin təşkili üzrə Tələblər”ə

ƏLAVƏ № 1

XARİCİ DÖVLƏTİN SİYASİ XADİMİNİN
SORĞU VƏRƏQƏSİ

HESABIN №________________________________
_________________________________________________

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyə -
ləşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin
pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlarına münasibətdə
bu Qanunda nəzərdə tutulan eyniləşdirmə və verifikasiya tədbir-
ləri ilə yanaşı, əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin tətbiqini tələb
edir. 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyə -
ləşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Res -
publikası Qanununun 1.0.14-cü maddəsi ilə xarici dövlətlərin
siyasi xadimlərinə aşağıdakı şəxslər aid edilib:

1. hər hansı xarici dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya
əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslər – dövlət və ya hökumət
başçıları, nüfuzlu siyasətçilər, hökumət üzvləri, yuxarı instan-
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siya məhkəmələrinin hakimləri, yüksək rütbəli hərbi qulluqçu-
lar, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin rəhbər vəzifəli
şəxsləri, siyasi partiya vəzifəli şəxsləri;

2. hər hansı xarici dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya
əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslərin ailə üzvləri və yaxın
qohumları.

Qeyd: yaxın qohumlara babalar, nənələr, valideynlər,
övladlığa götürənlər, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, ər-
arvad, uşaqlar, övladlığa götürülənlər, nəvələr aiddir.
___________________________________________________

GÖSTƏRİŞ: YALNIZ BİR BÖLÜMÜ DOLDURUN: “A” və ya “B”

Bölüm A:                 mən şəxsən təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd olunan anlayışa 
uyğun olaraq xarici dövlətin siyasi xadimi deyiləm.

Adı:                        ________________________________________________
Soyadı:                   ________________________________________________
Atasının adı:           ________________________________________________
İmza:                      ________________________________________________
Tarix:                     ________________________________________________

Bölüm B:              mən şəxsən təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd olunan anlayışa
uyğun olaraq xarici dövlətin siyasi xadimiyəm.

Adı:                      _________________________________________________
Soyadı:                 _________________________________________________
Atasının adı:         _________________________________________________
İmza:                    _________________________________________________
Tarix:                   _________________________________________________
Xarici dövlət:       _________________________________________________
Telefon nömrəsi:   _________________________________________________
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“Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçılarının və 
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin cinayət yolu 

ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə 
daxili nəzarət sistemlərinin təşkili üzrə Tələblər”ə

ƏLAVƏ № 2
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Özünüqiymətləndirmə sorğu vərəqəsi

Hər hansı suala “xeyr” cavabı verildiyi təqdirdə,
özünüqiymətləndirmə sorğu vərəqəsinin sonunda əlavə məlumat

təmin edilə bilər.

I. Əsas informasiya

1. Tam hüquqi adı

2. Hüquqi ünvanı

3. Əlaqə ünvanı

4. Təşkilati-hüquqi forması

5. Bank əməliyyatlarının həyata 
keçirilməsi üçün lisenziyanın növü
6. Bank əməliyyatlarının həyata 
keçirilməsi üçün lisenziyanı verən orqanın adı

7. Filialların yerləşdiyi ölkələr

8. Filialların sayı

9. Qeydiyyat nömrəsi

10. Qeydiyyat tarixi

11. Mülkiyyət strukturu

12. İdarəetmə strukturu



85

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər

13. İdarəetmə strukturunda mövcud olan
xarici dövlətin siyasi xadimi

14. Maliyyə institutunun reytinqi

15. Əməkdaşların sayı

16. Bank fəaliyyətinin növləri

17. Bank tənzimləməsi və nəzarət 
orqanının adı
II.Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət
(PY/TMM) üzrə təcrübə, qayda və 
prosedurlar:

Bəli Xeyr

18. Daxili nəzarət sistemi bankın idarəetmə
strukturu tərəfindən təsdiq edilmişdirmi?

19. Bankda PY/TMM üzrə qayda və 
prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət
etməyə məsul şəxs təyin edilmişdirmi?

20. Bankda xarakteri şübhə doğuran
əməliyyatın aşkarlanması, qarşısının 
alınması və müvafiq məlumatların maliyyə
monitorinqi orqanına təqdim olunması üzrə
qaydalar təsdiq edilmişdirmi?

21. Bank tənzimləmə və nəzarət orqanı
tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləri
ilə yanaşı, mütəmadi qaydada PY/TMM
üzrə qayda və prosedurların tətbiq 
olunmasının səmərəliliyini yoxlayan daxili
audit mexanizminə, yaxud digər müstəqil
audit xidmətinə malikdirmi?
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22. Bankda “shell-bank”larla işgüzar
əlaqələrin qurulmasını və ya davam
etdirilməsini qadağan edən qayda və 
prosedurlar mövcuddurmu?

23. Bankda hər hansı hesab, yaxud məhsul
vasitəsilə “shell-bank”larla, yaxud onların
adından çıxış edərək əməliyyatların 
aparılmayacağını təmin edən qayda və
prosedurlar mövcuddurmu?

24. Bankda xarici dövlətin siyasi xadimləri
ilə əlaqələri əhatə edən qayda və prosedurlar
mövcuddurmu?

25. Bankda PY/TMM üzrə qüvvədə olan
qanunvericiliyə uyğun olaraq məlumatların
sənədləşdirilməsi və məxfiliyinin təmin
edilməsinə dair qayda və prosedurlar
mövcuddurmu?

26. PY/TMM üzrə qayda və prosedurlar
bankın yerləşdiyi ölkə daxilində və 
ölkədən kənarda yerləşən bütün filial və
nümayəndəliklərdə tətbiq edilirmi?

III. Risklərin qiymətləndirilməsi Bəli Xeyr

27. Bankda müştərilər və onların həyata
keçirdikləri əməliyyatlar “risk əsaslı 
yanaşma” prinsipi baxımından
qiymətləndirilirmi?

28. Bankda PY/TMM sahəsində yüksək
riskli müştəri və əməliyyat kateqoriyaları
üçün əlavə eyniləşdirmə tədbirləri müəyyən
olunubmu?
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IV. Eyniləşdirmə, verifikasiya və əlavə
eyniləşdirmə  tədbirləri

Bəli Xeyr

29. Bank başqası tərəfindən idarə olunan və
ya əməliyyatları həyata keçirilən hesab 
sahiblərinin əsil kimliyini aşkarlayan 
prosedurlara sahibdirmi?

30. Bankda müştərilərin işgüzar fəaliyyəti
barədə ətraflı məlumat toplamaq tələbi
mövcuddurmu?

31. Bank öz müştərilərinin PY/TMM üzrə
təcrübəsini, qayda və prosedurlarını
qiymətləndirirmi?

32. Bankın yüksək riskli müştərilər barədə
məlumatların mütəmadi olaraq nəzərdən
keçirilməsi və onların yenilənməsi üzrə
prosedurları varmı?

33. Bankda hər yeni müştəri barədə onların
eyniləşdirmə, verifikasiya və əlavə
eyniləşdirmə məlumatları da daxil olmaqla,
sənədlərin qeydə alınması və reyestrinin
aparılması prosedurları mövcuddurmu?

34. Bank müştərinin normal və gözlənilən
əməliyyatlarını təhlil etmək üçün 
“risk əsaslı yanaşma” prinsipindən 
istifadə edirmi?

V. Şübhəli əməliyyatların aşkarlanması,
qarşısının alınması və məlumatların
təqdim olunması

Bəli Xeyr

35. Bankda maliyyə monitorinqi orqanına
təqdim olunmalı əməliyyatların aşkarlan-
ması və ötürülməsinə dair prosedur və
təcrübə mövcuddurmu?
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36. Bankda nağd pul əməliyyatları barədə
məlumatların ötürülməsi zəruri olan hallarda
bunun qarşısının alınmasına yönəlmiş
əməliyyatların aşkar edilməsinə dair 
prosedurları varmı?

37. Adları maliyyə monitorinqi orqanı
tərəfindən hazırlanan siyahıda yer alan 
şəxslərə və ya ölkələrə aid olan əməliyyatlar
və müştərilər bank tərəfindən yoxlanılırmı?

38. Bank əməkdaşlıq etdiyi müxbir 
bankların öz ölkələrində fəaliyyət 
göstərməsi üçün müvafiq lisenziyaya 
sahib olduğunu yoxlayırmı?

VI. Əməliyyatlara monitorinq Bəli Xeyr

39. Bankda pul vəsaitlərinin, səyahət 
çeklərinin və sair maliyyə vasitələrinin
köçürülməsini əhatə edən qeyri-adi və 
şübhəli əməliyyatların monitorinqi proqramı
mövcuddurmu?

VII.  PY/TMM üzrə təlimlər Bəli Xeyr

40. Bank əməkdaşları üçün aşağıda
göstərilən komponentləri əhatə edən 
təlimləri həyata keçirirmi:

• maliyyə monitorinqi orqanına
barəsində məlumat veriləcək əməliy -
yatların aşkarlanması və təqdim
edilməsi;

• bankın məhsul və xidmətlərini də
əhatə etməklə, PY/TMM üzrə müx-
təlif tipologiyalar;

• PY/TMM üzrə daxili qaydalar.



Əlavə məlumat üçün yer
(Məlumatın hansı suala aid olduğunu qeyd etməyiniz xahiş olunur)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
Adı:
Vəzifəsi:
İmza:
Tarix:
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41. Bank müvafiq seminar materialları və
davamiyyət üzrə qeydlər də daxil olmaqla,
apardığı seminarlar barədə məlumat saxlayırmı?
42. Bank əməkdaşları PY/TMM sahəsində
mövcud qanunvericiliyə edilmiş əlavə və
dəyişikliklər barədə məlumatlandırırmı?
43. Bank öz fəaliyyətində hər hansı üçüncü
şəxsi işə cəlb edirmi?
44. Bank öz fəaliyyətində hər hansı üçüncü
şəxsi işə cəlb edirsə, həmin şəxslər üçün
aşağıdakı mövzuları əhatə edən təlimlər
keçirirmi: 

• maliyyə monitorinqi orqanına
barəsində məlumat veriləcək əməliy -
yatların aşkarlanması və təqdim
edilməsi;

• bankın məhsul və xidmətlərini də
əhatə etməklə, PY/TMM üzrə müx-
təlif tipologiyalar;

• PY/TMM üzrə daxili qaydalar.

45. Biz təsdiq edirik ki, “shell-bank”ların
hesablarını açmırıq və bu bankların xeyrinə
birbaşa və ya onların hər hansı məhsulundan
istifadə edərək heç bir əməliyyat aparmırıq.



“Razılaşdırılmışdır”           "Təsdiq edilmişdir"
Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 01
“22” iyul 2011-ci il “03” avqust 2011-ci il

Sədr ________V.Novruzov                                           Sədr________R.Aslanlı

İNVESTİSİYA FONDLARININ KƏNAR 
AUDİTORLARINA DAİR TƏLƏBLƏR

HAQQINDA QAYDALAR

1. Ümumi müddəalar

1.1.  Bu Qaydalar “İnvestisiya fondları haqqında” və “Audi -
tor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası qanun larına
əsasən hazırlanmış və investisiya fondlarının kənar auditorları-
na dair tələbləri müəyyən edir.

1.2. Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı
mənaları ifadə edir:

1.2.1. kənar auditor – investisiya fondlarında kənar auditi
həyata keçirən auditor təşkilatı və ya sərbəst auditordur;

1.2.2. mütəxəssis – kənar auditorun ştat işçisi olan fiziki
şəxsdir; 

1.2.3. audit subyektləri – kənar auditor tərəfindən yox -
lanılan səhmdar investisiya fondu və idarəçidir;

1.2.4. beynəlxalq mühasiblik dərəcəsi – İmtiyazlı
Sertifikatlı Mühasiblər Assosiasiyası (ACCA) tərəfindən verilən
Sertifikatlaşdırılmış Diplomlu Mühasib, Amerikanın
Sertifikatlaşdırılmış İctimai Mühasiblər İnstitutu (AICPA)
tərəfindən verilən Sertifikatlaşdırılmış İctimai Mühasib (CPA)
dərəcəsi və ya bu dərəcələrə bərabər tutulan digər beynəlxalq
dərəcələrdir;
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1.2.5. müstəqil fikir – peşəkar mülahizəyə təsir göstərə
biləcək amillərdən azad fikir bildirmək və şəxsin düzgün,
obyektiv olmaq, habelə ehtiyatla hərəkət etmək bacarığıdır;

1.2.6. müstəqil görüntü – müvafiq məlumatı olan üçüncü
tərəfin kənar auditorun düzgünlüyü, obyektivliyi, həmçinin,
peşəkarlığı baxımından etibardan düşməsi qənaətinə gəlməsinə
səbəb ola bilən mühüm faktların və şərtlərin olmamasıdır.

2. Kənar auditora dair tələblər

2.1. Audit subyektlərinin kənar auditoru aşağıdakı tələblərə
cavab verməlidir:

2.1.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üzrə xüsusi
razılığa (lisenziyaya) malik olmalıdır;

2.1.2. audit subyektlərinin aidiyyəti şəxsi olmamalıdır;
2.1.3.  ən azı iki mütəxəssisi aşağıdakı tələblərə cavab vermə-

lidir:
2.1.3.1. beynəlxalq mühasiblik dərəcəsinə malik olmaq;
2.1.3.2. audit fəaliyyəti üzrə azı 3 (üç) il iş təcrübəsinə malik

olmaq.
2.2. Kənar auditor öz yoxlamasını audit subyektlərindən və

onların səhmdarlarından asılı olmadan müstəqil aparmalıdır.
2.3. Kənar auditorun müstəqilliyi onun mütəxəssislərinin

müstəqil fikrinə və müstəqil görüntüsünə əsaslanmalıdır.
2.4. Kənar auditorun müstəqilliyi aşağıdakı təhlükələrin ona

mühüm dərəcədə təsir göstərdiyi təqdirdə və bu təhlükələri
qəbul oluna biləcək səviyyəyə endirmək mümkün olmadığı hal-
larda itirilmiş hesab olunur:

2.4.1. şəxsi mənafeyi güdmə təhlükəsi – kənar auditorun
audit subyektlərində maliyyə maraqlarından və ya həmin audit
subyektlərinin maraqlarına zidd olmasından faydalana biləcəyi
təqdirdə əmələ gəlir;
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2.4.2. özünü yoxlama təhlükəsi – audit yoxlamasının
nəticələrini əldə etmək üçün əvvəlki nəticələri və mülahizələri
yenidən qiymətləndirmək lazım gəldikdə və ya mütəxəssisin
keçmişdə audit subyektlərinin işçisi olduqda yaranır;

2.4.3. təşviq etmə təhlükəsi – audit subyektlərinə qarşı
mövqeyin və ya həmin audit subyektləri haqqında rəyin obyek-
tivliyini təhlükə qarşısında qoyan kənar auditorun təşviqedici
fəaliyyəti nəticəsində yaranır;

2.4.4. yaxınlıq təhlükəsi – audit subyektləri, onun aidiyyəti
şəxsləri və ya işçiləri ilə yaranmış yaxın münasibətlər maraqlar
münaqişəsinə səbəb olduqda yaranır;

2.4.5. hədələnmə təhlükəsi – audit subyektlərinin aidiyyəti
şəxsləri və ya işçiləri tərəfindən kənar auditor hədə-qorxulara
məruz qaldıqda və ya məruz qalacağı güman edildikdə onun
obyektivliyinin itirilməsinə səbəb olacağı təqdirdə yaranır.

3. Kənar auditorun seçilməsi və əvəz edilməsi

3.1. Audit subyektləri kənar auditoru seçməkdə sərbəst-
dirlər. Audit subyektləri kənar auditordan aşağıdakılar barədə
məlumatı əldə etməlidir:

3.1.1. auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üzrə xüsusi
razılığın (lisenziyanın) mövcud olması; 

3.1.2. kənar auditdə iştirak edəcək mütəxəssislərin adları,
onların təhsilləri və iş təcrübələri;

3.1.3. beynəlxalq mühasiblik dərəcəsinə sahib olan mütəxəs-
sislərinin adları, onların sertifikatları; 

3.1.4. kənar auditorun fəaliyyət müddəti və bu müddət
ərzində yoxlanılmış subyektlərin adları;

3.1.5. kənar auditorun və onun işçilərinin audit subyektləri və
onların aidiyyəti şəxsləri ilə son üç il mövcud olan əlaqələri. 

3.2. Audit yoxlamasını həyata keçirmək üçün seçilmiş kənar
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auditorla müqavilə bağlanmalı və bu barədə səhmdar investisiya
fondu və ya aktivlərin idarə edilməsi üzrə fəaliyyətlərə lisen-
ziyaların alınması üçün ilkin müraciət zamanı QKDK-ya qanun-
vericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məlumat verilməlidir.

3.3. Audit subyektlərinin fəaliyyəti müddətində audit yoxla-
masını həyata keçirmək üçün seçilmiş kənar auditor dəyişdikdə
audit subyektləri bu barədə və yeni seçilmiş kənar auditorun bu
Qaydaların 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş tələblərə cavab
verməsi haqqında məlumatları bir ay ərzində QKDK-ya təqdim
etməlidir.

3.4. Audit subyektlərinin fəaliyyəti müddətində audit yoxla-
masını həyata keçirmək üçün seçilmiş kənar auditorun də -
yişdirilməsi maliyyə ili bitənədək ən geci bir ay qalmış həyata
keçirilə bilər.
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“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
Qərar № 04

12 sentyabr 2011-ci il
Sədr_______ R.Aslanlı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA
MƏNZİL SERTİFİKATLARININ 

BURAXILIŞI, TƏDAVÜLÜ VƏ 
ÖDƏNİLMƏSİ QAYDALARI

(Çıxarış)

... 3. Mənzil sertifikatlarının buraxılış şərtləri
3.1. Mənzil sertifikatlarının buraxılış şərtlərində aşağıdakılar

öz əksini tapmalıdır:
...3.1.30. müstəqil auditorun hesabatı ilə birlikdə, emitentin

sonuncu balansı və toplu maliyyə hesabatı...

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı
Qərar № 29/2

03 dekabr 2012-ci il
Sədr_______ Elman Rüstəmov

BANKLARDA HESABLARIN AÇILMASI,
APARILMASI VƏ BAĞLANMASI 

QAYDALARI
(Çıxarış)

... 8. Xarici bankların yerli banklarda milli və xarici
valyutada müxbir hesablarının açılması

8.1. Xarici bankların yerli banklarda milli və xarici valyu-
tada müxbir hesablarının açılması üçün aşağıdakılar təqdim
olunur:

...8.1.3. auditor rəyi ilə təsdiq olunmuş son ilin maliyyə
hesabatı...
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«Təsdiq edilmişdir»
Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
Qərar № 01

«17» fevral 2012-ci il
Sədr______R.Aslanlı

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BAZARININ
PEŞƏKAR İŞTİRAKÇILARI OLAN 

BROKERLƏR, AKTİVLƏRİN İDARƏ
EDİLMƏSİ ÜZRƏ PEŞƏKAR FƏALİYYƏTİ

HƏYATA KEÇİRƏNLƏR, HABELƏ
İNVESTİSİYA FONDLARI VƏ 

LOTEREYA TƏŞKİLATÇISI TƏRƏFİNDƏN
“CİNAYƏT YOLU İLƏ ƏLDƏ EDİLMİŞ 
PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR 

ƏMLAKIN LEQALLAŞDIRILMASINA VƏ
TERRORÇULUĞUN

MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ QARŞI
MÜBARİZƏ HAQQINDA» AZƏRBAYCAN

RESPUBLİKASI QANUNUNUN
TƏLƏBLƏRİNƏ ƏMƏL EDİLMƏSİNƏ
NƏZARƏTİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ 

QAYDALARI
(Çıxarış)

1. Ümumi müddəalar

... 1.2. Bu Qaydalarda istifadə olunan əsas anlayışlar:

... 1.2.8. daxili audit proqramı – PY/TMM ilə bağlı qanun-
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vericiliyin və daxili nəzarət sistemi çərçivəsində qəbul olunmuş
qayda və prosedurların tətbiq olunması səmərəliliyinin yoxlanıl-
ması məqsədilə monitorinq iştirakçısı tərəfindən hazırlanmış
audit proqramıdır;

1.2.9. daxili audit – mövcud nöqsanların vaxtında aşkar
edilməsi və qarşısının alınması, habelə bununla bağlı risklərin
minimuma endirilməsi məqsədilə daxili audit proqramına
uyğun olaraq monitorinq iştirakçısı tərəfindən azı ildə 1 (bir)
dəfə həyata keçirilən daxili nəzarət tədbiridir...

2. Nəzarətin həyata keçirilməsi qaydaları
2.1. QKDK tərəfindən lisenziyalaşdırılan monitorinq işti-

rakçıları müvafiq fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə bağlı xüsusi
razılıq (lisenziya) aldıqdan və ya lotereya təşkilatçısı QKDK
tərəfindən müəyyən edildikdən sonra 10 (on) iş günündən gec
olmayaraq aşağıdakıları QKDK-ya təqdim etməlidir: 

... 2.1.6. daxili audit proqramı...

... 2.6. Monitorinq iştirakçısı daxili auditin başa çatmasından
sonra 5 (beş) iş günündən gec olmayaraq daxili auditin
nəticələri haqqında hesabatı QKDK-ya təqdim etməlidir...
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“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
Qərar № 04

“06” mart 2012-ci il
Sədr___________R.Aslanlı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
EMİTENTLƏRİNİN QİYMƏTLİ 
KAĞIZLARININ AZƏRBAYCAN 

RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏN KƏNARDA
YERLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA 

QAYDALAR
(Çıxarış)

... 2. Qiymətli kağızların yerləşdirilməsinə 
icazənin verilməsi

2.1. Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alın-
mış hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənar-
da qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsinə icazənin əldə
edilməsi üçün QKDK-ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

... 2.1.8. son maliyyə ili üzrə tərtib edilmiş və müstəqil audi-
tor tərəfindən yoxlanılmış maliyyə hesabatları...

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 
kollegiyasının 2012-ci il 19 mart tarixli
2-N nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

QEYRİ-KOMMERSİYA QURUMLARININ 
VƏ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN 

DÖVLƏT QEYDİYYATININ APARILMASI
QAYDALARI

(Çıxarış)

... VII. Təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və
reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı 
dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınması

...7.1. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəs-
sisələrinin təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də
qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi qeydiyyata
alınmalıdır.

Dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün həmin dəyişikliyin baş
verdiyi andan 40 gündən gec olmayaraq qeydiyyat orqanına
müraciət edilməlidir. Təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin
və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyin qey-
diyyatı üçün səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmış və qeyri-
kommersiya qurumunun və ya təhsil müəssisəsinin möhürü ilə
təsdiq edilmiş ərizə (Əlavə 4) ilə müraciət edilir.

...Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:
- təsis sənədlərində edilmiş dəyişiklikləri və reyestrdə qeydə

alınmış faktların sonrakı dəyişikliyini təsdiq edən sənədlər.
Dəyişiklikdən asılı olaraq aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

... 4. fondda və kommersiya hüquqi şəxsi olan təhsil müəs-
sisəsində nizamnamə kapitalının və təsisçilərin əmlak pay-
larının miqdarı dəyişdirildikdə - müvafiq auditor rəyi və ya bank
qəbzi, yaxud arayış, əmlak payının alqı-satqısı barədə və s.
müqavilələr)...
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“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
Qərar № 16

“30” noyabr 2012-ci il
Sədr_________R. Aslanlı

İNVESTİSİYA QİYMƏTLİ KAĞIZLARIN
EMİTENTLƏRİNİN FƏALİYYƏTLƏRİ 
İLƏ BAĞLI İLLİK HESABATLARININ
HAZIRLANMASI VƏ AÇIQLANMASI

QAYDALARI

… 2. İllik hesabatların hazırlanması və 
təqdim edilmə qaydası

2.1. İllik hesabatların tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:
... 2.1.15. maliyyə hesabatlarının yoxlanılması haqqında

kənar auditorun rəyi...

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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«Təsdiq edilmişdir»
Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət  Komitəsi
Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il
Sədr_________R. Aslanlı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
QİYMƏTLİ KAĞIZLAR ÜZRƏ DÖVLƏT

KOMİTƏSİ TƏRƏFİNDƏN XÜSUSİ 
RAZILIĞIN (LİSENZİYANIN) VERİLMƏSİ
ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN
QƏBULU ÜZRƏ İNZİBATİ REQLAMENT

(Çıxarış)

... 2. Elektron xidmətin göstərilməsinin 
həyata keçirilməsi

... 2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan
sənədlər və onların təqdim olunma forması:

digər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatlarında mövcud
olan sənədlər, o cümlədən qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hal-
lar istisna olmaqla namizədin şəxsiyyəti ilə bağlı olan sənədlər
skan olunaraq elektron formada göndərilir (notarial təsdiqi tələb
olunduğu hallar istisna olmaqla). 

Səhmdar investisiya fondu və ya aktivlərin idarə edilməsi
fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün ilkin
müraciət zamanı tələb edilən sənədlər:

Səhmdar investisiya fondu və ya aktivlərin idarə edilməsi
üzrə fəaliyyətlərə lisenziyanın alınması üçün ərizə; 

Təsis haqqında qərarın və nizamnamənin surəti;

101

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər



Hüquqi şəxs olan təsisçilər haqqında məlumatlar, o cümlədən
belə təsisçilərin hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınması
haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti; 

Təsis sənədlərinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

Son 3 maliyyə ili üzrə, 3 ildən az müddətdə fəaliyyət
göstərdikdə isə bütün fəaliyyət dövrü üzrə kənar auditor
tərəfindən müvafiq rəy əlavə olunmaqla, təsdiq edilmiş maliyyə
hesabatları; 

Auditi həyata keçirəcək kənar auditor barədə məlumat (adı,
müvafiq lisenziyanı verən orqanın adı, qeydiyyat nömrəsi və
verilmə tarixi)... 

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər
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“Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə
Dövlət Komitəsi tərəfindən

qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının 
attestasiyadan keçirilməsi üçün

müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
İnzibati Reqlament”ə 

1 nömrəli ƏLAVƏ

ANKET

...15. Müxtəlif məlumatlar
a) Əgər belə fakt varsa, müşahidə şurasının, icra orqanının,

təftiş komissiyasının və ya daxili audit xidmətinin üzvü və ya
digər rəhbəri, yaxud mühüm iştirak payının sahibi olduğunuz
hüquqi şəxslər (məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, səhmdar
cəmiyyəti, təsərrüfat ortaqlığı və s.) barədə aşağıdakı məlumat-
ları göstərin.

... ç) Əgər belə fakt varsa, üç ildən az olmayan müddət
ərzində müşahidə şurasının, icra orqanının, təftiş komissiyasının
və ya daxili audit xidmətinin üzvü və ya digər rəhbəri, əmək-
daşı, yaxud mühüm iştirak payının sahibi olduğunuz hüquqi
şəxs üçün icazə, şəhadətnamə, sertifikat və ya xüsusi razılıq
(lisenziya) alınması ilə əlaqədar hər hansı bir nəzarət orqanına
təqdim edilən sənədlərdə saxta və ya yanlış məlumatların olması
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səbəbindən icazə, şəhadətnamə, sertifikat və ya lisenziyanın
ləğv edilməsi halları haqqında ətraflı məlumat göstərin.
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

...d) Əgər belə fakt varsa, əlaqədar olduğunuz maliyyə
vəziyyətinin pisləşməsi üzündən və ya müflis elan olunaraq,
məcburi ləğv edilmiş hüquqi şəxsin ləğvi haqqında qərarın
qəbul edildiyi tarixdən ən azı əvvəlki bir il ərzində həmin təş -
kilatın müşahidə şurasının, icra orqanının, təftiş komissiyasının
və ya daxili audit xidmətinin üzvlüyü barədə məlumatı göstərin.
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

e) Əgər Siz son 3 ildə kənar auditorların və ya qanuna uyğun
olaraq təyin edilmiş nəzarətçilərin hesabat sənədlərini imzala-
maqdan imtina etdikləri və ya qeyd-şərt etməklə imzaladıqları
hüquqi şəxsin rəhbəri olmusunuzsa, bu barədə ətraflı məlumat
verin.
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

ə) Əgər belə fakt varsa, müşahidə şurasının, icra orqanının,
təftiş komissiyasının və ya daxili audit xidmətinin üzvü, yaxud
mühüm iştirak payının sahibi olduğunuz hüquqi şəxsin
fəaliyyəti ilə bağlı son 10 ildə hər hansı cinayət işlərinin istin-
taqı aparılmışdırsa, istintaqa hansı qismdə (təqsirləndirilən şəxs,
şahid və s.) cəlb edildiyinizi göstərin.
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
[...]
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Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin
21 dekabr 2012-ci il tarixli Q-11 nömrəli

kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmişdir

4 nömrəli ƏLAVƏ

SIĞORTAÇILARDA DAXİLİ AUDİTİN
APARILMASI  QAYDALARI

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun (bundan sonra “Qanun”
adlandırılacaq) 35.3-cü maddəsinə əsasən, həmin Qanuna və
Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına,
habelə Beynəlxalq Sığorta Nəzarətçiləri Assosiasiyasının prin-
sip və standartlarına uyğun olaraq hazırlanmış və sığortaçılarda
daxili auditin aparılması qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Sığortaçılarda, habelə onların filial və nümayəndəlik-
lərində daxili auditin aparılması qaydaları qanunvericiliyin
tələblərinə, sığortaçının təsis və daxili sənədlərinə uyğun olaraq
bu Qaydalarda müəyyən olunan xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla
həyata keçirilir.

1.3. Bu Qaydalarda istifadə olunan “sığortaçı” anlayışı
sığortaçılarla yanaşı, “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq,
təkrarsığortaçıları da əhatə edir.

2. Daxili auditin məqsədi və təyinatı

2.1. Sığortaçının daxili audit sisteminin əsas məqsədi
risklərin idarə olunmasının, nəzarət və idarəetmənin
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səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə və inkişafına sistemli
yanaşmaqla onun struktur bölmələrinin və işçilərinin, filial və
nümayəndəliklərinin bu Qaydaların 2.2-ci bəndində müəyyən
edilmiş istiqamətlərdə qanunvericiliyin tələblərinə riayət etmə -
sinə, sığortaçının qanunvericiliklə, o cümlədən bu Qaydalarla
nəzərdə tutulan daxili sənədlərinin mövcud olmasına və onlara
əməl edilməsinə, sığortaçı tərəfindən həyata keçirilən əməliy -
yatların xarakterinə və miqyasına, o cümlədən onun fəaliyyət
risklərinin azaldılmasına adekvat olaraq lazımi etibarlılıq
səviyyəsinin təmin edilməsinə nəzarət etməkdir.

2.2. Daxili audit xidməti sığortaçıda aşağıdakı
istiqamətlərdə daxili auditi təmin etməlidir:

2.2.1. sığorta fəaliyyətinin və qanunla həyata keçirilməsinə
icazə verilmiş digər fəaliyyət növlərinin qanunauyğunluğu;

2.2.2. sığortaçı tərəfindən, həmçinin, onun struktur bölmələri,
habelə filial və nümayəndəlikləri tərəfindən qanunvericiliyin
tələblərinə, o cümlədən mühasibat uçotu tələblərinə və sığor-
taçının müvafiq daxili sənədlərində müəyyən edilmiş daxili
prosedurlara uyğun fəaliyyətin həyata keçirilməsi;

2.2.3. sığortaçının maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti üzrə
ardıcıl, sistemli təhlilin və qiymətləndirmənin həyata keçi -
rilməsi;

2.2.4. sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş nor-
mativlərin və icrası məcburi olan göstərişlərin, norma və məh-
dudiyyətlərin yerinə yetirilməsi;

2.2.5. sığorta nəzarəti orqanının, habelə idarəetmə orqan-
larının qəbul etdikləri qərarların sığortaçı tərəfindən icrasına
nəzarət tədbirlərinin səmərəliliyinin yoxlanılması, qiy -
mətləndirilməsi və bu sahədə mövcud nöqsanların təcili aradan
qaldırılması barədə tədbirlər görülməsi;

2.2.6. qəbul olunan qərarların, o cümlədən daxili və kənar
yoxlamalar zamanı aşkar olunan nöqsan və çatışmazlıqların
aradan qaldırılmasının icrasına nəzarət tədbirlərinin səmə -
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rəliliyinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi;
2.2.7. aktivlər və öhdəliklərin idarə edilməsi sisteminin

səmərəliliyinin, o cümlədən potensial risklərin və sığorta
müqavilələrinin portfelinin (məcmusunun) ümumilikdə, yaxud
ayrı-ayrı sığorta növləri üzrə qiymətləndirilməsi;

2.2.8. sığorta fəaliyyəti və qanunla həyata keçirilməsinə icazə
verilmiş digər fəaliyyət zamanı meydana çıxan risklərin idarə
olunması, o cümlədən bu risklərin azaldılması üzrə monitorin-
qin həyata keçirilməsi;

2.2.9. sığorta agentlərinin fəaliyyətinin qanunauyğunluğu və
belə fəaliyyətlə bağlı mümkün olan risklərin nəzarətdə saxlan-
ması;

2.2.10. sığortaçının hesabatlarının qanunvericiliyə, o cüm-
lədən beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına uyğun
olması.

3. Daxili audit zamanı nəzərə alınmalı olan risklər

3.1. Sığorta fəaliyyətinin və qanunla həyata keçirilməsinə
icazə verilmiş digər fəaliyyətin həyata keçirilməsi zamanı
müəyyən itkilərin və ya zərərlərin meydana çıxması ehtimalı
sığortaçının riskləri hesab edilir.

3.2. Daxili auditin həyata keçirilməsi prosesində sığortaçının
risklərinin idarə olunması və monitorinqi zamanı aşağıdakı əsas
risk növləri fərqləndirilməlidir:

3.2.1. kredit riski – digər tərəfin müqavilə şərtlərini yerinə
yetirmək qabiliyyətinin olmaması və ya müqavilənin əsas
şərtlərini və ya sığortaçıya münasibətdə digər öhdəlikləri poz-
ması nəticəsində meydana çıxan xərclərin  və ya zərərlərin
yaranma riski, o cümlədən ölkə xaricindən ödəmələrin
köçürülməsi zamanı meydana çıxan məhdudiyyət və maneələr;

3.2.2. hüquq riski – sığortaçı tərəfindən qanunvericiliyin
tələblərinin pozulması və həyata keçirilən əməliyyatların daxili
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sənədlərlə, xaricilərə münasibətdə isə digər ölkələrin qanunveri-
cilikləri ilə uyğunsuzluğu nəticəsində xərclərin və ya zərərlərin
yaranma riski;

3.2.3. əməliyyat riski – sığortaçı tərəfindən daxili nəzarətin
təşkilinə dair tələblərin pozulması (yerinə yetirilməməsi),
habelə informasiya texnologiyaları sistemlərində əhəmiyyətli
nasazlıqların baş verməsi nəticəsində meydana çıxan xərclərin
(zərərlərin) yaranma riski;

3.2.4. likvidliyin itirilməsi riski - sığortaçının öz vəzifələri-
ni yerinə yetirməməsi və ya vaxtinda yerinə yetirməməsi riski;

3.2.5. bazar riski – bazar qiymətlərinin dəyişməsi nəti cəsin -
də sığortaçının vəsaitləri və gəliri üçün yarana biləcək mövcud
və ya gələcək təhlükə. Bazar riski qiymət, valyuta və faiz
risklərinə bölünür:

3.2.5.1 qiymət riski – maliyyə bazarlarında dəyişikliyin baş
verməsinin sığortaçının maliyyə alətlərinin bazar dəyərinə təsiri
nəticəsində xərclərin və ya zərərlərin yaranması riski;

3.2.5.2 valyuta riski – sığortaçının öz fəaliyyətini həyata
keçirməsi zamanı müəyyən beynəlxalq valyuta məzənnəsinin
dəyişməsi ilə əlaqədar xərclərin və ya zərərlərin yaranması riski;

3.2.5.3 faiz riski – investisiyalar üzrə faiz dərəcələrinin də -
yişməsi ilə əlaqədar xərclərin və ya zərərlərin yaranması riski;

3.2.6. nüfuz riski – mənfi ictimai rəy və sığortaçıya olan eti -
barın azalması nəticəsində xərclərin və zərərlərin yaranması riski;

3.2.7. portfel riski – sığortaçının likvidliyinin itirilməsi,
gəlirliliyinin və vəsaitlərinin investisiya qoyulduğu qiymətli
kağızların məzənnəsinin aşağı düşməsi, həmçinin, onların emi-
tentlərinin maliyyə vəziyyətinin pisləşməsindən irəli gələn risk;

3.2.8. transfer riski – xarici ölkənin və ya xarici şəxsin ödə -
mə qabiliyyətinin olmaması və ya kredit risklərindən asılı
olmayan səbəblərdən sığortaçı qarşısındakı öhdəliklərini yerinə
yetirmək istəyində olmaması nəticəsində xərclərin və ya zərər-
lərin yaranması riski.

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər

108



4. Daxili auditlə bağlı tələb olunan sənədlər

4.1. Sığortaçı daxili auditin aparılmasının hüquqi nizamlan-
ması məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada
aşağıdakılar barədə daxili sənədləri təsdiq edir:

4.1.1. daxili auditin təşkili;
4.1.2. daxili audit xidmətini həyata keçirən struktur

bölməsinin funksiyaları;
4.1.3. sığorta əməliyyatları üzrə aşağıdakı məsələləri əhatə

edən daxili siyasət:
4.1.3.1. dəqiq və düzgün aktuar hesablamalar;
4.1.3.2. sığorta müqavilələrinin portfelinin müxtəlifliyi; 
4.1.3.3.  anderraytinqin peşəkar səviyyədə həyata keçirilməsi;
4.1.3.4. sığorta növlərinin işlənib hazırlanması.
4.1.4. təkrarsığorta əməliyyatları üzrə aşağıdakı məsələləri

əhatə edən daxili siyasət:
4.1.4.1. təkrarsığortaçının seçilməsi meyarları və qaydaları;
4.1.4.2. xaricdə sığorta əməliyyatlarının aparılması;
4.1.4.3. təkrarsığorta müqavilələrinin təhlili;
4.1.4.4. təkrarsığorta müqavilələrinin bağlanması üzrə sığor-

ta brokerinin seçilməsi.
4.1.5. subroqasiya tələbləri üzrə əməliyyatlar da daxil

olmaqla, sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsi üzrə daxili
siyasət;

4.1.6. maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti normativlərinin
idarə olunması üzrə daxili siyasət; 

4.1.7. sığortaçının aktivlərinin və öhdəliklərinin idarə olun-
ması, o cümlədən likvidlik və müxtəliflik, səlahiyyətli orqan
tərəfindən müəyyən edilmiş normativlərə, digər zəruri norma və
hədlərə riayət olunması, aktiv və öhdəliklərin idarə olunmasına
cəlb edilmiş şəxsin öhdəliklərinə və səlahiyyətlərinə əməl
etməsi məsələlərini əhatə edən strategiyası və prosedur;

4.1.8. sığortaçıda işçilərin yüksək standartlara uyğunluğuna,
o cümlədən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların və digər
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əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələş -
dirilməsinə qarşı səmərəli mübarizə tədbirlərinə nail olmaq
üçün aşağıdakıları əhatə edən fəaliyyət proqramı:

4.1.8.1. işə götürmə zamanı tətbiq edilən daxili siyasətin,
prosedur və nəzarət metodlarının, o cümlədən müəyyən edilmiş
tələblərin yerinə yetirilməsi, habelə peşəkarlıq, işgüzarlıq və
mənəvi keyfiyyətlərə aid yüksək standartlara cavab verən şəxs-
lərin seçilməsi üçün uyğun prosedur qaydalarının işlənib hazır-
lanması;

4.1.8.2. işçilərin peşə hazırlığının artırılması üzrə davamlı
təlim-tədris   proqramları;

4.1.9. sığorta agentlərinin fəaliyyəti üzrə aşağıdakı məsələləri
əhatə edən daxili siyasət:

4.1.9.1. onların mütəmadi attestasiyasının, fəaliyyətinə və
hesabatlarına nəzarətin həyata keçirilməsi;

4.1.9.2. nağd pul dövriyyəsinə nəzarətin həyata keçirilməsi;
4.1.9.3. sığorta tariflərinin və sığorta haqlarının müəyyən

edilməsi sahəsində agentlər və sığortaçının müvafiq bölmələri
arasında məsuliyyət bölgüsü;

4.1.10. sığorta müqavilələrinin uçotunun təşkili;
4.1.11. uçot və hesabatlar da daxil olmaqla, filial və nüma -

yəndəliklərin fəaliyyətinin təşkili və onların maliyyə hesabat-
larının tərtib edilməsi;

4.1.12. konsolidə edilmiş hesabatlar da daxil olmaqla, müha-
sibat uçotu və maliyyə hesabatları üzrə siyasət;

4.1.13. sığortaçının vergi uçotu siyasəti;
4.1.14. sığortaçının sənədlərinin saxlanmasının təşkili,

məlumatların qorunması və saxlanması qaydası, sığorta sir-
lərinin, kommersiya və xidməti sirlərin saxlanmasına əməl
olunması üçün zəruri şərtlərin hazırlanması, kommersiya və
xidməti sirləri təşkil edən sənədlərin, xəbərlərin və məlumat-
ların siyahısının, həmçinin, onun dəyişdirilməsi qaydasının
müəyyən edilməsi;
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4.1.15. ciddi hesabat blanklarının saxlanması, istifadəsi və
ləğv edilməsinin təşkili;

4.1.16. sığortaçının kapital uçotu sahəsində daxili siyasət;
4.1.17. sığortaçının aktivlərinin investisiyaya yönəldilməsi

üzrə aşağıdakı məsələləri əhatə edən daxili siyasət:
4.1.17.1. aktivlərin növündən asılı olaraq investisiya həd -

lərinin müəyyən edilməsi; 
4.1.17.2. aktivlərin sərfəli şərtlərlə alınması;
4.1.17.3. risklər yarandıqda itkilərin düzgün qiymət -

ləndirilməsi;
4.1.17.4. kənardan vəsaitlərin cəlb edilməsi;
4.1.17.5. gözlənilməz hadisə nəticəsində yaranan hallarla

bağlı ödəmə qabiliyyətinin olmaması, likvidlik riski, israfçılıq
və ya vəsaitlərdən qeyri-qanuni istifadə riskindən qorunma;

4.1.18. sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması, bölüşdü -
rülməsi və uçotu üzrə daxili siyasət.

4.2. Sığortaçı digər daxili qaydalar və prosedurlar işləyib
hazırlaya və təsdiq edə bilər.

5. Daxili auditin aparılması ilə bağlı minimum tələblər

5.1. Daxili audit aşağıdakı minimum tələblərə uyğun
olmalıdır:

5.1.1. Daxili audit xidməti icra orqanına münasibətdə
müstəqil olmalı, bununla əlaqədar aşağıdakılar təmin olun-
malıdır: 

5.1.1.1. bilavasitə sığortaçının Təftiş Komissiyasına hesabat
verməlidir;

5.1.1.2. funksiyalarının icrası üçün lazımi səlahiyyətlərə, o
cümlədən sənədlərə və struktur bölmələrinə, filial və
nümayəndəliklərə sərbəst daxil olmaq imkanına malik
olmalıdır;

5.1.1.3. auditin həyata keçirilməsi qrafiki, yaxud audit
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zamanı sığortaçının fəaliyyəti ilə bağlı əhatə olunacaq məsələlər
üzərində heç bir məhdudiyyət olmamalıdır.

5.1.2. Daxili audit xidmətinin rəhbəri və auditorları aşağıdakı
keyfiyyətlərə malik olmalıdır:

5.1.2.1. iqtisadi və ya hüquqi təhsili olmalıdır;
5.1.2.2. auditin keçirilməsi üçün lazım olan biliklərə və

təcrübəyə malik olmalıdır;
5.1.2.3. sığorta əməliyyatlarına və audit keçirilməsinin qay-

daları ilə bağlı beynəlxalq təcrübəyə bələd olmalıdır; 
5.1.2.4. yüksək əxlaqi və peşə keyfiyyətlərinə malik

olmalıdır.
5.1.3. Sığortaçının aşağıdakı tələblərə cavab verən daxili

audit proqramı mövcud olmalıdır:
5.1.3.1. Sığortaçının Təftiş Komissiyası tərəfindən təsdiq

edilməli və müntəzəm surətdə nəzərdən keçirilməlidir;
5.1.3.2. yoxlanılan hər bir sahə və ya struktur bölməsi, habelə

ümumilikdə filial və ya nümayəndəliklər üzrə ətraflı iş proqram-
larını nəzərdə tutmalıdır;

5.1.3.3. auditin aydın və dəqiq təsviri olmalı, habelə auditin
həcmindən asılı olaraq sığortaçının ayrı-ayrı struktur
bölmələrində, ümumilikdə filial və nümayəndəliklərdə konkret
əməliyyatların yoxlanılması prosedurları göstərilməlidir;

5.1.3.4. audit yoxlamalarının keçirilməsi müddətləri hər bir
sahə ilə əlaqədar riskdən asılı olaraq müəyyən edilməlidir.

5.1.4. Konkret sahə və ya struktur bölməsi, filial və
nümayəndəlik üzrə daxili auditin başa çatmasından ən çoxu 5 iş
günü müddətində tərtib olunan, auditi aparmış auditorun və da -
xili audit xidmətinin rəhbərinin (sığortaçının daxili audit xid-
məti bir auditordan ibarət olduqda, yalnız həmin auditorun)
imzası ilə təsdiq edilən, aşağıdakı tələblərə cavab verən auditor
rəyinin mövcudluğu:

5.1.4.1. auditin məqsədlərini, əhatə dairəsini, nəticələrini, o
cümlədən aşkar edilən nöqsan və çatışmazlıqlar barədə hesabatı
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və problemlərin mövcud olduğu hər bir sahə üzrə ətraflı
tövsiyələri əks etdirməlidir;

5.1.4.2. tövsiyələrdə auditin nəticələrinin qısa təsviri, nöqsan
və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün, o cümlədən yol
verilmiş qanun pozuntularına, həmçinin, səmərəsiz fəaliyyətə
görə müvafiq vəzifəli şəxs(lər) barəsində görülməsi zəruri hesab
edilən tədbirlər və belə tədbirlərin həyata keçirilməsi müddətləri
göstərilməlidir;

5.1.4.3. rəylər bilavasitə sığortaçının Direktorlar Şurasına və
Təftiş Komissiyasına, rəylərin surəti isə sığortaçının İdarə
Heyətinə təqdim edilməlidir.

5.1.5. Daxili auditlə bağlı müddətlər aşağıdakılar nəzərə alın-
maqla, müəyyən edilməlidir:

5.1.5.1. daxili audit yoxlamasının müddəti hər bir sahə və ya
struktur bölməsi, filial və nümayəndəlik üzrə iş həcmindən asılı
olaraq təyin edilməlidir;

5.1.5.2. hər bir sahə və ya struktur bölməsində, filial və ya
nümayəndəlikdə daxili audit azı ildə bir dəfə olmaqla, həmin
sahə və ya struktur bölməsi, filial, yaxud nümayəndəlik üzrə
risk dərəcəsi nəzərə alınmaqla müəyyən edilən intervalda təyin
edilir.
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Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin

21 dekabr 2012-ci il tarixli
Q-11 nömrəli kollegiya qərarı ilə

təsdiq edilmişdir 

5 nömrəli ƏLAVƏ

SIĞORTAÇILARDA MÜSTƏQİL 
AUDİTİN APARILMASINA 

DAİR MİNİMUM TƏLƏBLƏR

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu tələblər «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan
Respublikası Qanununun 77.5-ci maddəsinə əsasən, həmin
Qanuna və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik
aktlarına, habelə Beynəlxalq Sığorta Nəzarətçiləri Asso -
siasiyasının prinsip və standartlarına uyğun olaraq hazırlanmış
və sığortaçılarda müstəqil auditin aparılmasına dair beynəlxalq
sığorta nəzarəti təcrübəsinə uyğun olaraq minimum tələbləri
müəyyən edir.

1.2. Bu tələblərdə istifadə olunan “sığortaçı” anlayışı sığor-
taçılarla yanaşı, “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq,
təkrarsığortaçıları da əhatə edir.

1.3. Sığortaçının müstəqil auditinin aparılmasına dair mini-
mum tələblər sığortaçıda müstəqil auditin əhatə etməli olduğu
məsələlərin bu tələblərdə nəzərdə tutulmuş siyahısı, müstəqil
auditin bu məsələləri tam və düzgün araşdırması və araşdırma
nəticələrinə uyğun olaraq, əhatəli və obyektiv rəy verməsi ilə
şərtlənir.

1.4. Sığortaçının müstəqil auditoru maliyyə hesabatlarında
məlumatların yanlış göstərilməsi və düzgün əks etdirilməməsi
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hallarının aşkar olunmamasına görə məsuliyyət daşıyır.

2. Müstəqil auditin əhatə etdiyi məsələlər

2.1. Sığortaçıda aparılan müstəqil audit aşağıdakı məsələləri
əhatə etməlidir:

2.1.1. sığortaçının təsis sənədlərinin, dövlət qeydiyyatı
haqqında şəhadətnaməsinin, sığorta və ya müstəsna olaraq
təkrarsığorta fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən lisen-
ziyanın mövcudluğu və qanunvericiliyə uyğunluğu;

2.1.2. sığortaçının həyata keçirilən fəaliyyətinin qanunveri-
ciliyin tələblərinə uyğunluğu;

2.1.3. sığortaçının maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti nor-
mativlərinin müəyyən edilməsinin düzgünlüyü, o cümlədən
tələb olunan kapitalın və məcmu kapitalının hesablanmasının və
məbləğinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu;

2.1.4. sığortaçının uçot siyasətinin və mühasibat uçotunun
aparılmasının, habelə aktivlərinin, öhdəliklərinin və kapitalının
qiymətləndirilməsinin metod və vasitələrinin, qanunvericiliyə
və beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğunluğu; 

2.1.5. sığortaçılar üçün nümunəvi hesablar planının tətbiqinin
düzgünlüyü;

2.1.6. sığorta müqavilələri ilə bağlı müvafiq göstəricilərin
maliyyə hesabatlarında tam və düzgün əks etdirilməsi; 

2.1.7. təkrarsığorta əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin
düzgünlüyü;

2.1.8. sığorta, o cümlədən təkrarsığorta və şərikli sığorta
əməliyyatlarının uçotunun aparılmasının düzgünlüyü;

2.1.9. sığorta və ya təkrarsığorta müqavilələri üzrə sığor-
taçının şəxsi tutumunun  yuxarı həddinə dair tələblərə əməl
edilməsi; 

2.1.10.  sığortaçının sığorta ehtiyatlarının hesablanmasının və
mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin düzgünlüyü, o cümlədən
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sığorta ehtiyatlarının və öz vəsaitinin təmin edilməsi üçün qəbul
edilən aktivlərə qoyulan investisiyaların qanunvericiliyin
tələblərinə uyğunluğu;

2.1.11. sığortaçının mühasibat balansının bütün hesablarının
inventarizasiyası, o cümlədən ilkin mühasibat sənədlərinin
mövcudluğu, həyata keçirilmiş maliyyə və təsərrüfat əməliyyat-
larının uçotda və hesabatda vaxtında, tam və dəqiq əks
etdirilməsi, əməliyyatların təsdiq olunmuş uçot siyasəti, o cüm-
lədən sığortaçının daxili sənədlərinə müvafiq qaydada hesab
üzrə həyata keçirilməsi;

2.1.12. sığortaçının gəlir və xərclərinin tam və düzgün əks
olunması;

2.1.13. mümkün tələblər və öhdəliklər, həmçinin balans-
dankənar hesablar üzrə uçotun aparılmasının düzgünlüyü;

2.1.14. vergi ödənişlərinin tam və düzgün hesablanması.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyinin 21 dekabr 2012-ci il tarixli
04-AS nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİ YANINDA VƏTƏNDAŞLARA

XİDMƏT VƏ SOSİAL İNNOVASİYALAR
ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ VƏ

TABELİYİNDƏ OLAN ASAN XİDMƏT
MƏRKƏZLƏRİNDƏ QULLUQ KEÇƏN
DÖVLƏT QULLUQÇULARININ ETİK

DAVRANIŞ QAYDALARI
(Çıxarış)

... 5. Etik davranış qaydalarının pozulmasına görə
məsuliyyət

... 5.9. Dövlət qulluqçusuna intizam tənbeh tədbiri bu
Qaydalarda nəzərdə tutulmuş əsaslar aşkar edildiyi gündən bir
ay keçənədək verilir. Dövlət qulluqçusunun məzuniyyətdə, eza-
miyyətdə olduğu, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi, habelə
barəsində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Res -
publikasının Qanunu çərçivəsində xidməti yoxlama,
“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu çərçivəsində xidməti
araşdırma və ya cinayət işinin istintaqı aparıldığı vaxt həmin
müddətə daxil edilmir. Etik davranış qaydalarının pozulduğu
gündən altı ay keçdikdən sonra dövlət qulluqçusuna intizam tən-
beh tədbiri verilə bilməz. Dövlət Agentliyinin maliyyə-təsərrü-
fat fəaliyyətinin auditinin nəticələri ilə aşkar edilmiş etik
davranış qaydalarının pozulması ilə bağlıdırsa, dövlət qul-
luqçusuna həmin pozuntular törədildiyi gündən bir il keçdikdən
sonra intizam tənbehi tədbiri verilə bilməz...
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“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
Qərar № 2

“12” fevral 2013-cü il
Sədr_________ R. Aslanlı

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BAZARININ
PEŞƏKAR İŞTİRAKÇILARININ 

HESABATLARINA DAİR TƏLƏBLƏR,
HABELƏ ONLARIN TƏQDİM EDİLMƏSİ 

VƏ AÇIQLANMASI QAYDALARI
(Çıxarış)

... 2. Broker və diler tərəfindən təqdim olunan hesabatlar

... 2.3. Broker və diler tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən
illik hesabatın tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:

2.3.1. kənar auditdən keçmiş mühasibat balansı, mənfəət və
zərər haqqında hesabat, kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat,
pul vəsaitlərinin hərəkətləri haqqında hesabat, uçot siyasəti və
izahlı qeydlər;

2.3.2. kənar auditorun rəyi...

6. Peşəkar iştirakçılar tərəfindən hesabatların 
təqdim edilməsi  və açıqlanması qaydaları

... 6.4. Bu Qaydaların 6.3-cü bəndi ilə müəyyən edilmiş müd-
dət ərzində illik hesabatın açıqlanmasının dayandırılması
QKDK tərəfindən tələb olunmadıqda peşəkar iştirakçı kənar
auditdən keçmiş maliyyə hesabatlarını və kənar auditor rəyini
QKDK-ya təqdim edildiyi tarixdən etibarən 30 gün ərzində
kütləvi informasiya vasitələrində açıqlanmasını təmin etmə-
lidir...
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7. Hesabatların tərtib edilməsi qaydaları
7.1. “Peşəkar iştirakçının likvid vəsaitləri haqqında hesabat”

(Əlavə № 1) peşəkar iştirakçı tərəfindən aşağıdakı qaydada tər -
tib edilir:

... 7.1.8.“Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)” sətrində - müha-
sibat balansında göstərilən və audit olunmuş illik maliyyə
hesabatlarına əsaslanan əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mən-
fəəti və ya zərəri qeyd edilir. Mənfəət müsbət, zərər isə mənfi
işarə ilə qeyd olunur...
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Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

21 fevral 2013-cü il tarixli 004 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir

1 nömrəli ƏLAVƏ

SINAQ VƏ YA KALİBRLƏMƏ 
LABORATORİYASININ 

AKKREDİTASİYASI ÜÇÜN MÜRACİƏTİN
VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU ELEKTRON
XİDMƏTİ ÜZRƏ İNZİBATİ REQLAMENT

(Çıxarış)

... 3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün 
inzibati prosedurlar

...3.3.2. hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yeti -
rilmə müddəti və (və ya) maksimal yerinə yetirilmə müd-
dəti:

Orqanın akkreditasiyası üçün müraciət və sənədlər sistemə
daxil olduğu andan etibarən icraya yönləndirilməsi barədə isti-
fadəçiyə dərhal bildiriş göndərilir. Ən geci 1 iş günü ərzində
sorğu qeydə alınaraq Xidmətə icra üçün təqdim edilir. Xidmət 2
iş günü ərzində ekspert komissiyasını yaradır. Ekspert komis-
siyası tərəfindən akkreditasiyaya iddialı orqanın AZS ГОСТ Р
ИСО/МЭК 65-2011 “Məhsulların sertifikatlaşdırılması üzrə
orqanlara ümumi tələblər”, AZS İSO 17020-2008 “İnspeksiya
aparan müxtəlif növ orqanların əməliyyatı üçün ümumi meyar”,
AZS ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2011 “Uyğunluğun
qiymətləndirilməsi. Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemlərinin serti-
fikatlaşdırılmasını və auditini aparan orqanlara tələblər”, AZS
11.1.005-2010 “Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin sertifikat-
laşdırılması üzrə orqanlar. Tələblər və akkreditasiya qaydaları”,
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AZS 11.1.007-2010 “Heyətin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanın
akkreditasiya qaydaları”, AZS 11.1.006-2010 “Oxşar məh-
sulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanlar.
Tələblər və akkreditasiya qaydaları” dövlət standartlarının
tələblərinə uyğunluğu araşdırılır... 

121

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər



Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 

21 fevral 2013-cü il tarixli  004 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir

3 nömrəli ƏLAVƏ

XARİCİ ÖLKƏNİN MİLLİ ORQANININ VƏ
YA BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATIN 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏRAZİSİNDƏ SERTİFİKATLAŞDIRMA

SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİNİN
RAZILAŞDIRILMASI HAQQINDA 

ATTESTATIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN
MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

ELEKTRON XİDMƏTİ ÜZRƏ
İNZİBATİ REQLAMENT

(Çıxarış)

... 2. Elektron xidmətin göstərilməsinin 
həyata keçirilməsi

... 2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan
sənədlər və onların təqdim olunma forması

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan
məlumatlar və sənədlər dövlət orqanlarının informasiya
ehtiyatında olmadıqda: Elektron xidmətin göstərilməsi üçün
tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır və onların skan edilmiş
surəti elektron formada təqdim olunur:

... - Ekspert-auditorlar haqqında məlumat...
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Azərbaycan Respublikası
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

kollegiyasının 2013-cü il 4 fevral tarixli
3 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

“POÇT-MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİ”
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ KORPORATİV

İNFORMASİYA SİSTEMİNİN
ÇIXARIŞLARININ UÇOTU

QAYDALARI
(Çıxarış)

... 2. Əsas anlayışlar

... 2.4. Səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) - istismar nəzarətini
həyata keçirən, yaxud auditor yoxlanışını aparan, bağlanmış
müqavilələrə uyğun olaraq qəbz barədə məlumat əldə etmək
hüququna malik səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs), həmçinin,
yuxarı instansiyaların araşdırma məqsədilə təşkil etdiyi komis-
siyalar...
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Azərbaycan  Respublikasının
Auditorlar Palatası Şurasının  

2011-ci il  2  iyun  tarixli  
220/5   saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir

AUDİTOR  TƏŞKİLATLARININ  VƏ 
SƏRBƏST AUDİTORLARIN  
MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT 

FƏALİYYƏTİNİN YOXLANILMASINA
DAİR METODİK GÖSTƏRİŞ

I. Giriş
Bu Metodik göstəriş “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan

Respublikasının Qanununa, “Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə”yə, habelə qüvvədə
olan digər qanunveriсilik aktlarının tələblərinə uyğun olaraq
hazırlanmışdır.  

Metodiki göstərişin əsas məqsədi  Azərbaycan Respub -
likasının ərazisində fəaliyyət göstərən auditor  təşkilatları  və
sərbəst auditorlar   tərəfindən ölkəmizin qanunvericilik və nor-
mativ hüquqi aktlarınnın tələblərinə  riayət edilməsinə nəzarət
etməkdən, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması zamanı
nöqsan və çatışmazlıqların aşkar edilməsindən və onların aradan
qaldırılmasından ibarətdir.   

II. Mahiyyət üzrə müddəalar
Auditor  təşkilatlarının  (sərbəst auditorların) fəaliyyətinin

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
haqqında” Əsasnamə“yə və digər qanunvericilik aktlarına,
habelə Palata Şurasının  təsdiq etdiyi normativ sənədlərə
uyğunluğunun yoxlanılması aşağıdakı istiqamətlərdə  aparılır:     
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Auditor təşkilatları üzrə
1. Auditor təşkilatı ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar araşdırılır:
1.1. Auditor təşkilatında aşağıdakı məlumatlar üzləşdirilir:
1.1.1. auditor təşkilatının adı və hüquqi forması;
1.1.2. auditor təşkilatının yerləşdiyi yer, hüquqi şəxsin audi-

tor fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə istifadə etdiyi poçt
ünvanı və (və ya) e-mail ünvanı;

1.1.3. telefon nömrəsi;
1.1.4. bank rekvizitləri;
1.1.5. dövlət qeydiyyatına alınması haqqında məlumat;
1.1.6. vergi orqanlarında vergi uçotuna alınması haqqında

məlumat;
1.1.7. Uçot Vahidlərinin Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi

haqqında məlumat; 
1.1.8. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun orqanlarında qeydə

alınması haqqında məlumat;
1.1.9. nizamnamə kapitalı, onun formalaşması, o cümlədən

nizamnamə kapitalının ümumi məbləği və təsiscilərin hər
birinin payı haqqında məlumat;

1.1.10. təşkilatın rəhbəri, onun müavini, ştatda olan və
müqavilə əsasında cəlb olunan auditorlar və mütəxəssislər
haqqında məlumat.

2. Əvvəlki yoxlamanın  nəticəsinin təhlili.
2.1. Pul vəsaitlərinin, kassa və bank əməliyyatlarının

yoxlanılması.
2.2. Hesablaşma və kredit əməliyyatlarının yoxlanılması. 
2.3. Əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin və maddi ehti -

yatların yoxlanılması.     
2.4. Əmək və əməkhaqqının yoxlanılması.      
2.5. Gəlirlərin və xərclərin yoxlanılması.
2.6. Maliyyə nəticələrinin yoxlanılması.
2.7. Auditor  təşkilatlarının  fəaliyyəti ilə bağlı Palataya

təqdim edilmiş hesabatların və məlumatların nəzarət qaydasın-
da təhlili. 
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2.8. Auditor  təşkilatı  tərəfindən aparılan yoxlamalar və audi-
tor fəaliyyəti əlaqədar müvafiq sifarişçilərin, auditor hesabatının
istifadəçilərinin, vergi, hüquq-mühafizə, digər dövlət
hakimiyyəti və icra orqanlarının müraciətlərinin mövcudluğu-
nun yoxlanılması.

2.9. Qanunda nəzərdə tutulduğu hallarda verilmiş rəylərin
mətbuatda dərc olunması vəziyyətinin araşdırılması.

2.10. Bağlanmış müqavilələrin məzmunu, məbləği və icra
müddətlərinə riayət olunmasının vəziyyətinin araşdırılması.

2.11. Müqavilələrin icrası üzrə təhvil-qəbul aktlarının tərti -
binin vəziyyətinin araşdırılması.

2.12. Auditor təşkilatının yoxlanılan dövr üzrə peşə
məsuliyyətinin icbari sığorta olunması vəziyyətinin yoxlanıl-
ması.

2.13. Auditor təşkilatı tərəfindən aparılmış auditor yoxla-
malarında məcburi, könüllü auditin və əlaqədar auditor xid-
mətlərinin həcminin müəyyən oluması.

2.14. Auditin nəticəsi üzrə təsərrüfat subyektlərində aşkar
olunmuş nöqsan və çatışmazlıqlar barədə məlumatların rəhbər-
liyə təqdim olunması vəziyyətinin yoxlanılması.

2.15. Məcburi auditin subyekti olan auditor təşkilatlarının
auditdən keçməsi vəziyyətinin araşdırılması.

2.16. Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutu-
lan hallar istisna edilməklə, məlumatların məxfiliyi prinsipinin
gözlənilməsinin yoxlanılması.

2.17. Auditor yoxlamasının aparılmasını istisna edən halların
gizlədilməsi faktlarının mövcudluğunun yoxlanılması.

2.18. Auditor təşkilatı tərəfindən sponsorluq edilməsi faktının
mövcudluğunun yoxlanılması.

2.19. Auditor xidmətinin göstərilməsi ilə əlaqədar nağd
ödəmələrin azaldılması üzrə görülmüş işlərin təhlili.

2.20. Yoxlama nəticəsində aşkar edilmiş nöqsan və çatışmaz -
lıqların  aradan qaldırılması üzrə  təkliflərin verilməsi.        
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Sərbəst auditorlar üzrə
3. Sərbəst auditorlar haqqında aşağıdakı məlumatlar

araşdırılır:
3.1. adı, soyadı, atasının adı;
3.2. yaşayış  və e-mail ünvanı (şəxsiyyət vəsiqəsindəki qey-

diyyat üzrə);
3.3. şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddəki məlumatlar;
3.4. bank rekvizitləri;
3.5. telefon nömrəsi;
3.6. vergi orqanlarında qeydiyyata alınması haqqında

məlumat;
3.7. Uçot Vahidlərinin Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi

haqqında məlumat; 
3.8. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun orqanlarında qeydə

alınması haqqında məlumat;
3.9. auditor lisenziyasının nömrəsi, verilməsi tarixi və

qüvvədə olması müddəti;
3.10. lisenziyalaşdırma tələblərinə və şərtlərinə riayət

edilməsi;
3.11. müqavilə əsasında cəlb etdiyi auditorlar və mütəxəssis-

lər haqqında məlumat;
3.12. sahibkarlıq fəaliyyətinin yalnız auditor xidməti for-

masında həyata keçirildiyinin yoxlanılması;
3.13. Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutu-

lan hallar istisna edilməklə, məlumatların məxfiliyi prinsipinin
gözlənilməsinin yoxlanılması;

3.14. auditor yoxlamasının aparılmasını istisna edən halların
mövcudluğunun yoxlanılması;

3.15.  əvvəlki yoxlamanın  nəticəsinin təhlili;
3.16. sərbəst auditor  tərəfindən aparılan yoxlamalar və audi-

tor fəaliyyəti ilə əlaqədar müvafiq sifarişçilərin, auditor
hesabatının istifadəçilərinin, vergi, hüquq-mühafizə, digər
dövlət hakimiyyəti və icra orqanlarının müraciətlərinin
mövcudluğunun yoxlanılması;
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3.17. pul vəsaitlərinin, kassa və bank əməliyyatlarının
yoxlanılması;

3.18. hesablaşma və kredit əməliyyatlarının yoxlanılması; 
3.19. əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin və maddi ehti -

yatların yoxlanılması;     
3.20. əmək və əməkhaqqının yoxlanılması;     
3.21. gəlirlərin və xərclərin yoxlanılması;
3.22. maliyyə nəticələrinin yoxlanılması;
3.23. sərbəst auditorun fəaliyyəti ilə bağlı Palataya təqdim

edilmiş hesabatların və məlumatların nəzarət qaydasında təhlili; 
3.24. uçot və hesabat  işlərinin vəziyyətinin yoxlanılması;      
3.25. sərbəst auditorlar tərəfindən gündəliklərin aparıl-

masının və Palataya təqdim olunması vəziyyətinin yoxlanıl-
ması;

3.26. auditin nəticəsi üzrə təsərrüfat subyektlərində aşkar
olunmuş nöqsan və çatışmazlıqlar barədə məlumatların rəhbər-
liyə təqdim olunması vəziyyətinin yoxlanılması;

3.27. qanunda nəzərdə tutulduğu hallarda verilmiş rəylərin
mətbuatda dərc olunması vəziyyətinin araşdırılması;

3.28. bağlanmış müqavilələrin məzmunu, məbləği və icra
müddətlərinə riayət olunmasının araşdırılması;

3.29. müqavilələrin icrası üzrə təhvil-qəbul aktlarının tərti -
binin vəziyyətinin araşdırılması;

3.30. sərbəst auditorun yoxlanılan dövr üzrə peşə məsuliyyə-
tinin icbari sığorta olumasının vəziyyətinin yoxlanılması;

3.31. sərbəst auditor tərəfindən aparılmış auditor yoxla-
malarında məcburi və könüllü auditin və əlaqədar auditor xid-
mətlərinin həcminin müəyyən olunması;

3.32. sərbəst auditor tərəfindən sponsorluq edilməsi faktının
mövcudluğunun yoxlanılması;

3.33. Palata Şurası tərəfindən  müəyyən edilmiş müddətdə  və
məbləğdə  üzvlük  haqqının ödənilməsinin yoxlanılması;           

3.34. auditor xidmətinin göstərilməsi ilə əlaqədar nağd
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ödəmələrin azaldılması üzrə görülmüş işlərin təhlili;
3.35. yoxlama nəticəsində aşkar edilmiş nöqsan və çatışmaz -

lıqların  aradan qaldırılması üzrə  təkliflərin verilməsi.        

III. Yekun müddəaları
4. Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin Azərbaycan Respublikasının qanunveri-
ciliyinə və normativ hüquqi aktlardan irəli gələn tələblərə
uyğunluğunun yoxlanılması müvafiq sənədlərlə (akt və
əlavələr) iki nüsxədən  ibarət  rəsmiləşdirilir. Bu zaman Palata
Şurasının 2011-ci il 2 iyun tarixli 220/5 saylı qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Auditor təşkilatının və  sərbəst auditorların maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılmasına dair nümunəvi akt for-
masının tərtib edilməsi haqqında Qayda” əldə rəhbər tutulur. 

5. Aparılmış yoxlama nəticəsində  rəsmiləşdirilmiş sənədlərin
bir nüsxəsi auditor  təşkilatının rəhbərinə  (sərbəst auditora),
digər nüsxəsi isə Palataya təqdim  edilir.       

6. Hesabat ili ərzində Azərbaycan Respublikasının qanunveri-
cilik aktlarının tələblərinə, Auditorlar Palatası Şurasının qərar-
larına, Palata sədrinin əmr, sərəncam və göstərişlərinə tam
riayət etmiş və təsərrüfat subyektlərinə keyfiyyətli auditor xid-
məti göstərmiş sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları illik
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılmasına cəlb olun-
maya bilərlər.
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Azərbaycan  Respublikasının
Auditorlar Palatası Şurasının  

2011-ci il  2  iyun  tarixli  
220/5A   saylı  qərarı ilə  təsdiq edilmişdir 

AUDİTOR TƏŞKİLATLARININ VƏ 
SƏRBƏST AUDİTORLARIN 
MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT 

FƏALİYYƏTİNİN YOXLANILMASINA
DAİR NÜMUNƏVİ AKT FORMASININ

TƏRTİB EDİLMƏSİ HAQQINDA
Q A Y D A

Bu Qaydanın məqsədi  “Auditor xidməti haqqında” Azər -
baycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəsinə uyğun olaraq
auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin həmin Qanunun müddəalarına uyğunluğunu
yoxlamaq və onların işlərinə nəzarət etməkdir. Yoxlamanın
nəticəsinə dair aktın nümunəvi forması aşağıdakı qaydada tərtib
edilməlidir:

A K T

_______________                   “____” _________ 201___ il

(yoxlama aparılan auditor
_____________________

təşkilatının və ya sərbəst
_____________________

auditorun yerləşdiyi yerin
_____________________

adı)
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I. Giriş
Mən (biz),  Azərbaycan  Respublikası  Auditorlar Palatası

tərəfindən  verilən  201___ il “___” _______ tarixli ______ saylı
əm rə əsasən, həmin Palatanın üzvü (əmək da şı)
_____________________________________________________

(yoxlayıcının vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

_____________________________________________________
(yoxlanılan auditor təşkilatının adı və ya sərbəst 

auditorun soyadı, adı və atasının adı)

201____ il_ “____” _________ tarixdən 201____il_ “____”
___________ tarixədək olan dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyə-
tini yoxladım(dıq).

Yoxlama 201___il  “____” ___________ tarixdə başlandı və
201____il  “____” ___________ tarixdə qurtardı.

Yoxlama ilə əhatə olunan dövr ərzində 

___________________________________________________
(yoxlanılan auditor təşkilatının adı və ya sərbəst auditorun

soyadı, adı və atasının adı)

fəaliyyətinə aşağıdakı şəxslər cavabdeh olmuşlar:

1. Direktor (sərbəst auditor) _______________________
(soyadı, adı və atasının adı)  

201__il  “____” __________ tarixdən 201__il “____”
________ tarixədək işləmişdir.

2. Baş mühasib _______________________________
(soyadı, adı və atasının adı)
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201____il  “____” ___________ tarixdən 201____il  “____”
___________ tarixədək işləmişdir.

II. Əvvəlki yoxlamanın nəticəsi

Bu bölmədə əvvəlki yoxlamanın əhatə etdiyi dövr, yoxlamanı
aparmış əməkdaşın soyadı, adı və atasının adı, eləcə də yoxlama
nəticəsində aşkar olunan nöqsan və çatışmazlıqlar, onların
aradan qaldırılıb-qaldırılmaması barədə məlumatlar əks
etdirilməlidir.

III. Auditor təşkilatı (sərbəst auditor) haqqında 
ümumi məlumat

Bu bölmədə auditor təşkilatının (sərbəst auditorun) fəaliyyətə
başladığı tarix, dövlət və vergi qeydiyyatlarından kecməsinə
dair şəhadətnamələrin tarixi və nömrəsi, Nizamnamə fondunun
formalaşdırılması (təşkilatlar üçün), ünvanı və s. məlumatlar
qeyd edilməlidir.

IV. Pul vəsaitləri, bank və kassa əməliyyatları

Bu bölmədə auditor təşkilatının (sərbəst auditorun) banklar-
dakı hesablarının nömrəsi, pul vəsaitlərinin, bank və kassa
əməliyyatlarının yoxlanılmasının başdan-başa aparılması, audi-
tor təşkilatının (sərbəst auditorun) xəzinəsində olan nağd pul
vəsaitlərinin və s. qiymətli kağızlarin həqiqi mövcudluğunun
yoxlanılması, bank və kassa əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi
ilə əlaqədar aşkar olunan əhəmiyyətli faktlar, nöqsan və çatış-
mazlıqlar və s. məlumatlar əksini tapmalıdır.

V. Hesablaşma və kredit əməliyyatları

Bu bölmədə auditor təşkilatının (sərbəst auditorun) büdcə və

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər

132



büdcədənkənar fondlarla, habelə müəssisə və təşkilatlarla
hesablaşmalarına dair məlumatlar şərh edilməlidir.

Eyni zamanda, bu bölmədə vergi tədiyələrinin və müxtəlif
ayırmaların düzgün hesablanıb aidiyyatı üzrə müəyyən olunmuş
müddətlərdə köçürülməsi və hesablaşmalara dair inventariza-
siyaların vaxtında aparılması məsələləri əksini tapmalıdır.

VI. Əsas vəsaitlər və mal-material dəyərliləri

Bu bölmədə auditor təşkilatının (sərbəst auditorun) əsas
vəsaitlərinin, qeyri-maddi aktivlərin və mal-material
dəyərlilərinin uçotunun, mədaxilinin və məxaricinin, silin-
məsinin, eləcə də inventarizasiyasının düzgün aparılmasına dair
məlumatlar qeyd edilməlidir.

VII. Əmək və əməkhaqqı

Bu bölmədə auditor təşkilatında (və ya sərbəst auditorda)
əmək qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməsi vəziyyəti,
əmək haqlarının və mükafatların ödənilməsi ilə bağlı məsələlər
öz əksini tapmalıdır.

VIII. Gəlirlər və xərclər

Bu bölmədə auditor təşkilatının (sərbəst auditorun) gəlir-
lərinin və xərclərinin Azərbaycan Respublikasının qanunverici-
lik aktlarına, o cümlədən Vergi Məcəlləsinə uyğunluğunun
yoxlanılması qeyd edilməlidir.

IX. Mənfəət, fondlar və ehtiyatlar

Bu bölmədə auditor təşkilatı (sərbəst auditor) tərəfindən audi-
tor xidməti göstərilməsindən əldə edilən mənfəətin  (zərərin)
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müəyyən edilməsinin, fondların və ehtiyatların yaradılmasının
və onların mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin düzgünlüyü
qeyd edilməlidir.

X. Normativ  hüquqi  sənədlərin tətbiq edilməsinin
düzgünlüyü

Bu bölmədə  auditor təşkilatının (sərbəst auditorun) “Auditor
xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa,
“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında
Əsasnamə”yə, qüvvədə olan digər qanunvericilik aktlarına,
eləcə də Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarına, Palata rəhbər-
liyinin əmr və sərəncamlarına riayət edilməsinin vəziyyəti
haqqında məlumatlar qeyd edilməlidir. O cümlədən :

-- auditor xidmətinin göstərilməsi ilə əlaqədar nağd
ödəmələrin azaldılması üzrə görülmüş işlər barədə qeyd -
lər;

-- auditor təşkilatının (sərbəst auditorun) yoxlanılan dövr
üzrə peşə məsuliyyətinin icbari sığorta olunmasının
vəziyyəti barədə qeydlər;

-- məcburi auditin subyekti olan auditor təşkilatının auditdən
keçməsinin vəziyyəti barədə qeydlər;

-- auditor təşkilatı (sərbəst auditor) tərəfindən Auditorlar
Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikasının
ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin
tövsiyə olunan minimum hədləri barədə” qərarına riayət
olunmasının  vəziyyəti barədə qeydlər;

-- Auditorlar Palatası sədrinin “Mühasibat ucotu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn
maliyyə hesabatlarının auditi ilə əlaqədar vəzifələrin
Palata üzvləri tərəfindən icrasının təmin edilməsi ilə bağlı
əlavə tədbirlər barədə” 2009-cu il 15 iyul tarixli 1/17 saylı
sərəncamının icra vəziyyəti barədə qeydlər.

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər

134



XI. Üzvlük haqqının hesablanıb ödənilməsi

Bu bölmədə auditor təşkilatı (sərbəst auditor) tərəfindən
Azərbaycan Respublikasınının Auditorlar Palatası Şurasının
1998-ci il 21 aprel tarixli  19/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş
«Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının üzvlərinin
üzvlük haqqının müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi qay-
daları barədə Təlimat»a əlavə və dəyişikliklərin edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının
2006-cı il 29 dekabr tarixli 175/7 saylı və 2007-ci il 29 dekabr
tarixli 188/1 saylı qərarlarının  tələblərinin icra vəziyyəti əksini
tapmalıdır.

XII. Yarımillik (illik) hesabat formasının tərtib edilməsi
və təqdim edilməsinin düzgünlüyü

Bu bölmədə auditor təşkilatı (sərbəst auditor) tərəfindən
Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 14 dekabr tarixli
214/7 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sərbəst auditorların,
auditor təşkilatlarının və xarici auditor təşkilatlarının filial-
larının (və ya nümayəndəliklərin) fəaliyyətini əks etdirən
yarımillik (illik) hesabat formasının və ona əlavənin tərtib
edilməsinə dair Təlimat”ın tələblərinin icra vəziyyəti əksini
tapmalıdır

XIII. Mühasibat uçotu və hesabatın vəziyyəti

Bu bölmədə auditor təşkilatı (sərbəst auditor ) tərəfindən
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun  və səlahiyyətli dövlət orqanlarının mühasibat uçotu
sahəsində müvafiq qərarlarının tələblərinə riayət edilməsi
vəziyyəti əksini tapmalıdır.
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XIV. Yoxlamanın nəticəsi üzrə təkliflər

Bu bölmədə auditor təşkilatının (sərbəst auditorun) yoxlanıl-
ması nəticəsində aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların
aradan qaldırılmasına, habelə onun daha səmərəli işləməsinə
dair konkret təkliflər  əksini tapmalıdır.

XV. Akta əlavələr

Bu bölmədə yoxlama aktına əlavə edilən sənədlər göstərilmə-
lidir.

XVI. Aktın imza edilməsi

Bu bölməyə əsasən yoxlamanı həyata keçirən şəxslər və audi-
tor təşkilatının  (sərbəst auditorun) maliyyə-təsərrüfat fəaliyyə -
tinə cavabdeh olan şəxslər yoxlama aktını imza etməlidirlər.
Yoxlanılan tərəf aktı imza etməkdən imtina etdikdə, bu halda
yoxlayıcılar tərəfindən yoxlama aktında müvafiq qeydlər
aparılır. 

Qeyd: Yoxlama aktında eyni adlı faktlar qruplaşdırılaraq
qeyd edilməlidir. 

Yoxlama aktında nöqsan və çatışmazlıqlar, həmçinin,
əhəmiyyətli faktlar konkret olaraq göstərilməlidir.   
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Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası Şurasının

2012-ci il 17 iyul tarixli
233/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

AUDİTORLARIN (AUDİTOR
TƏŞKİLATLARININ) REYTİNQİNİN
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ BARƏDƏ

QAYDA

1.Ümumi müddəalar

1.1. “Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin
müəyyənləşdirilməsi barədə Qayda”  (bundan sonra -- “Qayda”)
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan audi-
torların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi
məqsədi daşıyır və sistemdaxili istifadə üçün nəzərdə tutulmuş-
dur.

1.2. Auditorun reytinqi  auditorların (auditor təşkilatlarının)
öz fəaliyyətlərində əldə etdikləri nəticələrin rəqəmlə ifadəsidir.

1.3. Bu Qayda auditor xidməti ilə bağlı fərdi göstəricilərin
əmsallarla  ifadəsi metodundan istifadə olunmaqla hazırlan-
mışdır. 

1.4. Reytinq auditorların (auditor təşkilatlarının) illik
fəaliyyətlərinin yekununa əsasən müəyyən edilir.

1.5. Bu Qaydaya uyğun olaraq hazırlanmış reytinqin
nəticələri reklam məqsədilə istifadə edilə bilməz.

1.6. Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqi Palata
tərfindən yaradılmış xüsusi komissiya tərfindən bu Qaydaya
əsasən müəyyənləşdirilir.

2. Tətbiq sahəsi

2.1. Bu Qaydaya əsasən müəyyən edilmiş reytinq “Auditor

137

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər



xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu  ilə
nəzərdə tutulan fəaliyyət dairəsini əhatə edir. 

2.2. Qayda Azərbaycan Respublikası ərazisində xüsusi razılıq
(lisenziya) əsasında fəaliyyət göstərən  auditorların (auditor
təşkilatlarının) göstəricilərinə tətbiq edilir.

2.3. Reytinq cədvəlləri «Böyük dördlük», xarici audit təşki-
latları, yerli auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar üzrə ayrı-
ayrı tərtib edilir. 

3. Reytinqin hesablanması üçün meyar göstəriciləri

3.1. Reytinqin hesablanması üçün aşağıdakı  meyar göstəri-
cilərindən istifadə edilir:

3.1.1. Orta müqavilə məbləği (min manatla);
3.1.2. Göstərilmiş auditor xidmətinin həcmi (min manatla);
3.1.3. Məcburi auditlə bağlı olmayan müqavilələrin sayı

(ədədlə);
3.1.4. Sərbəst auditorların və auditor təşkilatının orta müqa -

vilə məbləğləri (min manatla).

4. Reytinqin hesablanması metodikası

4.1. Reytinq aşağıdakı qaydada hesablanır:
4.1.1. Göstərilmiş auditor xidmətinin həcminin hər min ma -

natına 3 bal hesablanır; 
4.1.2. Orta müqavilə məbləğinin hər min manatına 2 bal

hesablanır;
4.1.3. Məcburi auditlə bağlı olmayan hər bir müqaviləyə 2 bal

hesablanır;
4.1.4. Hər bir reytinq subyektinin orta müqavilə məbləği

auditorun (auditor təşkilatının) respublika üzrə orta müqavilə
məbləğindən az (çox) olduğu halda 4.1.1-4.1.3-cü bəndlər üzrə
hesablanmış balların cəmi onların nisbəti həcmində azaldılır
(artırılır).

Yuxarıda göstərilən üsul aşağıdakı düsturla ifadə olunur:
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R = (2*OM+ 3*ÜM +2*KS) * OM: ReOM 
Burada: 
R   -- Auditor təşkilatının və ya sərbəst auditorun reytinqi;
OM -- Auditor təşkilatının və ya sərbəst auditorun orta

müqavilə məbləği (min manatla);
ÜM -- Auditor təşkilatının və ya sərbəst auditorun göstərilmiş

auditor xidmətinin həcmi (min manatla);
KS  -- Məcburi auditlə bağlı olmayan müqavilələrin sayı; 
ReOM – Respublika üzrə auditor təşkilatının və ya sərbəst

auditorun orta müqavilə məbləği («Böyük dördlük», xarici audit
təşkilatları, yerli auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar üzrə
ayrı-ayrı olmaqla -- min manatla).

5. Xüsusi müddəa

5.1. Auditor (auditor təşkilatı) barəsində sifarişçi təsərrüfat
subyektindən və ya üçüncü şəxslərdən daxil olmuş hər bir haqlı
şikayətə görə reytinq 10  bal azaldılır. 
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Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası Şurasının

2012-ci il 17 iyul tarixli 233/5 saylı
qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

SƏRBƏST AUDİTORUN GÜNDƏLİKLƏRİNƏ
DAİR HESABATLARININ ELEKTRON  

QAYDADA  HAZIRLANMASI,
GÖNDƏRİLMƏSİ, TƏQDİM EDİLMƏSİ 

VƏ İŞLƏNİLMƏSİ HAQQINDA
T Ə L İ M A T                                                           

I. Giriş
Sərbəst auditorın gündəliklərinə dair hesabatlarının elektron

qaydada hazırlanması, göndərilməsi, təqdim edilməsi və
işlənilməsi haqqında Təlimat (bundan sonra “Təlimat”
adlandırılacaq) “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa, “Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə”yə, “Dövlət orqanlarının
elektron xidmətləri göstərilməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbir-
lər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2011-ci il 23 may tarixli fərmanının və Nazirlər
Kabinetinin 2012-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında
ölkə başçısının yekun nitqində dövlət qurumlarında elektron xid-
mətlərin göstərilməsi barədə verdiyi tapşırığın icrası ilə əlaqədar
Auditorlar Palatasının elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkili
sahəsində tədbirlərin görülməsinin təşkili sahəsində tədbirlərin
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həyata keçirilməsi barədə” Palata sədrinin 2012-ci il 19 aprel ta -
rixli 1/4 nömrəli sərəncamına və Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası Şurasının 2012-ci il 25 aprel tarixli 231/2 saylı
qərarının 3-cü -- “Sərbəst auditorın gündəliklərinə dair hesabat-
larının elektron qaydada hazırlanması, göndərilməsi, təqdim
edilməsi və işlənilməsi haqqında Təlimat”ın hazırlanıb təqdim
olunması bəndinə əsasən tərtib edilmişdir.

II. Təlimatın məqsədi
Bu Təlimat bütün sərbəst auditorlara şamil edilir. Təlimatın

məqsədi sərbəst auditorlar tərəfindən hazırlanmış, onların
fəaliyyətlərini əks etdirən aylıq gündəliyi qısa zamanda və
müvafiq formada Auditorlar Palatasının elektron ünvanına
onlayn gündəlik formasında göndərmə qaydasını müəyyən
etməkdən ibarətdir.

III. Tənzimləmə
Bu Təlimatla sərbəst auditorlar tərəfindən hazırlanmış gündə-

liklərin Auditorlar Palatasının elektron ünvanına göndərilməsi
üzrə aparılan əməliyyatlar tənzimlənir.

Təlimata uyğun olaraq, gündəlik ayda bir dəfə, növbəti ayın
5 iş günü müddətində çap və elektron variantda (Qeyd: gündə-
lik kompyuterdə "EXCEL" proqramında sətirlərinin hündürlüyü
13,5 piksel və eni – A-5,43; B-29; C-10; D-10; E-10; F-10; G-
10 və H-10 piksel ölcüdə olan 8 sayda sütundan istifadə etmək-
lə cədvəl formasında tərtib olunur) sərbəst auditorlar tərəfindən
Auditorlar Palatasına təqdim edilir. Sərbəst auditorlar təqdim
etməli olduqları bu gündəliyi onlayn variantında da göndərə
bilərlər.
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Sərbəst auditor səlahiyyətli şəxsi-istifadəçisi (bundan sonra
“İstifadəçi” adlandırılacaq) tərəfindən onlayn gündəlik göndər-
mə üzrə əməliyyatlar aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır:

1) İstifadəçi Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatasının rəsmi internet ünvanına (www.audit.gov.az) daxil
olur;

2) Əsas səhifənin aşağı sol küncündə “yeni qoşulmaq istəyən-
lər üçün” düyməsini basır və qeydiyyatdan keçir;

3) Qeydiyyatdan keçdikdən sonra istifadəçi adını və Palata
tərəfindən ona verilmiş xüsusi şifrəni yazır və “daxil ol”
düyməsini basmaqla Palatanın elektron saytında yaradılmış
səhifənin aşağı sol tərəfinə “Online gündəlik göndərin” bölmə -
sinə daxil olaraq, gündəliyi doldurur və “göndər” düyməsini
basır;

4) İstifadəçi göndərdiyi gündəliyi çap etmək istədikdə bu
zaman sistemə yenidən daxil olub “Göndərdiyiniz gündəliklər”
bölməsində istədiyi gündəliyi yükləməklə çap edə bilər;

5) “İstifadəçi məlumatları”;
6). “Şifrəni dəyiş”;
7). “Sistemdən çıxış”düyməsi – Xidməti sistemdən təhlükəsiz

çıxış məqsədi daşıyır, ona görə də sistemdən həmin düyməni
basmaqla çıxmaq məqsədəmüvafiqdir.

IV. Gündəlik formasının tərtib edilməsi qaydası
Kompyuterdə yığılan mətn Times New Roman –12 şrifti ilə

cap olunur.
Gündəlik çap formasında təqdim olunduqda sərbəst auditorun

imzası və möhürü ilə təsdiqlənir, doldurulduğu tarix göstərilir.
Gündəlik ayda bir dəfə, növbəti ayın ilk həftəsinədək (çap və
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elektron variantda) Auditorlar Palatasına təqdim edilir.
Gündəliyin 1-ci bölməsində bağlanmış müqavilənin sıra

nömrəsi qeyd olunur.
“Sifarişçinin adı” adlı 2-ci bölmədə sifarişçinin adı göstərilir.
“Auditor xidmətlərinin növü” adlı 3-cü bölmədə göstərilmiş

xidmətin növü qeyd olunur:
Gündəliyin “Müqavilənin” adlı 4-cü bölməsinin 1-ci

bəndində bağlanmış müqavilənin tarixi göstərilir;
Gündəliyin 4-cü bölməsinin 2-ci bəndində bağlanmış müqa -

vilənin nömrəsi qeyd olunur;
Gündəliyin 4-cü bölməsinin 3-cü bəndində bağlanmış

müqavilənin məbləği (ƏDV-siz) manatla göstərilir;
Gündəliyin 4-cü bölməsinin 4-cü bəndində bağlanmış

müqavilənin əhatə etdiyi dövr göstərilir:
Gündəliyin 4-cü bölməsinin 5-ci bəndində bağlanmış müqa -

vilənin icra olunduğu tarix qeyd edilir;
Gündəliyin 4-cü bölməsinin “İcra müddəti (adam/saatla)”

adlı 4-cü bəndinin “Tamamlanmamış iş” adlı sütununda bağlan-
mış müqavilənin tamamlanmamış iş vaxtı (adam/saatla) qeyd
edilir ;

Gündəliyin 4-cü bölməsinin “İcra müddəti (adam/saatla)”
adlı 4-cü bəndinin “Tamamlanmış iş” adlı sütununda bağlanmış
müqavilənin tamamlanmış iş vaxtı (adam/saatla) qeyd edilir.

Gündəliyin “Auditor xidmətinin 1 saatının dəyərı” adlı 5-ci
bölməsində müqavilənin dəyərinin həmin müqaviləyə sərf olu-
nan vaxta (saatla) nisbəti qeyd olunur.

Gündəliyin 6-cı “Qeyd” adlı bölməsində bağlanmış müqavilə
haqqında əlavə məlumatı qeyd etmək olar.

Gündəliyin “Nəticə” adlı hissəsinin “a” bəndində müqa -
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vilənin orta dəyəri (manatla) -- müqavilələrin ümumi dəyərinin
onların sayına nisbəti göstərilməlidir;

Gündəliyin “Nəticə” adlı hissəsinin “b” bəndində auditor xid-
mətinə auditorun sərf etdiyi 1 saatın dəyəri (manatla) -- müqa -
vilələrin ümumi dəyərinin onların sayına nisbəti göstərilməlidir;

Gündəliyin “Nəticə” adlı hissəsinin “c” bəndində bir sifa -
rişçiyə sərf olunan auditor xidmətinin orta müddəti (saatla) --
müqavilələrə sərf olunmuş vaxtın (saatla) müqavilələrin sayına
nisbəti qeyd edilməlidir;

Qeyd. Xidmətin məzmunun tam adı və xidmətin məzmu-
nunun gündəlikdə göstərilən nümunəsi aşağıdakı cədvəldə ve -
rilmişdir:
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№-si
Xidmətin məzmunun tam adı

Xidmətin məzmununun 

gündəlikdə göstərilən nümunəsi

1. Maliyyə hesabatlarının auditi MHA (ili göstərilməklə)

2. Vergi hesabatlarının auditi VHA (ili göstərilməklə)

3.
Əmlakın qiymətləndirilməsinin
düzgünlüyünün təsdiqi

ƏQA (hansı tarixə göstərilməklə)

4.

İntellektual mülkiyyət 
obyektlərinin və nou-haunun
qiymətləndirilməsinin 
düzgünlüyünün təsdiqi

İMQA (hansı tarixə göstərilməklə)

5.
Qiymətli kağızların emissiyası
üçün rəylərin verilməsi

QKEA (ili göstərilməklə)

6.
Müəssisə və təşkilatlarda 
mühasibat xidmətlərinin
göstərilməsi

MUMX (hansı dövr üzrə

göstərilməklə)

7.

Müshasibat və vergi uçotu,
vergiqoyma üzrə ayrı-ayrı
məsələlər üçün məsləhət 
xidmətinin göstərilməsi

MVMX (hansı dövr üzrə

göstərilməklə)
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8.
Müəssisə və təşkilatlarda
mühasibat uçotunun bərpası

MUBX (hansı dövrdən
göstərilməklə)

9.
İqtisadi əsaslandırmaların,
biznes planlarının və digər 
layihələrin işlənib hazırlanması

İƏX (hansı tarixə göstərilməklə)

10.
Nizamnamə kapitalının 
formalaşdırılmasının auditi

NKA (hansı tarixə göstərilməklə)

11. Layihənin auditi LA (hansı dövr üzrə göstərilməklə)

12. Digər auditor xidmətləri DAX



Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası Şurasının 

2012-ci il 18 dekabr tarixli 238/4 
saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
AUDİTORLAR PALATASINDA  

İNFORMASİYA  AZADLIĞI  İLƏ BAĞLI
DAXİLİ  İCRAAT HAQQINDA

Q A Y D A L A R

I. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar “Auditor xidməti haqqında”, “İnformasiya

azadlığı haqqında” və “İnformasiya əldə etmək haqqında”
Azərbaycan Respublikası qanunlarına, “Azərbaycan Res -
publikasının Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə”yə,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq hökumətin
təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın
və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Auditorlar Palatasının iş planının (2012-2015-ci
illər) 1.1-ci bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

1.2. Bu Qaydaların məqsədi Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin məlumat-
landırılmasını daha da genişləndirmək və təkmilləşdirmək,
həmçinin, Palatada informasiya axını sahəsində pərakəndəliyə
yol verməməkdən ibarətdir. 
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1.3. Auditorlar Palatasında informasiya azadlığı üzrə müəyyən

edilmiş məsul şəxslər müxtəlif orqanlardan, ictimaiyyət, KİV

tərəfindən edilən sorğu və suallara operativ, keyfiyyətlə, müvafiq

qanunvericiliyin və bu Qaydaların tələblərinə uyğun olaraq cavab

verilməsini təmin edirlər. 

1.4. Bu Qaydalar informasiya azadlığının həyata keçirilməsini

və vətəndaşların, dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, mülkiyyət

növündən asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslərin informasiya

əldə etmək hüququnun təmin edilməsini tənzimləyir. 

II. Əsas anlayışlar

2.1. Bu Qaydaların məqsədləri üçün istifadə olunan əsas

anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

2.1.1. informasiya – yaranma tarixindən, təqdimat formasın-

dan və təsnifatından asılı olmayaraq istənilən fəaliyyət

nəticəsində yaradılan, saxlanılan, yaxud əldə olunan faktlar,

rəylər, bilgilər, xəbərlər və ya digər xarakterli məlumatların məc-

musu; 

2.1.2. məlumat – cəmiyyətdə baş verən hadisələr, proseslər,

təzahürlər, fəaliyyətlər, vəziyyətlər və əşyalar barədə faktlar,

rəylər, bilgilər; 

2.1.3. fərdi məlumat – vətəndaşın şəxsiyyətini birbaşa və ya

dolayısı ilə identikləşdirməyə imkan verən hadisələr, fəaliyyətlər,

vəziyyətlər barədə faktlar, rəylər, bilgilər; 

2.1.4. ictimai informasiya – qanunlarla və ya digər normativ

hüquqi aktlarla müəyyənləşdirilən ictimai vəzifələrin yerinə yeti -

rilməsi prosesində yaradılan və ya əldə edilən faktlar, rəylər, bil-

gilər; 
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2.1.5. informasiya ehtiyatları – informasiya sistemlərində
(kitabxanalarda, arxivlərdə, fondlarda, məlumat banklarında və
s.) olan sənədlər və sənəd massivləri; 

2.1.6. informasiya xidmətləri – sorğu ilə müraciət edən hər
kəsi informasiya ilə təmin etmək üçün göstərilən fəaliyyət; 

2.1.7. informasiya sahibi – informasiya əldə etmək hüququnu
təmin etmək üçün qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən dövlət
orqanları, bələdiyyələr, mülkiyyət növündən asılı olmayaraq
yaradılmış hüquqi və fiziki şəxslər; 

2.1.8. informasiya sorğusu – informasiya əldə etmək üçün
yazılı və ya şifahi müraciət; 

2.1.9. informasiya istifadəçisi – informasiya əldə etmək,
yaxud informasiya ilə işləməyə buraxılmaq üçün qanunvericilik-
lə nəzərdə tutulmuş qaydada yazılı və ya şifahi şəkildə sorğu
verən fiziki və ya hüquqi şəxs; 

2.1.10. informasiyanın açıqlanması – informasiyanın kütləvi
informasiya vasitələrində yayılması, sorğu və ya məlumat
kitabçalarında çap edilməsi, internet və ya elektron vasitələrlə
çatdırılması, brifinqlərdə, mətbuat üçün relizlərdə və ya kon-
franslarda elan edilməsi, rəsmi və ya kütləvi təbriklərdəki
çıxışlarda bildirilməsi, yazılı və ya şifahi sorğu əsasında təqdim
olunması. 

III. Qaydaların tənzimləmə sahəsi
3.1. Bu Qaydalarla aşağıdakılar müəyyənləşdirilir: 
3.1.1. informasiyanın əldə olunmasının şərtləri, qaydaları və

formaları, habelə informasiya sahibinin informasiyanı təqdim
etməkdən imtinasının əsasları; 

3.1.2. informasiyanın əldə olunmasının  təşkilinə    nəzarətin
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həyata    keçirilməsi. 
3.2. Bu Qaydalar aşağıdakılara şamil edilmir: 
3.2.1. qanunvericiliyə uyğun olaraq arxiv sənədləri ilə işləməyə

buraxılmanın təmin edilməsinə; 
3.2.2. qanunvericiliyə uyğun olaraq təklif, ərizə və şikayətlərə; 
3.2.3. qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş dövlət sirri təşkil

edən məlumatlara; 
3.2.4. beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş məh-

dudiyyətlərə. 

IV. İnformasiya azadlığının prinsipləri
4.1. İnformasiya azadlığının həyata keçirilməsinin əsas prinsip -

ləri aşağıdakılardır: 
4.1.1. informasiya azadlığına dövlət təminatı; 
4.1.2. informasiyanın əldə edilməsinin qanunliyi; 
4.1.3. informasiyanın açıqlığı və əldə olunmasının sərbəstliyi; 
4.1.4. informasiyanın əhatəliyi və etibarlığı; 
4.1.5. informasiyanın vaxtında təqdim olunması; 
4.1.6. vətəndaşların informasiya əldə etmək hüququnun qorun-

ması, o cümlədən məhkəmə yolu ilə müdafiəsi; 
4.1.7. informasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına görə

məsuliyyət; 
4.1.8. informasiya təqdim olunarkən üçüncü şəxsin hü -

quqlarının və qanuni maraqlarının qorunması; 
4.1.9. informasiya əldə etmək hüququnun dövlətin müstəqil-

liyinin, təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün, məhkəmələrin
nüfuzunun və tərəfsizliyinin, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquq və
azadlıqlarının, qanuni maraqlarının qorunması üçün lazım olan-
dan çox məhdudlaşdırılmaması.
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V. Sənədləşdirilmiş informasiya (sənəd), onun saxlanması,
komplektləşdirilməsi və mühafizəsi

5.1. Maddi daşıyıcıda mətn, səs və ya təsvir formasında qeydə
alınan və identikləşdirilməsinə imkan verən istənilən rekvizitli
informasiya mənbəyindən, yaranma tarixindən, saxlanma
yerindən, rəsmi statusundan, mülkiyyət növündən, mənsub
olduğu təşkilat tərəfindən yaradılıb-yaradılmamasından asılı
olmayaraq sənədləşdirilmiş informasiya (sənəd) hesab olunur. 

5.2. Auditorlar Palatasının məsul şəxsləri malik olduğu
sənədlərin “İnformasiya azadlığı haqqında” Qanunun 6.1-ci mad-
dəsində göstərilən qaydalara uyğun saxlanılmasına, komplekt -
ləşdirilməsinə və mühafizəsinə görə məsuliyyət daşıyırlar. 

5.3. Auditorlar Palatasının məsul şəxsləri Palatanın malik
olduğu sənədlərdən informasiya ehtiyatları yaradır, onların
reyestrini aparırlar.

VI. Auditorlar Palatasının məsul şəxslərinin vəzifələri
6.1. İnformasiya məsələləri üzrə məsul şəxs aşağıdakı və -

zifələri yerinə yetirir: 
6.1.1. informasiya almaq üçün verilmiş sorğuları qəbul edir və

qeydə alır; 
6.1.2. sorğuları diqqətlə araşdırıb qərarlar qəbul edir; 
6.1.3. sorğulara “İnformasiya azadlığı haqqında” Qanunla

nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə cavablar göndərir; 
6.1.4. sənədlərin saxlanmasına, komplektləşdirilməsinə və

mühafizəsinə, informasiya xidmətlərinin göstərilməsinə nəzarət
edir; 

6.1.5. informasiya məsələləri üzrə rəhbərliyə təqdim olunacaq
hesabatları hazırlayır; 
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6.1.6. informasiya əldə edilməsi ilə bağlı Auditorlar Palatasının
ünvanına göndərilən şikayət ərizələrini araşdırıb həll edir; 

6.1.7. informasiya məsələləri üzrə rəhbərliyə təqdim olunacaq
hesabatda aşağıdakılar göstərilməlidir: 

6.1.7.1. informasiya əldə etmək üçün verilən sorğuların sayı,
qismən və ya tam şəkildə təmin edilən sorğuların sayı, imtina
edilən sorğuların sayı; 

6.1.7.2. informasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı Auditorlar
Palatasının ünvanına daxil olan şikayətlər və bu şikayətlərə baxıl-
masının nəticələri; 

6.1.7.3. informasiya verilməsindən imtina halları ilə bağlı
apelyasiyalar. 

VII. İnformasiya əldə etmək hüququ
7.1. Hər bir kəs özü və ya nümayəndəsi vasitəsilə səlahiyyətli

orqanı, informasiyanın növünü və informasiya ilə işləmə for-
masını sərbəst şəkildə seçmək, informasiya almaq üçün müraciət
etmək hüququna malikdir. 

7.2. Auditorlar Palatasına müraciət edən hər bir kəs aşağıdakı
hüquqlara malikdir:

7.2.1. sorğu edilən informasiyanın həmin orqanda olub-olma-
ması barədə, bu informasiya olmadıqda onu əldə etmək üçün
yardımçı məlumatlar almaq; 

7.2.2. Auditorlar Palatası sorğu edilən informasiyaya sahib
olduqda onu sərbəst, maneəsiz və bərabər şərtlərlə əldə etmək. 

7.3. Fiziki və hüquqi şəxslərin özləri barəsindəki
sənədləşdirilmiş informasiyaya, Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hallar istisna edilməklə,
maneəsiz buraxılmaq, bu informasiyada dəqiqləşdirmələr aparıl-

151

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər



masını tələb etmək, informasiyadan kimlərin və hansı məqsədlə
istifadə etdiyini öyrənmək hüququ vardır. 

7.4. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş hallardan
başqa, informasiya əldə etmək hüququndan maneəsiz, sərbəst və
bərabər şərtlərlə istifadə edə bilərlər. 

VIII. İnformasiyanın verilməsi haqqında sorğu
8.1. İnformasiya əldə etmək üçün sorğu yazılı və ya şifahi şə -

kildə, o cümlədən elektron formada, elektron poçt vasitəsilə və ya
telefonla verilə bilər. 

8.2. Şifahi sorğu şəxsin özünü təqdim etməsi ilə Auditorlar
Palatasının məsul şəxslərinə bilavasitə verilir və “İnformasiya
azadlığı haqqında” Qanunun 13.3-cü maddəsində göstərilən hal-
lardan başqa, bir qayda olaraq, şifahi şəkildə cavablandırılır. 

8.3. Savadsızlığı, yaxud fiziki çatışmazlığı üzündən yazılı
sorğu ilə müraciət edə bilməyən vətəndaşın şifahi sorğusunu
Auditorlar Palatasının məsul şəxsləri öz adlarını və soyadlarını,
tutduqları vəzifəni göstərməklə, yazılı şəkildə tərtib etməli və ta -
rixini göstərməklə qeydə almalıdırlar. 

8.4. Yazılı sorğuda aşağldakılar göstərilməlidir: 
8.4.1. müraciət olunan orqanın adı; 
8.4.2. tələb olunan informasiya barədə qısa və aydın məlumat

və ya informasiyanı əldə etməyə imkan verən sənəd, yaxud həmin
sənədin bir hissəsi;

8.4.3. tələb olunan informasiyanın əldə edilmə forması; 
8.4.4. müraciət edənin adı, soyadı və ünvanı. 
8.5. Yazılı sorğu fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin rəhbəri, yaxud

onların nümayəndəsi tərəfindən imzalanır. 
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8.6. İstifadəçi “İnformasiya azadlığı haqqında” Qanunun
19.12-ci və 21.3-cü maddələrində göstərilən hallardan başqa,
informasiyanın alınmasının zəruriliyini əsaslandırmağa borclu
deyildir. 

8.7. Yazılı sorğunu qəbul etməkdən imtina qadağandır. 

IX. Sorğunun qeydə alınması barədə bildiriş
9.1. Auditorlar Palatasının informasiya məsələləri üzrə məsul

şəxsi daxil olmuş sorğunu qeydə alır və müraciətin alındığı
barədə dərhal, bu mümkün olmadıqda, ən geci 48 saat ərzində
(bayram və istirahət günləri istisna olmaqla) bildiriş verir
(göndərir). 

9.2. Əgər sorğu natamam və ya qeyri-dəqiq tərtib olunubsa,
məsul şəxs müəyyən edilmiş çatışmazlıqları bildirişdə sadala-
maqla onların aradan qaldırılmasını tələb edir. 

9.3. İstifadəçi bildirişi aldıqdan sonra 7 gün ərzində çatışmaz -
lıqları aradan qaldırıb yeni sorğu təqdim etməzsə, məsul şəxs
sorğuya cavab verməkdən imtina edir. 

9.4. İstifadəçi ilə məsul şəxsin qarşılıqlı razılığı əsasında çatış-
mazlıqların aradan qaldırılması barədə tələb şifahi şəkildə də
bildirilə bilər. 

X. Sorğunun araşdırılması
10.1. Sorğu Auditorlar Palatasının məsul şəxsi tərəfindən

diqqətlə araşdırılmalıdır. Bunun üçün:
10.1.1. sorğunun “İnformasiya azadlığı haqqında” Qanunun

tələblərinə uyğun tərtib olunub-olunmaması; 
10.1.2. tələb olunan informasiyanın informasiya ehtiyatlarında

olub-olmaması; 
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10.1.3. tələb olunan informasiya informasiya ehtiyatlarında
yoxdursa, sorğunun hara göndəriləcəyi; 

10.1.4. tələb olunan informasiya informasiya ehtiyatlarında
varsa, onun açıq və ya alınması məhdudlaşdırılan informasiyalara
aidiyyatı; 

10.1.5. tələb olunan informasiya açıqdırsa, amma alınması
məhdudlaşdırılan informasiyanın tərkibinə daxildirsə, həmin
informasiyanın ayrılıb verilmə imkanları; 

10.1.6. tələb olunan informasiya informasiya ehtiyatlarında
varsa, onun sorğuda göstərilən formada verilməsinin mümkün
olub-olmaması; 

10.1.7. informasiyanın ödənişli və ya ödənişsiz olması
dəqiqləşdirilir və araşdırmanın nəticələri barədə qərar qəbul
edilir. 

XI. Araşdırmanın nəticələri barədə qərar
11.1. Auditorlar Palatasının məsul şəxsi araşdırmanın

nəticəsindən asılı olaraq, aşağldakı qərarlardan birini qəbul edir: 
11.1.1. sorğuya cavab verilməsindən imtina edir; 
11.1.2. tələb olunan informasiyanı verir; 
11.1.3. informasiya verilməsindən imtina edir; 
11.1.4. sorğunu tələb olunan informasiyaya malik olan digər

səlahiyyətli orqana göndərir. 

XII. Sorğuya cavab verilməsindən imtina
12.1. Auditorlar Palatası yalnız aşağidakı hallarda sorğuya

cavab verməkdən imtina edə bilər:
12.1.1. sorğu anonimdirsə; 
12.1.2. istifadəçi vəzifəli şəxsin göstərdiyi çatışmazlıqları 7
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gün ərzində aradan qaldırıb yeni sorğu təqdim etməyibsə; 
12.1.3. Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor təşkilatlarının

və sərbəst auditorların hesabat məlumatları barədə sorğu edilərsə. 
12.2. Hüquqi şəxsin firma nişanları olan blankda göndərildiyi

və ya fiziki şəxsin ünvanının göstərildiyi hallarda sorğu anonim
sayılmır və Auditorlar Palatası bu sorğuya cavab verməyə borc -
ludur. 

XIII. Sorğuya cavab verilməsinin  müddəti
13.1. Yazılı sorğuya ən qısa müddətdə, lakin 15 gündən gec

olmayaraq cavab verilir. 
13.2. Bu müddətdə həmin informasiya öz operativliyini

itirərsə, sorğuya dərhal, bu mümkün olmadıqda isə 24 saatdan gec
olmayaraq cavab verilməlidir. 

13.3. İnsan həyatı, sağlamlığı, yaxud şəxsin azadlığı üçün real
təhlükə yarandığı hallarda axtarılması müəyyən vaxt tələb edən
informasıya, istisna hal kimi, 48 saat ərzində (bayram və istirahət
günləri istisna olmaqla) təqdim olunur. 

13.4. Auditorlar Palatası həddən çox sorğu aldıqda, infor-
masiyanı hazırlamaq üçün müəyyən müddət tələb olunduqda və
ya çoxsaylı sənədləri və materialları araşdırmaq lazım gəldikdə,
istifadəçiyə yazılı şəkildə məlumat verməklə “İnformasiya
azadlığı haqqında” Qanunla müəyyənləşdirilmiş müddət daha 15
gün uzadıla bilər. 

13.5. “İnformasiya azadlığı haqqında” Qanunun 15.2-ci mad-
dəsində göstərilən hallarda sorğuya cavab verilmə müddəti çatış-
mazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra sorğunun təqdim edildiyi
gündən, “İnformasiya azadlığı haqqında” Qanunun 19.6-cı mad-
dəsində göstərilən hallarda isə sorğunun baxılma müddəti ilk
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daxil olduğu gündən deyil, sonradan göndərildiyi müvafiq orqan-
da qeydiyyata alındığı tarixdən hesablanır.

13.6. İnformasiyanın məxfiliyinin açılması barədə sorğuya
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş
müddətdə baxılır. 

XIV. İnformasiya əldə etmək hüququnun məhkəmə 
yolu ilə müdafiəsi

Fiziki və hüquqi şəxslər Auditorlar Palatasının və onun məsul
şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) məhkəməyə
şikayət etmək hüququna malikdirlər. 

XV. Qaydaların pozulmasına görə məsuliyyət
Auditorlar Palatasının məsul şəxsləri “Azərbaycan Res -

publikasının Auditorlar Palatasında informasiya azadlığı ilə bağlı
daxili icraat haqqında Qaydalar”ın müddəalarının pozulmasına
görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şə -
kildə məsuliyyət daşıyırlar.
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Azərbaycan Respublikasının

Auditorlar Palatası Şurasının 

2012-ci il 17 iyul tarixli 

233/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir

TİKİNTİ TƏŞKİLATLARINDA  AUDİT
APARILMASINA DAİR PROQRAM

M Ü N D Ə R İ C A T:

1. Tikinti təşkilatlarının hüquqi əsasları və nizamnamə
kapitalının formalaşması

2. Maliyyə-mühasibat hesabatları və  mühasibat  uçotu
3. Pul vəsaitləri, bank və  kassa  əməliyyatlarının,  hesablaş-

maların auditi
4. Vergilər  üzrə  hesablaşmalar
5.  Digər  hesablaşma əməliyyatlarının auditi
6.  Kreditlər və borclar üzrə  əməliyyatların  auditi
7. Əsas  vəsaitlər (ƏV) və  qeyri-maddi aktivlər (QMA)
8. Mal-material dəyərlilərinin (MMD)  və istehsal ehtiyat-

larının (İE) auditi
9. Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və əməkhaqqı üzrə

hesablaşmalar
10.  İstehsal  xərclərinin  auditi
11. Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyalar
12. Malların (iş və xidmətlərin) satışı
13. Mənfəət (zərər), fondlar və ehtiyatlar
14. Maliyyə vəziyyətinin təhlili, auditin nəticəsi üzrə verilən

təkliflər
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1. Tikinti təşkilatlarının hüquqi əsasları və nizamnamə
kapitalının formalaşması

Tikinti təşkilatlarının hüquqi əsasları, yəni tikinti təşkilat-
larının hansı təşkilati-hüquqi formada yaradılması, iştirakçıları,
nizamnaməsi, nizamnamə kapitalı, mənfəətin bölüşdürülməsi,
idarəetmə, tikinti təşkilatlarının yenidən təşkili və ləğv edilməsi,
nizamnamə kapitalındakı payın keçməsi, iştirakçının əmlakın-
dakı payına tutmanın yönəldilməsi, iştirakçının təşkilatdan çıx-
ması və çıxarkən hesablaşmalar Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsinin 87-96-cı maddələrinə əsasən və tikinti təş -
kilatlarının nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

Audit zamanı tikinti təşkilatlarının yaradılması şərtləri,
nizamnamədə göstərilmiş fəaliyyət növləri, nizamnamə kapi-
talının məbləği, idarəetmə orqanlarının tərkibi və səlahiyyətləri,
qərarların qəbul edilməsi haqqında məlumatlar və təşkilatın
ləğvi şərtləri öyrənilməlidir. 

Tikinti təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasının Mülki
Məcəlləsinin 130.1-ci və 130.3-cü maddələrinə uyğun olaraq
dövlət reyestrində qeydə alınması (qeydə alınma tarixi, dövlət
şəhadətnaməsinin nömrəsi) auditor tərəfindən müvafiq sənədlər
əsasında  yoxlanılmalıdır.  

Nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının auditi zamanı
Mülki Məcəllənin 90-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş şərtlərə
riayət edilib-edilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir.

Audit zamanı “Dövlət standartlarına uyğun olaraq, I və II
məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış
işlərinin Siyahısı”nın, “Dövlət standartlarına uyğun olaraq, I və
II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi
üzrə  işlərin  Siyahısı”nın və “Dövlət  standartlarına uyğun
olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların tikinti-
quraşdırma işlərinin Siyahısı”nın  təsdiq edilməsi haqqında”
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 27
fevral  tarixli 34 nömrəli qərarının,  “Mənzil tikintisi fəaliyyəti
ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən ƏDV-nin məqsədləri üçün
vergi tutulan minimum dövriyyənin hesablanması üçün ölkənin
şəhər və rayonlarının ərazilərinin zonalar üzrə əmsalları”nın təs-
diq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2008-ci il 29 fevral tarixli 62 nömrəli qərarının,
“Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən
ödənilməli olan sadələşdirilmiş verginin hesablanması üçün
ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərinin zonalar üzrə əmsal-
ları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il  25 sentyabr tarixli 140 nömrəli
qərarının və digər normativ aktların tələblərinə riayət edilməsi
yoxlanılmalıdır. Eyni zamanda, zəruri hallarda Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin
kollegiyasnın “Tikinti üçün layihə işlərinə qiymətlər toplusu --
Yaşayış və ictimai binalar”, “Tikinti üçün layihə işlərinə
qiymətlər toplusu -- Rayon planlaşdırılması, yaşayış məskən-
lərinin planlaşdırılması və tikintisi” və “Tikinti üçün layihə
işlərinə qiymətlər toplusunun tətbiqi üzrə Ümumi göstərişlər”in
təsdiq edilməsi haqqında” 2012-ci il 12 iyun tarixli 3 nömrəli
qərarının tələblərinə əməl edilməsinə xüsusi diqqət yetirilmə-
lidir.

Nizamnamə fondunun maddi dəyərlilər və qeyri-maddi
aktivlərlə formalaşdığı hallarda bu əməliyyatların düzgün-
lüyünə əmin olmaq məqsədilə  müvafiq bölmələrin auditi
zamanı tətbiq edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən isti-
fadə edilməlidir.

Nizamnamə kapitalının həcminin artması və ya azalmasının
şərtləri təhlil edilməlidir. Bunun üçün tikinti təşkilatının ümumi
yığıncağının qərarı tələb edilməli, artma  və ya azalma
şərtlərinin qanuna müvafiq olduğu qiymətləndirilməlidir.
Nəzərə alınmalıdır ki, tikinti təşkilatlarının nizamnamə kapitalı
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onun tam ödənilməsindən sonra Mülki Məcəllədə və tikinti
təşkilatlarının nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada tikin-
ti təşkilatlarının əmlakı hesabına iştirakçıların nizamnamə kapi-
talındakı mayalarının dəyərinə mütənasib şəkildə artırılması və
(və ya) iştirakçılar tərəfindən əlavə mayaların qoyulması
vasitəsilə və (və ya) təşkilata qəbul edilən yeni iştirakçıların
mayaları hesabına artırıla bilər.

Tikinti təşkilatlarının nizamnamə kapitalının tikinti təşkilat-
larının əmlakı hesabına artırılması tikinti təşkilatlarının nizam-
naməsində nəzərdə tutulmuş qaydada tikinti təşkilatlarının təşki-
lati-hüquqi formasından asılı olaraq ümumi yığıncağının və ya
təsisçinin qərarı ilə həyata keçirilir. Belə qərar yalnız tikinti təş -
kilatlarının ötən il üçün mühasibat hesabatının göstəriciləri
əsasında qəbul edilə bilər. Nizamnamə kapitalının tikinti təşkilat-
larının əmlakı hesabına artırılan miqdarı tikinti təşkilatlarının
xalis aktivlərinin dəyəri, nizamnamə kapitalının miqdarı və ti -
kinti təşkilatlarının ehtiyat fondu arasındakı fərqi keçməməlidir.
Tikinti təşkilatlarının nizamnamə kapitalı bu cür artırıldıqda, işti-
rakçıların sərmayələrinin məbləği dəyişmədən bütün işti-
rakçıların sərmayələrinin nominal dəyəri proporsional surətdə
artır.

Nəzərə alınmalıdır ki, tikinti təşkilatlarının nizamnamə kapi-
talının azaldılması bütün iştirakçıların mayalarının nominal
dəyərinin azaldılması yolu ilə həyata keçirilə bilər. Bütün işti-
rakçıların mayalarının nominal dəyərinin azaldılması yolu ilə
nizamnamə kapitalının azaldılması bütün iştirakçıların ma -
yalarının nisbəti saxlanılmaqla həyata keçirilir. Nizamnamə
kapitalının azaldılması haqqında qərar qəbul edildikdən sonra
nizamnamədə müəyyən edilmiş müddətdə cəmiyyət özünün
bütün kreditorlarına bu barədə yazılı məlumat göndərməlidir.
Məlumat alındığı gündən bir ay müddətində tikinti təşkilat-
larının kreditorlarının tikinti təşkilatlarının müvafiq öhdəlik-
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lərinin vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsini və ya xitamını,
çəkdikləri  zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququ
vardır. Ona görə də  nizamnamə kapitalının azaldılması halların-
da kreditorlara bildirişlərin göndərilib-göndərilmədiyi müəyyən
edilməli, onların tələbləri öyrənilməli və nə dərəcədə ödə nildi yi
təhlil edilməlidir.      

Auditor tikinti təşkilatının ümumi yığıncağının protokolların-
dan və direktorlar şurasının (müşahidə şurasının) qərarlarından
çıxarışlarla tanış olmalı, müvafiq bölmələrin auditi zamanı bu
qərarların icrası vəziyyətini  araşdırmalıdır.

Nizamnamədə və ya nizamnamə kapitalında  qeydə alınmış
faktın yuxarıda göstərilən hər bir sonrakı faktik  dəyişiklikləri
olarsa, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 130.4-
cü maddəsinə uyğun olaraq, faktiki dəyişikliyin hüquqi şəxs-
lərin dövlət reyestrində qeydə alınmaq üçün təqdim  edilməsini
auditor yoxlamalıdır. Nizamnamədə və nizamnamə kapitalında
dəyişikliklər yalnız hüquqi şəxslərin  reyestrində qeydə  alındığı
andan  hüquqi qüvvəyə minir.    

Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və
çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə
nöqsan və çatışmazlıqları aktda (hesabatda) əks etdirməli və
rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir.

2. Maliyyə-mühasibat hesabatları və  mühasibat  uçotu

Təşkilatda hesabatlılığın və mühasibat uçotunun “Mühasibat
uçotu haqqında” 2004-cü il 29 iyun tarixili 716-IIQ nömrəli
Qanuna və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təs-
diq etdiyi qaydalara  müvafiq olaraq aparılması yoxlanmalıdır.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, mühasibat balansı, mənfəətin

161

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər



və zərərin hesabatı, auditlə əhatə edilən dövrün sonuna
aktivlərin, passivlərin, gəlirlərin, xərclərin, hesabların qalığını
əks etdirən dövriyyə cədvəli alınmalıdır.

Mühasibat balansının, mənfəətin və zərərin hesabatının
dövriyyə cədvəlinə əsasən düzgün doldurulduğuna əmin olduq-
dan sonra məbləğlərin riyazi düzgünlüyü yoxlanılmalı və baş
kitabın məlumatları ilə üzləşdirilməlidir. Bütün sintetik
hesabların dövriyyə cədvəlinə daxil edildiyi və mövcud qanun-
vericiliyə uyğunluğu yoxlanılmalıdır. 

Dövriyyə cədvəlinə əsasən hər bir audit bölməsi üzrə
yoxlanılacaq dövriyyə və qalıqlar bölmələr üzrə qruplaşdırıl-
malı, daha çox maddi əhəmiyyətli (maliyyə (mühasibat)
hesabatlarına əhəmiyyətli təsir etmək ehtimalı olan) məbləğlər
müəyyənləşdirilməlidir.

Dövriyyə cədvəlində əhəmiyyətli olmayan (maliyyə (mühasi-
bat) hesabatlarına əhəmiyyətli təsir etmək ehtimalı olmayan)
məbləğlər maddi əhəmiyyət kəsb etməyən göstəricilər kimi
qiymətləndirilməlidir.   

Xarici valyutada əks etdirilən aktivlərin və passivlərin
qalıqlarının Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
hesabat dövrünün sonuna olan rəsmi məzənnəsinə uyğun şə -
kildə düzgün qiymətləndirilərək hesabatlarda əks etdirildiyi
yoxlanılmalıdır.

Keçən ilin hesabatları ilə bu ilin hesabatları müqayisə
edilməli, hesabatlarda eyni tarixə (ilin sonuna və növbəti ilin
əvvəlinə) balans hesabları üzrə göstəricilərin eyniliyi yoxlanıl-
malıdır. Ciddi kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbləri aydın-
laşdırılmalıdır. 

Bütün bölmələr üzrə audit yekunlaşdırıldıqdan sonra audit
prosedurları nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar və lazımi
düzəlişlər yekun dövriyyə cədvəlinə daxil edilməlidir. 

Audit zamanı tətbiq edilmiş audit prosedurları nəticəsində rəy
vermək üçün  kifayət qədər auditor sübutlarının toplanması
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mümkün olmadıqda və ya aşkar edilmiş nöqsan və çatışmaz -
lıqlara düzəlişlərin edilməsi mümkün olmadıqda, bu məqam-
ların maliyyə (mühasibat) hesabatlarına nə dərəcədə maddi
əhəmiyyətli təsir  göstərdiyi müəyyənləşdirilməli və bu barədə
fikirlər auditor rəyində ifadə edilməlidir.   

Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və
çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə
nöqsan və çatışmazlıqları aktda (hesabatda) əks etdirməli və
rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir.

3. Pul vəsaitləri, bank və  kassa  əməliyyatlarının,
hesablaşmaların auditi

Təşkilatın kassa əməliyyatlarının, bank əməliyyatlarının,
xarici valyutada aparılan bank əməliyyatları, bankda olan xüsusi
hesablarının, digər pul vəsaitlərinin, pul sənədlərinin, hesablaş-
ma və kredit əməliyyatlarının, malsatan və podratçı təşkilatlar-
la,  alıcı və sifarişçilərlə, təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalarının
auditi, ttikinti təşkilatının təşkilati-hüquqi formasından asılı
olaraq, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının
müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş “Səhmdar cəmiyyətlərində
audit aparılmasına dair proqram”a, “Məhdud məsuliyyətli
cəmiyyətlərdə audit aparılmasına dair proqram”a və digər nor-
mativ sənədlərə müvafiq olaraq aparılmalıdır.

4. Vergilər  üzrə  hesablaşmalar

Tikinti təşkilatlarında audit aparılarkən nəzərə alınmalıdır ki,
Azərbaycan Respublikası Vergilər Məcəlləsinin müvafiq mad-
dələrinə əsasən:

--  mənzillərin təmiri və tikintisi ilə bağlı nağd pul hesablaş-
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malarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçir-
mək tələb olunmur (maddə 16.1.8); 

-- tikinti və təmir meydançaları, quraşdırma və ya yığma
obyektləri, həmçinin, bu cür obyektlərlə bağlı nəzarət
fəaliyyəti göstərilməsi daimi nümayəndəlik hesab edilir
(maddə 19.2.5);

-- tikinti və ya quraşdırma, yaxud bunlarla bağlı xidmətlərin
və işlərin vergi ili ərzində başa çatdırılmadığı halda
bağlanmış müqavilələr, habelə  göstərilən işlərin baş-
landığı gündən 6 aydan çox müddət ərzində başa çatdırıl-
masını nəzərdə tutan müqavilələr "Uzunmüddətli müqa -
vilə" hesab edilir (maddə 138.1).

Vergi ödəyicisi hesablama metodu ilə uçot aparırsa, uzun-
müddətli müqavilələrlə bağlı gəlir və bu gəlirdən çıxılan
məbləğlər vergi ili ərzində müqavilələrin yerinə yetirilməsinin
faktiki həcmlərinə uyğun olaraq uçota alınır (maddə 138.2).

Müqavilənin yerinə yetirilməsinin faktiki həcmi vergi ili
ərzində çəkilmiş xərcin həmin müqavilədə nəzərdə tutulan
ümumi qiymətləndirilən xərclərlə müqayisə edilməsi yolu ilə
müəyyənləşdirilir (maddə 138.3).

Vergi Məcəlləsinin 138-ci maddəsinin müddəaları mənzil ti -
kintisi fəaliyyəti üzrə sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə şamil
edilmir (maddə 138.4).

Aksizli malların istehsalçıları və mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxslər ƏDV-nin ödəyiciləri sayılır (maddə 154.6).

Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən
ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan minimum dövriyyə
Vergi Məcəlləsinin 219.1.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş
vergitutma obyektinin hər kvadratmetri üçün 225 manat
məbləğinə ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərinin zonalar
üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi əmsal-
lar tətbiq edilməklə hesablanır (maddə 159.9).

Vergi məqsədləri üçün işlərin görüldüyü və ya xidmətlərin
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göstərildiyi yer tikinti, tikinti-quraşdırma, təmir, bərpa işlərinin
icra olunduğu yer sayılır (maddə 168.1.).

Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və
digər xüsusi təyinatlı yaşayış fondlarının həyətyanı sahələri və
vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar üzrə torpaq
sahəsinin hər 100 kvadratmetrinə görə aşağıdakı cədvəldə
göstərilən dərəcələr tətbiq olunur (maddə 206.3.) :

Audit zamanı xüsusən nəzərə alınmalıdır ki, mənzil tikintisi
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər (mülkiyyətində və ya
icarəsində olan, habelə məqsədli şəkildə ayrılan ərazidə (torpaq
sahəsində) özünəməxsus və ya cəlb edilən vəsait hesabına
əhalinin fərdi (şəxsi) ehtiyaclarını ödəmək və ya kommersiya
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Yaşayış məntəqələri

Sənaye, tikinti,
nəqliyyat, rabitə,

ticarət-məişət xidməti
və digər xüsusi 

təyinatlı torpaqlar
(manatla)

Yaşayış fondlarının,
həyətyanı sahələrin

torpaqları və 
vətəndaşların bağ

sahələrinin tutduğu
torpaqlar (manatla)

Bakı 10 0,6

Gəncə, Sumqayıt 
şəhərləri və Abşeron
rayonu 8 0,5

Digər şəhərlər (rayon
tabeliyində olan şəhərlər
istisna olmaqla), rayon
mərkəzləri 4 0,3

Rayon tabeliyində olan
şəhərlərdə, qəsəbələrdə
və kəndlərdə (Bakı və
Sumqayıt şəhərlərinin,
habelə Abşeron 
rayonunun qəsəbə və
kəndləri istisna olmaqla) 2 0,1



məqsədləri üçün öz gücü ilə və yaxud müvafiq ixtisaslı peşəkar
sifarişçi və ya podratçı cəlb etməklə bina tikdirən, habelə bu ti -
kintinin və ya başa çatmış obyektin mülkiyyətçisi olan hüquqi
və ya fiziki şəxslər) sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri  sayılır-
lar (Vergi Məcəlləsi, maddə 218.1.1.2).

Mənzil tikintisi fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər üçün
zirzəmilər, mərtəbələr və çardaqlar daxil olmaqla, tikilən
binanın ümumi sahəsi (dövlətə ayrılan hissə, dövlət büdcəsi,
büdcədənkənar fondlar, dövlət zəmanəti və dövlətə ayrılan
yardımlar hesabına tikilən yaşayış sahəsi, başqa tikintilərlə
təmasda olmayan ayrıca tikilən fərdi və ya şəxsi yaşayış və ya
bağ evlərinin, yaxud tikililərinin sahəsi istisna olmaqla) vergi-
tutma obyektidir (maddə 218.1.2).

Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən
sadələşdirilmiş vergi Vergi Məcəlləsinin 219.1.2-ci maddəsində
müəyyən edilmiş vergitutma obyektinin hər kvadratmetri üçün
10 manat məbləğinə ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərinin
zonalar üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi əmsallar tətbiq edilməklə hesablanır (maddə 220.8).

Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hər bir ti -
kinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş vergini Vergi Məcəlləsinin
220.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada tikintinin təməl
işlərinin başlandığı rübdə hesablayır və həmin rübdən sonrakı
ayın 20-dən gec olmayaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi forma üzrə vergi orqanına bəyannamə təqdim
edirlər (maddə 221.5).

Vergi  Məcəlləsinin 218.1.1.2-ci maddəsində göstərilən vergi
ödəyiciləri vergi ödəyicisi kimi uçota alındıqları yerdən asılı
olmayaraq, mənzil tikintisi fəaliyyətinin faktiki həyata keçi -
rildiyi (mənzil tikintisi meydançasının faktiki yerləşdiyi) ərazi
(zona) üçün Məcəllənin 220.8-ci maddəsinə uyğun müəyyən
edilən sadələşdirilmiş vergini ödəyirlər.
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Həmin  maddədə nəzərdə tutulmuş bəyannamə vergi orqanına
təqdim edildikdən sonra hesablanmış vergi bərabər hissələrlə
12,5 faiz həcmində hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olma-
yaraq öhdəlik tam yerinə yetirilənədək dövlət büdcəsinə ödənilir.

Vergi Məcəlləsinin 218.1.1-ci maddəsində göstərilən şəxslər
digər fəaliyyət növü üzrə əldə etdikləri gəlirlərin və xərclərin
uçotunu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparırlar. Həmin
şəxslərin bu fəaliyyət növləri üzrə mənfəəti (zərəri) digər
fəaliyyət növündən əldə edilmiş mənfəətə (zərərə) aid edilmir
(maddə 221.6).

Tikinti təşkilatlarının fəaliyyət növündən asılı olaraq,
hesablanan və ödənilən vergilər barədə məlumat alınmalı, bütün
vergi öhdəliklərinin hesabatlarda tam əks etdirildiyinə və hər bir
vergi növü üzrə analitik uçotun aparılmasının düzgünlüyünə
yəqinlik əldə edilməlidir.   

Audit planlaşdırılarkən, auditor tikinti təşkilatının gəlirin və
xərcin müəyyənləşdirilməsinin  hansı metodundan (kassa və ya
hesablama metodlarından) istifadə etməsi, ödədiyi bütün
vergilər barədə dəqiq məlumatlar toplamalı  və hər bir vergi
növünün  necə yoxlanılacağını  müəyyənləşdirməlidir. 

Tikinti təşkilatının ödədiyi vergilər üzrə hesablamaların
düzgünlüyünü müəyyən etmək  üçün  testlər  tərtib  edilməlidir.

Hər bir verginin hesabat dövründəki dövriyyəsi (ilin əvvəlinə
qalıq, hesablamalar və ödənişlər, ilin sonuna qalıq əks
etdirilməklə) araşdırılmalı və mühasibat uçotunun məlumatları
ilə tutuşdurulmalıdır. Hər bir vergi üzrə riyazi hesablamaların
düzgünlüyü yoxlanılmalıdır.

Auditor dövlət vergi orqanları tərəfindən hesabat dövründə
aparılmış yoxlamaların (əgər hesabat dövründə aparılmamışdır-
sa, sonuncu yoxlamanın) nəticələri barədə aktla tanış olmalı,
göstərilmiş nöqsan və çatışmazlıqların hesabatlarda necə əks
etdirildiyi və aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına xüsusi diqqət
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yetirməlidir.
Vergi orqanları ilə yazışmalar və tərtib edilmiş üzləşmə akt-

ları ilə tanış olmaq, vergi borclarının qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi
hallarına xüsusi diqqət yetirmək, vergilərin hesabat göstəri-
cilərinə uyğun olduğuna əmin  olmaq lazımdır.

Hesablanmış vergilərin mühasibat uçotunda mövcud qanun-
vericiliyə uyğun şəkildə əks etdirildiyi, vergi dərəcələrinin
düzgün tətbiq edildiyi yoxlanılmalıdır.

Daha çox əhəmiyyətli olan vergi öhdəlikləri üzrə nəzarət
testləri hazırlanmalıdır.

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) üzrə təqdim edilmiş və ya alınmış
vergi hesab-fakturalarının mühasibat uçotunda vaxtında və
düzgün əks etdirildiyi, aylıq bəyannamələrin vaxtında və
düzgün təqdim edildiyi yoxlanılmalıdır.

Satış əməliyyatlarının auditi zamanı tətbiq edilmiş prose-
durların nəticələrindən ƏDV  və mənfəət vergisinin auditi
zamanı istifadə edilməlidir.

Vergilər hesablanarkən tətbiq edilən güzəştlərin mövcud
qanunvericiliyə əsasən həyata keçirildiyi yoxlanılmalıdır.

Baş kitaba və ilkin sənədlərə əsasən, aylar üzrə vergilərin
hesablanması və ödənilməsi haqqında məlumatlar əldə edilməli,
vergilər üzrə vaxtı keçmiş və ya gecikdirilmiş ödənişlərin
olmadığı yəqinləşdirilməlidir. 

Vaxtı keçmiş, gecikdirilmiş ödənişlər, hesabatlarda düzgün
əks etdirilməmiş vergilər üzrə yarana biləcək cərimə və maliyyə
sanksiyalarının tikinti təşkilatının maliyyə vəziyyətinə  təsiri
ehtimalı araşdırılmalı və bu barədə rəhbərliyə məlumat verilmə-
lidir.

5.  Digər  hesablaşma əməliyyatlarının auditi

Sığorta ilə bağlı əməliyyatların analitik uçotu  üzrə qalıqlar
əldə edilməlidir.  

Daha çox əhəmiyyətli sayılan əmlak və şəxsi sığorta
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əməliyyatları üzrə bağlanmış müqavilələrin şərtləri seçmə yolu
ilə öyrənilməli, sığorta hadisələri üzrə itkilərin və sığorta
ödənişlərinin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi
yoxlanılmalıdır. Xərclərin tərkibində olan sığorta ödənişlərinin
məbləği bu prosedurların nəticələri ilə tutuşdurulmalıdır.    

Əmək və əməkhaqqı üzrə hesablaşmaların auditi zamanı ye -
rinə yetirilmiş prosedurların nəticələrindən işçi heyətlə və icra
sənədləri üzrə aparılmış hesablaşmaların yoxlanılmasında isti-
fadə edilməli, bu hesablaşmaların düzgün aparıldığı yoxlanıl-
malıdır.

Birgə fəaliyyət barədə bağlanmış müqavilələrin şərtləri
öyrənilməli, iştirakçılar tərəfindən bu fəaliyyətə qoyulmuş
əmlakın və ya verilmiş vəsaitin müqavilə şərtlərinə uyğun
olduğu və hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.

Birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş
mənfəətin və ya zərərin hesabatlarda necə əks etdirildiyi
yoxlanılmalı və onların maliyyə hesabatlarında düzgün əks
etdirilib-etdirilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir.

6.  Kreditlər və borclar üzrə  əməliyyatların  auditi

Alınmış kreditlərin və borcların analitik və sintetik uçotunun
ilkin mühasibat registrlərində düzgün əks etdirildiyi yoxlanıl-
malıdır. 

Kredit və borc müqavilələrinin şərtləri öyrənilməli, onların
qaytarılması vaxtının uzadılması və ya vaxtı ötmüş kimi
qiymətləndirilməsi şərtlərinə diqqət yetirilməlidir.

Kredit və borclardan istifadəyə görə faizlərin hesablan-
masının və hesabatlarda əks etdirilməsinin düzgünlüyü
yoxlanılmalıdır.

Xarici valyutada alınmış borc və kreditlərə məzənnə
fərqlərinin və qalığın hesabatda düzgün əks etdirildiyi yoxlanıl-
malıdır.
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Kredit və borclar üzrə qalıqların audit dövrünün sonuna
hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq məqsədilə bu
məbləğin arayış ilə təsdiq edilməsi digər tərəfdən tələb edilmə-
lidir.

Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar üzrə vəsaitlərin
hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi, bu növ maliyyələşmələrdən
məqsədyönlü və təyinatı üzrə istifadə edildiyi və düzgünlüyü
yoxlanılmalıdır.

Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və
çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə
nöqsan və çatışmazlıqları aktda (hesabatda) əks etdirməli və
rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir.

Alınmış ktedit və borc ödənilmədən (buna maliyyə imkanları
olduğu hallarda) növbəti kreditin alınması hallarının olub-olma-
masına diqqət yetirilməlidir. Çünki belə hallar çirkli pullarla
bağlı əməliyyatları şərtləndirə bilər.

7. Əsas  vəsaitlər (ƏV) və  qeyri-maddi aktivlər (QMA)

Hazırlanmış mühasibat hesabatlarında əks etdirilmiş ƏV və
QMA-nın ilkin dəyəri, qalıq dəyəri və hesablanmış amortizasiya
ayırmaları barədə məlumatlar alınmalıdır.

ƏV və QMA-nın hesabat dövrünün sonuna analitik uçot
məlumatları əldə edilməli, sintetik hesabın qalıqları ilə tutuşdu-
rulmalı, kənarlaşmalar müəyyən edilərsə, onların səbəbləri
aydınlaşdırılmalıdır.

Əsas vəsaitlərin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsinə qiymət
vermək məqsədilə hesabat dövrünün sonuna inventarizasiyanın
aparılması və nəticələrinin mühasibat uçotunda düzgün əks
etdirilməsi yoxlanılmalıdır. İnventarizasiyanın nəticələrinə görə
silinmə halları olmuşdursa, ləğvetmə aktları  tələb edilməlidir. 
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ƏV və QMA-nın alınması və xaric olması  ilə bağlı əməliy -
yatların düzgün sənədləşdirilməsi və mühasibat uçotunda əks
etdirilməsi yoxlanılmalıdır. Əldə edilmiş əsas vəsaitlərin və
qeyri-maddi aktivlərin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının
düzgünlüyünə qiymət verilməlidir. ƏV və QMA-nın alınmasına,
daşınmasına, quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən xərc -
lərin onların  ilkin dəyərinə həqiqətən daxil edilib-edilmədiyi
müəyyənləşdirilməlidir.

ƏV və QMA xaricdən alınmışdırsa, gömrük bəyan-
namələrində göstərilən rüsumların onların ilkin dəyərinə aid
edildiyi və əməliyyatın baş verdiyi tarixə mövcud valyuta
məzənnəsinə uyğun olaraq düzgün qiymətləndirilərək mühasi-
bat uçotunda əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.

Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü
yoxlamaq məqsədilə mövcud qanunvericiliklə müəyyən-
ləşdirilmiş təsdiqedici sənədlər yoxlanılmalıdır.

Əsas vəsaitlərin alınması zamanı malgöndərən və podratçı
təşkilatlara ödənilmiş ƏDV-nin  ƏV-nin ilkin dəyərinə daxil
edilmədiyi, 68 saylı balans hesabına aid edildiyi  yoxlanıl-
malıdır.

ƏV və QMA-nın alınması, quraşdırılması və sazlanması üzrə
bütün xərclərin əvvəlcə kapital qoyuluşları hesabında yığıldığı,
ƏV və QMA istifadəyə verildikdə isə əsas vəsaitlər hesabına
keçirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Mənfəət vergisinin məqsədləri üçün istehsal təyinatlı kapital
qoyuluşlarına tətbiq edilən amortizasiya normalarının düzgün-
lüyü yoxlanılmalıdır. Bu məlumatlardan mənfəət vergisinin
auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

ƏV və QMA-nın kateqoriyalar üzrə düzgün qruplaşdırıldığı,
tətbiq edilmiş amortizasiya ayırmaları normalarının düzgün-
lüyü, bu normaların mövcud qanunvericiliyin tələbləri həddində
olduğu yoxlanılmalıdır. Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya
normalarının onların səmərəli istifadə müddətinə uyğun şəkildə
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hesablandığının düzgünlüyü  yoxlanılmalıdır. 
ƏV və QMA-nın xaric olmasının maliyyə hesabatlarında

düzgün əks etdirildiyi, əsas vəsaitlərin satışı zamanı onların
qalıq dəyərinin düzgün müəyyən edildiyi yoxlanılmalıdır. 

Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş və ya lizinqlə əldə edilmiş
əsas vəsaitlərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi
yoxlanılmalı, lizinq müqaviləsinin şərtləri  öyrənilməlidir.

Əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclərin mühasibat uçotunda
düzgün əks etdirildiyi, görülmüş təmir işlərinin xarakteri və
təmir xərclərinin müəyyənləşdirilmiş normalardan artıq
olmadığı yoxlanılmalııdır. Müəyyən edilmiş normalardan artıq
olan təmir xərclərinin hər bir kateqoriyaya dair əsas vəsaitlərin
balans üzrə qalıq dəyərinə düzgün aid edildiyi  yoxlanılmalıdır.

İstehsal prosesi ilə bağlı olmayan ƏV və QMA-nın amortiza-
siya ayırmalarının satılmış malların (görülmüş işlərin,
göstərilmiş xidmətlərin) gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibinə aid
edilmədiyi  və təyinatı üzrə xərclərdə əks etdirildiyi yoxlanıl-
malıdır.

Əsas vəsaitlərin əvəzsiz və ya qismən dəyəri ödənilməklə
alınması və verilməsi hallarına ayrı-ayrılıqda diqqət yetirilməli
və bu zaman vergi qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməsi
yoxlanılmalıdır. 

Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və
çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə
nöqsan və çatışmazlıqları aktda (hesabatda) əks etdirməli və
rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir.

8. Mal-material dəyərlilərinin (MMD)  və istehsal 
ehtiyatlarının (İE) auditi

İlin sonuna mühasibat hesabatlarinda əks etdirilmiş ehtiyat-
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ların (xammal və materialların, azqiymətli və tezköhnələn
əşyaların, malların, ticarət əlavəsinin) qalığı sifarişçinin analitik
uçot məlumatları ilə tutuşdurulmalıdır.

Uçot siyasətinə əsasən ehtiyatların qiymətləndirilməsində
hansı (LIFO, FIFO və ya digər) metoddan istifadə olunduğu
müəyyən edilməli  və hesabat ilində uçot siyasətinin də -
yişdirilmədiyi yəqinləşdirilməlidir.  

MMD və İE-nin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsini
qiymətləndirmək məqsədilə inventarizasiyanın aparılması
yoxlanılmalı və inventarizasiya aktları tələb edilməlidir.
İnventarizasiyanın nəticələrinin düzgün sənədləşdirildiyi
yoxlanılmalıdır. MMD və İE-nin subhesablar üzrə düzgün əks
etdirildiyi  yəqinləşdirilməlidir.

MMD və İE mədaxil edilərkən faktiki maya dəyərinin düzgün
müəyyənləşdirildiyinə qiymət vermək məqsədilə onların əldə
edilməsinə çəkilən xərclərin faktiki maya dəyərinə aid
edilməsinin düzgünlüyü ilkin sənədlərdən istifadə edilərək
seçmə yolu  ilə  yoxlanılmalıdır.

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan  tikinti təşkilatlarında
alınmış MMD və İE-nin dəyərinə  ƏDV-nin əlavə edilib-
edilməməsi yoxlanılmalıdır. MMD və İE-nin anbarlarda saxlan-
ması şəraiti öyrənilməli və bunun qəbul edilmiş tələblərə uyğun-
luğuna, anbar uçotunun, dəyərlilərin müəssisədaxili hərəkətinin
necə təşkil edildiyinə və düzgün sənədləşdirildiyinə qiymət ve -
rilməlidir.

Maddi ehtiyatların istifadəsinin təsdiq edilmiş texnoloji nor-
malara uyğunluğu yoxlanılmalı, fərqlər aşkar edilərsə, səbəbləri
araşdırılmalıdır. Bu məlumatlardan istehsal xərcləri və maya
dəyərinin auditi zamanı istifadə edilməlidir.   

MMD və İE-nin əskik (və ya artıq) gəlməsi, xarab olması hal-
larının mövcudluğu, belə hallar baş vermişdirsə, təbii itki nor-
maları və müəssisə tərəfindən görülmüş tədbirlər barədə
məlumatlar alınmalıdır.
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MMD və İE-yə görə tam maddi məsuliyyət barədə maddi
məsul şəxslərlə bağlanmış müqavilələrin mövcudluğu yoxlanıl-
malıdır.

İstifadə edilməyən və ya artıq olan maddi dəyərlilərin
satışının mühasibat uçotunda, mənfəətin və zərərin hesabatında
düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların istismara verilməsi
zamanı onlara tətbiq edilən köhnəlmənin düzgünlüyü yoxlanıl-
malıdır.

Uçot siyasətinə əsasən, istehsal edilmiş hazır məhsulun
hesabatlarda faktiki maya dəyəri ilə və ya normativ (plan)
istehsal maya dəyəri ilə əks etdirildiyi müəyyənləşdirilməli və
onların yükləmə anında mühasibat uçotunda necə əks etdirildiyi
öyrənilməli, bu prosedurların nəticələrindən satış əməliyyat-
larının, sifarişçi və alıcı təşkilatlarla hesablaşmaların auditi
zamanı istifadə edilməlidir.

Tikinti müəssisələrində malların uçotunun alınma qiyməti və
ya satış qiyməti ilə aparıldığı müəyyənləşdirilməlidir. Malların
uçotu satış qiyməti ilə aparılarkən və onlar topdan satılarkən
endirimlərin (və ya əlavələrin) tətbiq edilməsi hallarına xüsusi
diqqət yetirilməli və bu qiymətlərin mövcud bazar qiymətlərinə
uyğunluğu yəqinləşdirilməlidir. MMD və İE-nin yenidən
qiymətləndirilməsinin səbəb və nəticələri, onların cari bazar
qiymətlərinə uyğunluğu araşdırılmalı və qiymətləndirmənin
nəticələrinin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi
yoxlanılmalıdır. 

MMD və İE-nin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsini
qiymətləndirmək məqsədilə inventarizasiyanın aparılması
yoxlanılmalı və inventarizasiya aktları  tələb edilməlidir.
İnventarizasiyanın nəticələrinin düzgün sənədləşdirildiyi və
mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.

İnventarizasiya aparılmayıbsa və ya inventarizasiya aktların-
da nöqsanlar aşkar edilərsə, seçmə yolu ilə daha böyük maddi
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əhəmiyyət kəsb edən MMD və İE-nin həqiqi mövcudluğu
maddi məsul şəxslərin iştirakı ilə yoxlanılmalı  və nəticələri
hesabatlarla tutuşdurularaq aktlaşdırılmalıdır. 

9. Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və 
əməkhaqqı üzrə hesablaşmalar

Tikinti təşkilatlarında audit zamanı, ilk növbədə,
əməkhaqqının hesablanması üçün hansı metodlardan istifadə
olunması müəyyənləşdirilməlidir. İşəmuzd əməkhaqqı hesabla-
narkən, əməkhaqqının hesablandığı işlərin qəbulu və təhvili akt-
larına, habelə texniki hesabatlara uyğunluğu yoxlanmalıdır.
İşçilərin orta siyahı sayı və kateqoriyaları, müəssisədə tətbiq
edilən əməkhaqqı sistemi və formaları barədə məlumat alın-
malıdır. İşçtlərin orta siyahı sayının görülmüş işlərə yetərliliyi
barədə məlumat əldə olunması zəruridir.

İşçilərlə bağlanmış əmək müqavilələrinin Azərbaycan
Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğunluğu yoxlanılmalıdır.

Əməkhaqqının, məzuniyyətlərin, sosial təyinatlı ödənişlərin
hesablanmasının düzgünlüyü seçmə yolu  ilə  yoxlanılmalıdır.  

Əməkhaqqından tutulmaların (gəlir vergisi, Dövlət Sosial
Müdafiə Fonduna tutulma, icra vərəqələri üzrə tutulma, borclar
və s.) müvafiq qanunvericilik aktlarının, normativ və icra
sənədlərinin tələblərinə uyğunluğu seçmə yolu ilə yoxlanıl-
malıdır. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə güzəştlərin düzgün
tətbiq edildiyi yoxlanılmalıdır.

Deponentləşdirilmiş əməkhaqqının uçotunun düzgünlüyü
yoxlanılmalı, analitik uçotun aparılması yəqinləşdirilməli və bu
məlumatlar kassa əməliyyatları və ödəniş cədvəlləri ilə tutuşdu-
rulmalıdır. Bu prosedurlar nəticəsində kənarlaşmalar aşkar
edilərsə, səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır.

Əməkhaqqının hesablama-ödəniş cədvəllərinin yekunlarının
riyazi düzgünlüyü yoxlanılmalıdır.
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Əməkhaqqı üzrə hesablamaların mühasibat uçotunda düzgün
əks etdirildiyinə əmin olmaq məqsədilə tərtib edilmiş mühasibat
yazılışlarının düzgünlüyü, əməkhaqqı üzrə xərclərin istehsal
xərcləri maddələrinə düzgün aid edildiyi yoxlanılmalıdır.

Əməkhaqqı üzrə əməliyyatların düzgünlüyünə əmin olduq-
dan sonra müvafiq hesablama cədvəli tərtib edilməli, bu cədvələ
əsasən gəlir vergisi, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırma və
tutulmaların məbləğləri hesablanmalıdır. 

Bu prosedurlar nəticəsində əldə edilmiş məlumatlardan fiziki
şəxslərin gəlir vergisi üzrə büdcə ilə hesablaşmanın, sosial fond-
larla hesablaşmaların, istehsal xərcləri və gəlirdən çıxılan xərc -
lərin auditi zamanı istifadə edilməlidir.

10.  İstehsal  xərclərinin  auditi

Tikinti təşkilatlarında audit aparılarkən xysusi diqqət yeti -
rilməlidir ki, digər sahələrdən fərqli olaraq, material və xammal
tikinti üzrə mövcud olan texniki normalara tam müvafiq olaraq
silinməlidir. Bu zaman material və xammalların silinməsi üçün
mühəndis-texniki işçilərin müvafiq texniki hesabatları tərtib və
təsdiq edilməlidir. Xərclərin tərkibinə aid edilmiş məsrəflərin
siyahısı və məbləğlərini əks etdirən məlumat  əldə  edilməlidir.

Məhsulun (işlərin, xidmətlərin) maya dəyərinə daxil edilən
xərclər aşağıdakı elementlər üzrə qruplaşdırılmalıdır:

• material xərcləri;
• əməkhaqqı xərcləri;
• sosial ehtiyaclara ayırmalar; 
• əsas vəsaitlərin amortizasiyası;
• sair xərclər.

Materialların təsdiq edilmiş məsrəf normaları tələb edilməli,
bunların istehsala silinmə prosesi öyrənilməlidir.

İstehsal edilmiş məhsulun həcmi ilə faktiki silinmiş material-
ların həcmi müqayisə edilməli və düzgünlüyü qiymət -
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ləndirilməlidir.
Materialların artıq işlənməsi halları aşkar edilərsə, səbəbləri

araşdırılmalı və kənarlaşmaların təsdiq edilmiş normalara
uyğunluğu yoxlanılmalıdır.

Çatışmayan  və   ya   itirilmiş   maddi    ehtiyatların    təbii
itki     normaları çərçivəsində  olduğu  dəqiqləşdirilməlidir.

İstehsala aid olmayan digər materialların silinərək gəlirdən
çıxılan xərclərin tərkibinə aid edildiyi hallarının mövcudluğu
araşdırılmalıdır.

Zay məhsulun uçotunun necə aparıldığı yoxlanılmalı, istehsal
maya dəyərinə aid edilən zay məhsulun texnoloji normalar
çərçivəsində olduğu yəqinləşdirilməlidir.

İstehsal ehtiyatları və mallar bölməsində istifadə edilmiş
audit prosedurları nəticəsində əldə olunmuş məlumatlardan isti-
fadə edilməlidir.

İstehsal dövrünün müddətini, mərhələlərini və məhsulun
həcmini nəzərə alaraq, bitməmiş istehsalın hesabat dövrünün
sonuna, uçot siyasətinə uyğun olaraq, düzgün qiymətləndirildiyi
və inventarizasiyasının aparıldığı yoxlanılmalıdır.

İstehsal xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, auditin aparılması
proqramında müəyyənləşdirilmiş yoxlama metoduna əsasən,
gəlirdən çıxılan xərclərin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır.

İstehsal edilən hər bir növ məhsula görə tərtib olunmuş xərc -
lərin kalkulyasiyası alınmalı və onların plan maya dəyəri
müəyyənləşdirilməlidir.

Kalkulyasiyalardan istifadə edərək, əməkhaqqının xərclərin
tərkibinə düzgün silindiyi  yoxlanılmalıdır.

Əldə edilmiş məlumatlardan əməkhaqqı və sosial ehtiyaclara
ayırmaların auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

Qaimə xərclərinin, ümumtəsərrüfat və ümumistehsal xərc -
lərinin, köməkçi istehsal xərclərinin, qəbul edilmiş uçot siyasə -
tinə uyğun olaraq, gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibinə aid
edildiyi yoxlanılmalıdır.
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Amortizasiya xərclərinin istehsal prosesində həqiqətən isti-
fadə edilən əsas vəsaitlərə aid olduğu dəqiqləşdirilməlidir.

Tətbiq edilən audit prosedurları nəticəsində əldə edilmiş
məlumatlardan əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər
bölməsində istifadə edilməlidir.

Sair xərclərin tərkibində daha çox maddi əhəmiyyəti olan
xərc lərin düzgünlüyü ilkin sənədlərlə tutuşdurulmalıdır.

Bu növ xidmətlərə görə təqdim edilmiş ilkin sənədlər
yoxlanılmalı və xidmətləri göstərən təşkilatlarla bağlanmış
üzləşmə aktları tələb edilməlidir. Əldə edilən məlumatlardan
alıcı və sifarişçi təşkilatlarla hesablaşmaların auditi zamanı isti-
fadə edilməlidir.

İşçilərə hesablanmış ezamiyyə xərclərinin təsdiq edilmiş nor-
malara uyğun olduğuna əmin olmaq məqsədilə ezamiyyə
vərəqələri seçmə yolu ilə   yoxlanılmalıdır. Təhtəlhesab şəxslər-
lə aparılmış hesablaşmaların auditi nəticəsində əldə edilmiş
məlumatlardan bu məqsədlə istifadə edilməlidir.

Gələcək dövrün xərclərinin uçotunun düzgünlüyü və bu xərc -
lərin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.

Kommersiya xərclərinin tərkibi təhlil edilməli və onların
aidiyyəti üzrə əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.

Xidmətedici istehsalat və təsərrufatlar üzrə çəkilmiş xərclər
seçmə yolu ilə yoxlanılmalı və onların mühasibat hesabatların-
da düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.

Mənfəət və zərərin hesabatında xərclərin tərkibinin düzgün
əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.

Bu bölmədə istifadə edilən audit prosedurlarının
nəticələrindən maliyyə (mühasibat) hesabatlarının tərtib
edilməsinin düzgünlüyü yoxlanılarkən istifadə edilməlidir.

11. Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyalar

Maliyyə hesabatları və dövriyyə-qalıq cədvəlinə əsasən
qalıqlar müəyyənləşdirilməlidir.
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Uzunmüddətli investisiyalar və kapital qoyuluşları hesabları
üzrə analitik uçotun aparılması və riyazi düzgünlüyü yoxlanıl-
malıdır.

Kənar təşkilatlardan alınmış qiymətli kağızların həqiqətən
uzunmüddətli qiymətli kağızlar olduğu yoxlanılmalıdır. 

Kapital qoyuluşlarının hansı vəsaitlər hesabına və nə
məqsədlə həyata keçirildiyi araşdırılmalıdır.

Kapital qoyuluşuna aid edilmiş xərclərin qanuniliyi və müha-
sibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi ilkin sənədlərlə yoxlanıl-
malıdır. Kapital qoyuluşları ilə ƏV və QMA-nın auditinin
qarşılıqlı əlaqədə aparılmalı olduğu nəzərə alınmalıdır. Bu
məqsədlə yerinə yetirilən prosedurların nəticələri əsas vəsaitlər
və qeyri-maddi aktivlər bölməsindəki prosedurların nəticələri
ilə tutuşdurulmalıdır.

Başa çatmamış kapital qoyuluşlarının dəyərinin hesabatlarda
düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.

Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyalar üzrə
mühasibat yazılışlarının düzgünlüyü yoxlanılmalı, kənarlaş-
malar aşkar edilərsə, səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır.

Vergiqoyma məqsədilə mənfəət vergisi üzrə hesablaşmaların
auditi zamanı tətbiq edilmiş audit prosedurlarının nəticələrinə
əsasən, istehsal təyinatlı kapital qoyuluşlarına hesablanmış
amortizasiya ayırmalarının düzgünlüyü yoxlanılmalıdır.

Həyata keçirilmiş kapital qoyuluşlarının nə dərəcədə səmərəli
olduğu təhlil edilməlidir.  

12. Malların (iş və xidmətlərin) satışı

Maliyyə hesabatları (gəlirlər və xərclər barədə hesabat) və
dövriyyə-qalıq cədvəli üzrə məlumatlar əldə edilməlidir.

Uçot siyasətinə və qəbul edilmiş uçot prinsiplərinə əsasən,
satış əməliyyatlarının hansı metodla hesablandığı araşdırılmalı

179

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər



və hesabat dövrü ərzində uçot siyasətinin dəyişdirilmədiyi
yəqinləşdirilməlidir. 

İstehsal edilən malların çeşidlər üzrə siyahısı alınmalı,
istehsal xərcləri və maya dəyəri bölməsində tətbiq edilmiş audit
prosedurlarının nəticələrindən istifadə edilməlidir.

Satışla əlaqədar olan müqavilələrin mövcudluğu yoxlanılmalı
və şərtləri öyrənilməlidir. Müqavilə qiyməti və ya razılaşma
protokollarının mövcudluğu araşdırılmalıdır. 

Satış qiymətlərinin müqavilənin şərtlərinə uyğun (yüklənmə,
daşınma, gömrük rüsumları və s. xərclər əlavə edilməklə)
müəyyən edildiyi yoxlanılmalıdır.   

İstehsal edilmiş məhsulun sərbəst buraxılış qiyməti ilə və ya
dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərlə satıldığı araşdırıl-
malıdır.

Satışla əlaqədar olan ilkin mühasibat sənədlərinin (qaimə,
vergi hesab-fakturaları) düzgün tərtib edildiyi yoxlanılmalıdır.

Tətbiq edilmiş prosedurların nəticələrindən sifarişçi və alıcı
təşkilatlarla hesablaşmaların auditi zamanı istifadə edilməli və
nəticələrlə tutuşdurulmalıdır. Kənarlaşmalar aşkar edilərsə,
səbəbi aydınlaşdırılmalıdır.

Maliyyə nəticələrinə təsir göstərən sair satış əməliyyatları və
satışdankənar əməliyyatlar üzrə gəlirlər araşdırılmalı, onların
mövcud mühasibat uçotu prinsiplərinə uyğun əks etdirildiyi
yoxlanılmalıdır. 

Aşağıdakı gəlir və xərclərə xüsusi diqqət yetirilməlidir:
• xarici valyutada aparılmış əməliyyatların məzənnə

fərqlərindən gəlirlər və xərclər;
• alınmış cərimə və peniyalar;
• əmlakın icarəyə verilməsindən gəlirlər və xərclər;
• birgə fəaliyyətdən gəlirlər və xərclər;
• əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin xaric olmasından

gəlirlər və xərclər.
Sair satış üzrə əldə edilmiş gəlirlərin düzgünlüyünə əmin
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olmaq məqsədilə hesabat göstəriciləri müvafiq bölmələrdə
aparılmış audit prosedurlarının nəticələri ilə üzləşdirilməli, bu
növ satış əməliyyatlarının hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi
yoxlanılmalıdır.

Mallarin satışı (işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi)
zamanı xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan halların mövcud
olub-olmadığına diqqət yetirilməlidir.

Satış əməliyyatları üzrə edilmiş mühasibat yazılışlarının
düzgünlüyü, gəlirin maliyyə nəticələri barədə hesabatlarda
düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.

13. Mənfəət (zərər), fondlar və ehtiyatlar

Mənfəət, fondlar və ehtiyatlar üzrə ilin əvvəlinə qalıq, il
ərzində daxilolma, il ərzində xaricolma və ilin sonuna qalığı əks
etdirməklə, hesabat dövrü ərzində balans hesabları üzrə
dövriyyə-qalıq cədvəli tərtib edilməli və bu məlumatlar baş
kitabın məlumatları ilə tutuşdurulmalıdır.

Aşağıdakı balans hesabları  araşdırılmalıdır:
• ehtiyat kapitalı;
• əlavə kapital;
• keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti;
• keçmiş illərin ödənilməmiş zərəri;
• xüsusi fondlar və ehtiyatlar.

Hesabat dövrü ərzində tikinti təşkilatının ümumi yığıncağının
protokolları, direktorlar şurasının (müşahidə şurasının) qərar-
larının surəti tələb edilməli, qəbul edilmiş qərarların hesabatlar-
da düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.

Mənfəətin bölüşdürülməsinin auditi zamanı nəzərə alın-
malıdır ki, tikinti təşkilatı aşağıdakı hallarda mənfəətin
bölüşdürülməsi haqqında qərar qəbul edə bilməz:

• əgər qərar qəbul edildiyi anda cəmiyyət müəyyən edilmiş
müflisləşmə və ya iflas əlamətlərinə uyğun gəlirsə və ya
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həmin qərarın qəbul edilməsi nəticəsində belə əlamətlər
əmələ gələcəksə;

• əgər qərar qəbul edildiyi anda tikinti təşkilatlarının xalis
aktivlərinin dəyəri onun nizamnamə kapitalından azdırsa
və ya həmin qərarın qəbul edilməsi nəticəsində onun
məbləğindən  az  olacaqsa.          

Əmlakın  yenidən qiymətləndirilməsi, əvəzsiz alınması və ya
əvəzsiz verilməsi halları araşdırılmalı və onların mühasibat uço-
tunda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Nizamnaməyə və uçot siyasətinə əsasən xüsusi təyinatlı fond-
ların düzgün yaradıldığı yoxlanılmalıdır.  Fondlar hesabına
xərc lənmiş vəsaitlərin smetasına əlavə edilmiş ilkin sənədlərə
əsasən çəkilmiş xərclərin nə dərəcədə əsaslı və məqsədəuyğun
olduğu qiymətləndirilməlidir.

Hesabat dövrü zərərlə başa vurularsa, zərərin örtülməsi və
mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsi yoxlanılmalıdır.

Mənfəətin maliyyə və vergi uçotu üzrə müxtəlif olduğu hallar
araşdırılmalı və düzgünlüyü yoxlanılmalıdır.

14. Maliyyə vəziyyətinin təhlili, auditin 
nəticəsi üzrə verilən  təkliflər

Audit nəticəsində düzgün sayılmış balans hesabatı və hesaba-
ta əlavələr  tərtib edildikdən sonra daha çox əhəmiyyətli olan
aşağıdakı  göstəricilər müəyyənləşdirilməlidir:

• Cari likvidlik əmsalı (dövriyyə vəsaitlərinin qısamüddətli
öhdəliklərə nisbəti);

• Xalis dövriyyə kapitalı (dövriyyə vəsaitləri ilə qısamüd-
dətli  öhdəliklərin fərqi);

• Fərdilik əmsalı (fərdi kapitalın aktivlərin məbləğinə nis-
bəti);

• Maliyyə asılılığı əmsalı (ödəniləsi kapitalın (passivlərin)
fərdi kapitala nisbəti);
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• Fərdi kapitalın rentabelliyi (mənfəətin fərdi kapitala nis-
bəti);

• Səmərəlilik və rentabellik səviyyəsi;
• Daha çox əhəmiyyətli sayılan digər göstəricilər.

Bu göstəricilər  keçən illərin nəticələrinin göstəriciləri ilə
üzləşdirilməli və üzləşdirmə üçün müqayisə cədvəli tərtib
edilməlidir. İqtisadi göstəricilərin aşağı düşməsi halları aşkar
edilərsə, səbəbləri təhlil edilməli və rəhbərliyə məktubda
açıqlanmalıdır. 

Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və
çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, audit zamanı aşkar
edilmiş bütün nöqsan və çatışmazlıqları, bu nöqsan və çatışmaz -
lıqların aradan qaldırılması barədə lazımi təklif və tövsiyələri,
mühasibat uçotunun vəziyyətinə verilən  qiymət barədə
mülahizələrini auditor aktına və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba
daxil etməlidir.

Proqramı tərtib etdi: 
Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatası  sədrinin 
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 

Nəcəf TALIBOV
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Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası Şurasının

2012-ci il 18 dekabr  tarixli  238/5 saylı 
qərarı ilə təsdiq edilmişdir

KƏND TƏSƏRRÜFATI MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ
AUDİT APARILMASINA DAİR PROQRAM

M Ü N D Ə R İ C A T:

1. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin hüquqi əsasları və
nizamnamə   kapitalının formalaşması

2. Maliyyə-mühasibat hesabatları və  mühasibat  uçotu
3. Pul vəsaitləri, bank və  kassa  əməliyyatlarının,  hesablaş-

maların auditi
4. Vergilər  üzrə  hesablaşmalar
5.  Digər  hesablaşma əməliyyatlarının auditi
6.  Kreditlər və borclar üzrə  əməliyyatların  auditi
7. Əsas  vəsaitlər və  qeyri-maddi aktivlər
8. Mal-material dəyərlilərinin  və istehsal ehtiyatlarının audi-

ti

1. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin hüquqi əsasları və
nizamnamə   kapitalının formalaşması

Audit zamanı kənd təsərrüfat müəssisələrinin yaradılmasının
şərtləri, nizamnamədə göstərilmiş fəaliyyət növləri, nizamnamə
kapitalının məbləği, idarəetmə orqanlarının tərkibi və
səlahiyyətləri, qərarların qəbul edilməsi haqqında məlumatlar
və təşkilatın ləğvi şərtləri öyrənilməlidir. Kənd təsərrüfatı müəs-
sisələrinin hüquqi əsasları, hansı təşkilati-hüquqi formada
yaradılması, iştirakçıları, nizamnaməsi, nizamnamə kapitalı,
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mənfəətin bölüşdürülməsi, idarəetmə, yenidən təşkili və ləğvi,
nizamnamə kapitalındakı payın keçməsi, iştirakçının əmlakın-
dakı payına tutmanın yönəldilməsi, iştirakçının təşkilatdan çıx-
ması və çıxarkən hesablaşmalar Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsinə əsasən və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin
nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsinin 130.1-ci və 130.3-cü maddələrinə uyğun
olaraq dövlət reyestrində qeydə alınması (qeydə alınma tarixi,
dövlət şəhadətnaməsinin nömrəsi) auditor tərəfindən müvafiq
sənədlər əsasında  yoxlanılmalıdır.  Nizamnamə kapitalının for-
malaşdırılmasının auditi zamanı Mülki Məcəllədə nəzərdə tutul-
muş şərtlərə riayət edilib-edilməməsi müəyyənləşdirilməlidir.

Maddi dəyərlilər və qeyri-maddi aktivlərlə nizamnamə fon-
dunun formalaşdığı hallarda bu əməliyyatların düzgünlüyünə
əmin olmaq məqsədilə  müvafiq bölmələrin auditi zamanı tətbiq
edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən istifadə
edilməlidir.Nizamnamə kapitalının həcminin artması və ya azal-
ması şərtləri təhlil edilməlidir. Bunun üçün kənd təsərrüfatı müəs-
sisələrinin səhmdarlarının və ya təsisçilərinin ümumi yığıncağının
qərarı (əmri) tələb edilməli, artma  və ya azalma şərtlərinin qanuna
müvafiq olduğu qiymətləndirilməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, kənd
təsərrüfatı müəssisələrinin nizamnamə kapitalı onun tam
ödənilməsindən sonra Mülki Məcəllədə və kənd təsərrüfatı müəs-
sisəsinin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada kənd təsərrü-
fatı müəssisəsinin əmlakı hesabına iştirakçıların nizamnamə kapi-
talındakı mayalarının dəyərinə mütənasib şəkildə artırılması və (və
ya) iştirakçılar tərəfindən əlavə mayaların qoyulması vasitəsilə və
(və ya) təşkilata qəbul edilən yeni iştirakçıların mayaları hesabına
artırıla bilər. Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin nizamnamə kapi-
talının kənd təsərrüfat müəssisəsinin əmlakı hesabına artırılması
kənd təsərrüfat müəssisəsinin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş
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qaydada kənd təsərrüfat müəssisəsinin təşkilati-hüquqi formasın-
dan asılı olaraq ümumi yığıncağının və ya təsisçinin qərarı ilə hə -
yata keçirilir. Belə qərar yalnız kənd təsərrüfatı müəssisəsinin ötən
il üçün mühasibat hesabatının göstəriciləri əsasında qəbul edilə
bilər. Nizamnamə kapitalının kənd təsərrüfatı müəssisəsinin
əmlakı hesabına artırılan miqdarı kənd təsərrüfat müəssisəsinin
xalis aktivlərinin dəyəri, nizamnamə kapitalının miqdarı və kənd
təsərrüfat müəssisələrinin ehtiyat fondu arasındakı fərqi keçməmə-
lidir. Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin nizamnamə kapitalı bu cür
artırıldıqda, iştirakçıların sərmayələrinin məbləği dəyişmədən
bütün iştirakçıların sərmayələrinin nominal dəyəri proporsional
surətdə artır.

Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin nizamnamə kapitalının
azaldılması bütün iştirakçıların mayalarının nominal dəyərinin
azaldılması yolu ilə həyata keçirilməsi nəzərə alınmalıdır.
İştirakçıların mayalarının nominal dəyərinin azaldılması yolu
ilə nizamnamə kapitalının azaldılması bütün iştirakçıların ma -
yalarının nisbəti saxlanılmaqla həyata keçirilir. Nizamnamə
kapitalının azaldılması haqqında qərar qəbul edildikdən sonra
nizamnamədə və müəyyən edilmiş müddətdə cəmiyyət özünün
bütün kreditorlarına bu barədə yazılı məlumat göndərməli və
məlumat alındığı gündən bir ay müddətində kənd təsərrüfatı
müəssisəsinin kreditorlarının kənd təsərrüfatı müəssisəsinin
müvafiq öhdəliklərinin vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsini və
ya xitamını,  çəkdikləri  zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb
etmək hüququ vardır. Ona görə də  nizamnamə kapitalının
azaldılması hallarında kreditorlara bildirişlərin göndərilib-
göndərilməməsi müəyyən edilməli, onların tələbləri
öyrənilməli, tələblərin nə dərəcədə ödənildiyi təhlil edilməlidir.      

Audit zamanı auditor kənd təsərrüfatı müəssisəsinin ümumi
yığıncağının protokollarından və direktorlar şurasının
(müşahidə şurasının) qərarlarından çıxarışlarla tanış olmalı,



187

AUDİT: Qanunvericilik və normativ sənədlər

müvafiq bölmələrin auditi zamanı bu qərarların icrası vəziyyəti-
ni  araşdırmalıdır. Nizamnamədə və ya nizamnamə kapitalında
qeydə alınmış faktın yuxarıda göstərilən hər bir sonrakı faktik
dəyişiklikləri olarsa, Azərbaycan Respublikasının Mülki
Məcəlləsinin 130.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, faktiki dəyişik-
liyin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrində qeydə alınmaq üçün
təqdim  edilməsini auditor yoxlamalıdır. Nizamnamədə və
nizamnamə kapitalında  dəyişikliklər yalnız hüquqi şəxslərin
reyestrində  qeydə  alındığı andan  hüquqi qüvvəyə minir.    

Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və
çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmamasına
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə
nöqsan və çatışmazlıqları aktda (hesabatda) əks etdirməli və
rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir.

2. Maliyyə-mühasibat hesabatları və  mühasibat  uçotu

Kənd təsərrüfatı müəssisəsində hesabatlılığın və mühasibat
uçotunun “Mühasibat uçotu haqqında” 2004-cü il 29 iyun tari x -
li Qanuna və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin
təsdiq etdiyi qaydalara  müvafiq olaraq aparılması yoxlanıl-
malıdır.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, mühasibat balansı, mənfəətin
və zərərin hesabatı, auditlə əhatə edilən dövrün sonuna
aktivlərin, passivlərin, gəlirlərin, xərclərin, hesabların qalığını
əks etdirən dövriyyə cədvəli alınmalıdır.

Mühasibat balansının mənfəətin və zərərin hesabatının
dövriyyə cədvəlinə əsasən düzgün doldurulduğuna əmin olduq-
dan sonra məbləğlərin riyazi düzgünlüyü yoxlanılmalı və baş
kitabın məlumatları ilə üzləşdirilməlidir. Bütün sintetik
hesabların dövriyyə cədvəlinə daxil edildiyi və mövcud qanun-
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vericiliyə uyğunluğu yoxlanılmalıdır. 
Dövriyyə cədvəlinə əsasən hər bir audit bölməsi üzrə

yoxlanılacaq dövriyyə və qalıqlar bölmələr üzrə qruplaşdırıl-
malı, daha çox maddi əhəmiyyətli (maliyyə (mühasibat)
hesabatlarına əhəmiyyətli təsir etmək ehtimalı olan) məbləğlər
müəyyənləşdirilməlidir.

Dövriyyə cədvəlində əhəmiyyətli olmayan (maliyyə (mühasi-
bat) hesabatlarına əhəmiyyətli təsir etmək ehtimalı olmayan)
məbləğlər maddi əhəmiyyət kəsb etməyən göstəricilər kimi
qiymətləndirilməlidir.   

Xarici valyutada əks etdirilən aktivlərin və passivlərin
qalıqlarının Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
hesabat dövrünün sonuna olan rəsmi məzənnəsinə uyğun şə -
kildə düzgün qiymətləndirilərək hesabatlarda əks etdirildiyi
yoxlanılmalıdır.

Keçən ilin hesabatları ilə bu ilin hesabatları müqayisə
edilməli, hesabatlarda eyni tarixə (ilin sonuna və növbəti ilin
əvvəlinə) balans hesabları üzrə göstəricilərin eyniliyi yoxlanıl-
malıdır. Ciddi kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbləri aydın-
laşdırılmalıdır. 

Bütün bölmələr üzrə audit yekunlaşdırıldıqdan sonra audit
prosedurları nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar və lazımi
düzəlişlər yekun dövriyyə cədvəlinə daxil edilməlidir. 

Audit zamanı tətbiq edilmiş audit prosedurları nəticəsində rəy
vermək üçün  kifayət qədər auditor sübutlarının toplanması
mümkün olmadıqda və ya aşkar edilmiş nöqsan və çatışmaz -
lıqlara düzəlişlərin edilməsi mümkün olmadıqda, bu məqam-
ların maliyyə (mühasibat) hesabatlarına nə dərəcədə maddi
əhəmiyyətli təsir  göstərdiyi müəyyənləşdirilməli və bu barədə
fikirlər auditor rəyində ifadə edilməlidir.   

Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və
çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin
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nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmamasına
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə
nöqsan və çatışmazlıqları aktda (hesabatda) əks etdirməli və
rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir.

3. Pul vəsaitləri, bank və  kassa  əməliyyatlarının,
hesablaşmaların auditi

Təşkilatın kassa əməliyyatlarının, bank əməliyyatlarının,
xarici valyutada aparılan bank əməliyyatları, bankda olan xüsusi
hesablarının, digər pul vəsaitlərinin, pul sənədlərinin, hesablaş-
ma və kredit əməliyyatlarının, malsatan və podratçı təşkilatlar-
la,  alıcı və sifarişçilərlə, təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalarının
auditi, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin təşkilati-hüquqi for-
masından asılı olaraq, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası Şurasının müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş “Səhmdar
cəmiyyətlərində audit aparılmasına dair proqram”a, “Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyətlərdə audit aparılmasına dair proqram”a
və digər normativ sənədlərə müvafiq olaraq aparılmalıdır.

4. Vergilər  üzrə  hesablaşmalar

Tikinti təşkilatlarında audit aparılarkən nəzərə alınmalıdır ki,
“Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi
güzəştlərinin verilməsi haqqında”Azərbaycan Respublikasının
2001-ci il 27 noyabr tarixli 222-IIQ  nömrəli Qanununa əsasən
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını artırmaq və bu sahədə
sahibkarlığın inkişafını sürətləndirmək məqsədilə:

1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o
cümlədən sənaye üsulu ilə) hüquqi şəxslər 2001-ci il yanvarın 1-
dən başlayaraq 3 il müddətinə Azərbaycan Respublikasının
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqi şəxslərin mənfəət
vergisini, əlavə dəyər vergisini, sadələşdirilmiş sistem üzrə
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vergini və həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan obyekt -
lərdən əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar;

2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o
cümlədən sənaye üsulu ilə) fiziki şəxslər 2001-ci il yanvarın 1-
dən başlayaraq 3 il müddətinə Azərbaycan Respublikasının
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş əlavə dəyər vergisini və
həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan obyektlərdən əmlak
vergisini ödəməkdən azaddırlar;

3. “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi
güzəştlərinin verilməsi haqqında” Qanunun 1-ci və 2-ci mad-
dələri ilə vergiləri ödəməkdən azad edilmiş hüquqi və fiziki
şəxslər Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin müd-
dəalarına uyğun olaraq torpaq vergisinin ödəyiciləridir. Həmin
şəxslər digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda Azərbaycan
Respublikası Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq,
həmin fəaliyyət üzrə vergiyə cəlb olunurlar.

Nəzərə alınmalıdır ki, “Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədə olma müd-
dətinin uzadılması barədə Azərbaycan Respublikasinin 2003-cü
il tarixli 28 noyabr 520-IIQ nömrəli Qanununa əsasən, həmin
Qanunun qüvvədə olma müddəti 5 il müddətinə,  “Kənd təsər-
rüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin
verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27
noyabr tarixli 222-IIQ nömrəli Qanununun qüvvədə olma müd-
dətinin uzadılması barədə Azərbaycan Respublikasinin 2008-ci
il 25 noyabr tarixli 719-IIIQ nömrəli  Qanuna əsasən isə daha 5
il müddətinə uzadılmışdır. Sonuncu  Qanun 2009-cu il yanvarın
1-dən qüvvədədir.

Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki,  Azərbaycan Res -
publikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən (maddə 206.1) torpaq
vergisinin dərəcəsi kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə 1 şərti bal
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üçün 0,06 manat müəyyən edilmişdir. Müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan in -
zibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı,
coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla  şərti balları
müəyyənləşdirilir (maddə 206.2).

Audit planlaşdırılarkən, auditor kənd təsərrüfatı müəs-
sisəsinin gəlirin və xərcin müəyyənləşdirilməsinin  hansı meto-
dundan (kassa və ya hesablama metodlarından) istifadə etməsi,
ödədiyi bütün vergilər barədə dəqiq məlumatlar toplamalı  və
hər bir vergi növünün  necə yoxlanılacağını  müəyyənləşdirmə-
lidir. 

5.  Digər  hesablaşma əməliyyatlarının auditi

Audit zamanı daha çox əhəmiyyətli sayılan əmlak və şəxsi
sığorta əməliyyatları üzrə bağlanmış müqavilələrin şərtləri
seçmə yolu ilə öyrənilməli, sığorta hadisələri üzrə itkilərin və
sığorta ödənişlərinin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi
yoxlanılmalıdır. Xərclərin tərkibində olan sığorta ödənişlərinin
məbləği bu prosedurların nəticələri ilə tutuşdurulmalıdır.    

İşçi heyətlə və icra sənədləri üzrə  aparılmış hesablaşmaların
yoxlanılmasında  əmək və əməkhaqqı üzrə hesablaşmaların audi-
ti zamanı yerinə yetirilmiş prosedurların nəticələrindən istifadə
edilməli, bu hesablaşmaların düzgün aparıldığı yoxlanılmalıdır.

Mövcud olduğu hallarda birgə fəaliyyət barədə bağlanmış
müqavilələrin şərtləri öyrənilməli, iştirakçılar tərəfindən bu
fəaliyyətə qoyulmuş əmlakın və ya verilmiş vəsaitin müqavilə
şərtlərinə uyğun olduğu və hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi
yoxlanılmalı və birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində
əldə edilmiş mənfəətin və ya zərərin hesabatlarda necə əks
etdirildiyi yoxlanılmalı, onların maliyyə hesabatlarında düzgün
əks etdirilib-etdirilməməsi müəyyənləşdirilməlidir.
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6.  Kreditlər və borclar üzrə  əməliyyatların  auditi

Audit zamanı alınmış kreditlərin və borcların analitik və sin-
tetik uçotunun ilkin mühasibat registrlərində düzgün əks
etdirildiyi yoxlanılmalı, kredit və borc müqavilələrinin şərtləri
öyrənilməli, onların qaytarılması vaxtının uzadılması və ya
vaxtı ötmüş kimi qiymətləndirilməsi şərtlərinə diqqət yetirilmə-
lidir.

Faizlərin hesablanmasının və hesabatlarda əks etdirilməsinin
düzgünlüyü yoxlanılmalıdır.

Xarici valyutada alınmış borc və kreditlərə məzənnə
fərqlərinin və qalığın hesabatda düzgün əks etdirilməsi
yoxlanılmalıdır.

Kredit və borclar üzrə qalıqların audit dövrünün sonuna
hesabatlarda düzgün əks etdirilməsinə əmin olmaq məqsədilə
bu məbləğin arayış ilə təsdiq edilməsi digər tərəfdən tələb
edilməlidir.

Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar üzrə vəsaitlərin
hesabatlarda düzgün əks etdirilməsi, bu növ maliy -
yələşmələrdən məqsədyönlü və təyinatı üzrə istifadə edilməsi
və düzgünlüyü yoxlanılmalıdır.

Keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmaz -
lıqlarla auditor tanış olmalı,  auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmamasına
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə
nöqsan və çatışmazlıqları aktda (hesabatda) əks etdirməli və
rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməli, alınmış ktedit və
borc ödənilmədən növbəti kreditin alınması hallarının olub-
olmamasına diqqət yetirməlidir. 

7. Əsas  vəsaitlər və  qeyri-maddi aktivlər

Audit zamanı nəzərə alınmalıdır ki, kənd təsərrüfatı müəs-
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sisələrində binalar, qurğular, ötürücü qurğular, iş-güc maşınları
(avadanlıqları), ölçü tənzimləyici cihazlar (qurğular), hesabla-
ma texnikası, nəqliyyat vasitələri, alətlər, istehsalat-təsrrüfat
inventarları (ləvazimatları), işçi-məhsuldar heyanlar, çoxillik
əkmələr, daxili təsərrüfat yolları, öz mülkiyyəti olan torpaq
sahələri, torpaqların yaxşılaşdırılmasına (meliorasiya, qurudul-
ma, irriqasiya və s.), həmçinin, başqa işlərə (məqsədlərə) qoyu-
lan kapital qoyuluşları və başqa vəsaitlər (əmək vəsaitləri) əsas
vəsaitlərə aid edilir.

Müəssisənin öz mülkiyyətində olan torpaq sahələri uçotda
onların alınmasına çəkilən faktiki xərclər üzrə əks etdirilir.

Əsas vəsaitlər uçotda ilkin dəyəri ilə, yəni onların alınmasına,
quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən faktiki xərc
məbləğində əks etdirirlir. Öz mülkiyyətində olan torpaq
sahələrindən başqa, əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri onlar yenidən
qiymətləndirildikdə, yenidən qurulduqda, onlarda yeni tikinti
işləri aparıldıqda, onlara yeni avadanlıqlar quraşdırıldıqda və
onların müvafiq obyektləri qismən ləğv edildikdə dəyişdirilə
bilər.

İş heyvanları aşağıdakı qruplara bölünür:
1. İşçi heyvanlar:  atlar, öküzlər, dəvələr və başqa işçi heyvan-

lar (idman atları və başqa nəqliyyat heyvanları da daxil
olmaqla);

2. Məhsuldar və damazlıq heyvanlar:  inəklər, döl öküzləri,
camışlar, döl kəlləri, döl ayğırları, ilxıya qoşulmuş damazlıq
madyanlar, damazlıq dəvələr, döl nərləri, ana marallar, döl üçün
erkək marallar, döl qabanları, damazlıq donuzlar, damazlıq
qoyunlar, damazlıq keçilər, döllük qoçlar, döllük təkələr və
başqaları.

Digər əsas vəsaitlər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
1. Çoxillik əkmələr:  yaşından asılı olmayaraq mədəni çoxil-

lik əkmələr, bütün növ meyvə və giləmeyvə çoxillik əkmələri
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(ağaclar və kollar), küçələrdə, meydanlarda, parklarda, bağlar-
da, müəssisələrin ərazi bağçalarında, yaşayış binalarının
həyətlərində və bu kimi başqa yerlərdə əkilən yaşıllaşdırma və
dekorativ çoxillik əkmələr, qumsallığın və sahillərin
bərkidilməsi məqsədilə əkilən çoxillik əkmələr, elmi-tədqiqat
institutlarında, botanika bağlarında və bu kimi başqa yerlərdə
tədqiqat və başqa məqsədlər üçün əkilən çoxillik əkmələr;

2. Torpaqların yaxşılaşdırılması üzrə əsaslı məsrəflər:  kapital
qoyuluşu hesabına aparılan torpaq sahələrinin əkin üçün plan-
laşdırılması, ərazinin kötükdən təmizlənməsi və əkinə hazırlan-
ması, sahələrin daşlardan, kəsəklərdən, alaqlardan və başqa
lüzumsuz bitkilərdən təmizlənməsi, kiçik təpəciklərin hamar-
lanması, nohurların təmizlənməsi və s. bu kimi torpaqların
yaxşılaşdırılması işləri (tikinti və quraşdırma işləri ilə əlaqəsi
olmayan işlər).

Eyni zamanda, nəzərə alınmalıdır ki, “Kapital qoyuluşları”
hesabı kənd təsərrüfatı müəsisəsinin əsas vəsaitləri investisiya
qoyuluşları, müəssisənin torpaq sahələrinə və təbiətdən istifadə
obyektlərinə, qeyri-maddi aktivlərə investisiya qoyuluşları,
eləcə də məhsuldar və iş heyvanlarından ibarət əsas sürünün
yaradılması üzrə məsrəflərə (dəyərindən asılı olmayaraq müəs-
sisənin dövriyyə vəsaitlərinə aid edilən quşlardan, xəz dərili
heyvanlardan, ev dovşanlarından, arı ailələrindən, minik və
keşikçi itlərdən və təcrübə heyvanlarından başqa) investisiya
qoyuluşları haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün
nəzərdə tutulmuşdur.

“Kapital qoyuluşları” hesabına aşağıdakı subhesablar açıla
bilər:

1. “Torpaq sahələrinin əldə edilməsi”.
2. “Təbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi”.
3. “Əsas vəsait obyektlərinin inşası”.
4. “Ayrı-ayrı əsas vəsait obyektlərinin əldə edilməsi”.
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5. “Əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan məsrəflər”.
6. “Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi”.
7. “Cavan heyvanların əsas sürüyə keçirilməsi”.
8. “Yaşlı heyvanların əldə edilməsi”.
9. “Əvəzsiz alınmış heyvanların gətirilməsi” və başqaları.
“Torpaq sahələrinin əldə edilməsi” subhesabında müəssisənin

mülkiyyətinə aid edilən torpaq sahələrinin əldə edilməsi üzrə
məsrəflər uçota alınır.

“Təbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi” subhesabın-
da müəssisənin mülkiyyətinə aid edilən təbiətdən istifadə
obyektlərinin əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota alınır.

“Əsas vəsait obyektlərinin inşası” subhesabında əsaslı kənd
təsərrüfatı təyinatlı tikinti üzrə smetalarda, maliyyə-smeta
hesablamaları və titul siyahılarında bina və qurğuların inşası,
avadanlığın quraşdırılması üzrə məsrəflər, quraşdırılmağa ve -
rilmiş avadanlığın dəyəri və digər xərclər (tikintinin təsərrüfat və
ya podrat üsulu ilə aparılmasından asılı olmayaraq) uçota alınır.

“Ayrı-ayrı əsas vəsait obyektlərinin əldə edilməsi” sub -
hesabında quraşdırılması tələb olunmayan avadanlıq, maşın,
alət, inventar və digər əsas vəsait obyektlərinin əldə edilməsi
üzrə məsrəflər uçota alınır.

“Əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan məsrəflər” subhesabın-
da müəyyən olunmuş qayda üzrə əsas vəsait obyektinin ilk
dəyərinə daxil edilməyən əsas vəsaitlərin inşası və alınması ilə
əlaqədar məsrəflər uçota alınır.

“Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi” subhesabında qeyri-
maddi aktivlərin əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota alınır.

“Kapital qoyuluşları” hesabının debetində təşkilatın müəyyən
olunmuş qayda üzrə əsas vəsait obyektlərinin ilk dəyərinə daxil
edilən, eləcə də əsas vəsaitlərin inşası və əldə edilməsi ilə əlaqə-
dar olan, lakin həmin obyektlərin ilk dəyərinə daxil edilməyən
faktiki məsrəfləri əks etdirilir. 
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“Cavan heyvanların əsas sürüyə keçirilməsi” subhesabında
əsas sürüyə keçirilən cavan məhsuldar və iş heyvanlarının təsər-
rüfatda böyüdülməsi ilə əlaqədar məsrəflər uçota alınır. 

“Yaşlı heyvanların əldə edilməsi” subhesabında daşınma
xərc ləri də daxil edilməklə əsas sürü üçün əldə edilən yaşlı və iş
heyvanlarının dəyəri uçota alınır.

“Əvəzsiz alınmış heyvanların gətirilməsi” subhesabında
digər müəssisələrdən əvəzsiz alınan yaşlı və iş heyvanlarının
təsərrüfata gətirilməsi üzrə xərclər uçota alınır.

Əsas sürüyə keçirilən cavan heyvanlar faktiki maya dəyəri ilə
qiymətləndirilir. Əsas sürüyə keçirilən bütün növlərdən olan
cavan məhsuldar və iş heyvanları, onların ilin əvvəlindən olan
balans dəyəri üzrə (ilin əvvəlindən heyvanların əsas sürüyə
keçirilənədək olan dövr ərzində çəki artımı, yaxud böyümənin
plan maya dəyəri əlavə edilməklə) 11 nömrəli “Böyüdülməkdə
və kökəldilməkdə olan heyvanlar” hesabından 08 nömrəli
“Kapital qoyuluşları” hesabının debetinə silinir. Bununla bir-
likdə, cavan heyvanlar əsas sürüyə keçirilərkən, 01 nömrəli
“Əsas vəsaitlər” hesabının debetinə və 08 nömrəli “Kapital
qoyuluşları” hesabının kreditinə yazılış edilir. İlin axırında
hesabat kalkulyasiyası tərtib edildikdən sonra il ərzində əsas
sürüyə keçirilən cavan heyvanların yuxarıda göstərilən dəyəri
ilə onun faktiki maya dəyəri arasındakı fərq əlavə olaraq, yaxud
“storno” edilməklə nömrəli “Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə
olan heyvanlar” hesabından 08 nömrəli “Kapital qoyuluşları”
hesabına (01 nömrəli “Əsas vəsaitlər” hesabında heyvanların
qiymətini dəqiqləşdirməklə) silinir.

Kənardan alınmış yaşlı heyvanların dəyəri, daşınma üzrə
xərc lər də daxil edilməklə, onların alındığı faktiki maya dəyəri
ilə “Kapital qoyuluşları” hesabının debetinə mədaxil edilir. 

Əsas sürünün yaradılması əməliyyatlarının başa çatması üzrə
məsrəflər “Kapital qoyuluşları” hesabından “Əsas vəsaitlər”
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hesabının debetinə silinir.
Müəssisənin başa çatmamış tikinti, əsas vəsait, qeyri-maddi

aktivlərin əldə edilməsi və əsas sürünün təşkili üzrə başa çat-
dırılmamış məsrəflərin məbləğləri 08 nömrəli “Kapital qoyu-
luşları” hesabında qalıq kimi göstərilir.

“Kapital qoyuluşları” hesabı üzrə analitik uçotun quruluşu:
tikinti işlərinə və yenidənqurmaya; qazma işlərinə; avadan-
lıqların quraşdırılmasına; quraşdırılması tələb olunan və olun-
mayan avadanlıqların, habelə kapital qoyuluşları smetalarında
nəzərdə tutulan alət və inventarların əldə edilməsinə; layihə-
axtarış işlərinə məsrəflər; əsas sürünün yaradılması ilə əlaqədar
məsrəflər (heyvanların növləri üzrə /iribuynuzlu mal-qara,
donuzlar, qoyunlar, atlar və s./) kapital qoyuluşu üzrə sair məs-
rəflər haqqında məlumatların alınmasının mümkünlüyünü təmin
etməlidir.

Hazırlanmış mühasibat hesabatlarında əks etdirilmiş əsas
vəsaitlərın ilkin dəyəri, qalıq dəyəri və hesablanmış amortiza-
siya ayırmaları barədə məlumatlar alınmalıdır.

Əsas vəsaitlərın hesabat dövrünün sonuna analitik uçot
məlumatları əldə edilməli, sintetik hesabın qalıqları ilə tutuşdu-
rulmalı, kənarlaşmalar müəyyən edilərsə, onların səbəbləri
aydınlaşdırılmalıdır.

Əsas vəsaitlərin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsinə qiymət
vermək məqsədilə hesabat dövrünün sonuna inventarizasiyanın
aparılması və nəticələrinin mühasibat uçotunda düzgün əks
etdirilməsi yoxlanılmalıdır. İnventarizasiyanın nəticələrinə görə
silinmə halları olmuşdursa, ləğvetmə aktları  tələb edilməlidir. 

Əsas vəsaitlərin alınması və xaric olması  ilə bağlı əməliyyat-
ların düzgün sənədləşdirilməsi və mühasibat uçotunda əks
etdirilməsi yoxlanılmalıdır. Əldə edilmiş əsas vəsaitlərin və
qeyri-maddi aktivlərin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının
düzgünlüyünə qiymət verilməlidir. Əsas vəsaitlərın alınmasına,
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daşınmasına, quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən xərc -
lərin onların  ilkin dəyərinə həqiqətən daxil edilib-edilməməsi
müəyyənləşdirilməlidir.

Əsas vəsaitlər xaricdən alınmışdırsa, gömrük bəyan-
namələrində göstərilən rüsumların onların ilkin dəyərinə aid
edilməsi və əməliyyatın baş verdiyi tarixə mövcud valyuta
məzənnəsinə uyğun olaraq düzgün qiymətləndirilərək mühasi-
bat uçotunda əks etdirilməsi yoxlanılmalıdır.

Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü
yoxlamaq məqsədilə mövcud qanunvericiliklə müəyyən-
ləşdirilmiş təsdiqedici sənədlər yoxlanılmalıdır.

Əsas vəsaitlərin alınması zamanı malgöndərən və podratçı
təşkilatlara ödənilmiş vəsaitlərin onların ilkin dəyərinə daxil
edilmədiyi, 68 saylı balans hesabına aid edildiyi  yoxlanıl-
malıdır.

Əsas vəsaitlərin alınması, quraşdırılması və sazlanması üzrə
bütün xərclərin əvvəlcə kapital qoyuluşları hesabında yığıldığı,
istifadəyə verildikdə isə əsas vəsaitlər hesabına keçirildiyi
yoxlanılmalıdır. 

Əsas vəsaitlər kateqoriyalar üzrə düzgün qruplaşdırıldığı, tət-
biq edilmiş amortizasiya ayırmaları normalarının düzgünlüyü,
bu normaların mövcud qanunvericiliyin tələbləri həddində
olması yoxlanılmalıdır. Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya
normalarının onların səmərəli istifadə müddətinə uyğun şəkildə
hesablandığının düzgünlüyü  yoxlanılmalıdır. 

Əsas vəsaitlərın xaric olmasının maliyyə hesabatlarında
düzgün əks etdirilməsi, əsas vəsaitlərin satışı zamanı onların
qalıq dəyərinin düzgün müəyyən edilməsi yoxlanılmalıdır. 

Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş və ya lizinqlə əldə edilmiş
əsas vəsaitlərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsi
yoxlanılmalı, lizinq müqaviləsinin şərtləri  öyrənilməlidir.

Əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclərin mühasibat uçotunda
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düzgün əks etdirilməsi, görülmüş təmir işlərinin xarakteri və
təmir xərclərinin müəyyənləşdirilmiş normalardan artıq olma-
ması yoxlanılmalııdır. Müəyyən edilmiş normalardan artıq olan
təmir xərclərinin hər bir kateqoriyaya dair əsas vəsaitlərin ba -
lans üzrə qalıq dəyərinə düzgün aid edilməsi  yoxlanılmalıdır.

Əsas vəsaitlərin əvəzsiz və ya qismən dəyəri ödənilməklə
alınması və verilməsi hallarına ayrı-ayrılıqda diqqət yetirilməli
və bu zaman vergi qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməsi
yoxlanılmalıdır. 

Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və
çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmamasına
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə
nöqsan və çatışmazlıqları aktda (hesabatda) əks etdirməli və
rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir.

8. Mal-material dəyərlilərinin  və istehsal 
ehtiyatlarının auditi

Mal-material dəyərlilərinin və istehsal ehtiyatlarının auditi
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının
müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş “Səhmdar cəmiyyətlərində
audit aparılmasına dair proqram”a, “Məhdud məsuliyyətli
cəmiyyətlərdə audit aparılmasına dair proqram”a və digər nor-
mativ sənədlərə müvafiq olaraq aparılmalı, lakin bu zaman kənd
təsərrüfatı müəssisələrinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Kənd təsərrüfatı müəssisələri toxumların, yemlərin və əkilməli
materialların (alınan və özündə istehsal olunan), mineral
gübrələrin, kənd təsərrüfatı bitkilərinə zərər vuran ziyanveri-
cilərə və xəstəliklərə qarşı mübarizədə istifadə olunan zəhərli
kimyəvi maddələrin, kənd təsərrüfatı heyvanlarında olan xəstə-
liklərə qarşı mübarizədə istifadə olunan dərmanların, bioloji və
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kimyəvi maddələrin və s. uçotunu aparmaq üçün 10 nömrəli
“Materiallar” hesabına xüsusi subhesablar aça bilərlər.

Eyni zamanda, nəzərə alınmalıdır ki,  kənd təsərrüfatı müəs-
sisələrində 11 nömrəli “Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan
heyvanlar” hesabından istifadə olunur. 11 nömrəli “Böyü -
dülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar” hesabı müəssisəyə
məxsus cavan heyvanların, otlaqda və kökəldilməkdə olan yaşlı
heyvanların, quşların, dovşanların, vəhşi heyvanların, arı
ailələrinin, satılmaq üçün əsas sürüdən çıxdaş olunan yaşlı hey-
vanların (kökəldilməyə qoyulmadan), satılmaq üçün əhalidən
qəbul olunan heyvanların mövcudluğu və hərəkəti haqqında
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu
heyvanların böyüdülməsi, yaxud kökəldilməsi ilə əlaqədar xərc -
lərin uçotu 20 nömrəli “Əsas istehsalat” hesabında aparılır.

Digər müəssisə və şəxslərdən heyvanların alınması 11 nömrəli
“Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar” hesabının
debetində və 60 nömrəli “Malsatan və podratçılara hesablaş-
malar” hesabının (malsatanlar tərəfindən sənədləşdirilmiş
məbləğdə) və başqa müvafiq hesabların (daşınıb gətirilməsi və
buna bənzər sair xərclər məbləğində) kreditində əks etdirilir.

Artımdan (bala vermədən) alınan cavan heyvanlar 11 nömrəli
“Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar”  hesabının
debetinə, bala vermiş heyvanların saxlanılmasına çəkilən xərc -
lərin uçotu aparılan hesabların isə kreditinə yazılmaqla mədaxil
olunur.

Cavan iribuynuzlu mal-qaranın, donuzların və kökəldilməkdə
(otlaqda) olan heyvanların çəki artımının, həmçinin, cavan hey-
vanların (dayçalar və başqaları) boy artımının dəyəri böyüdülmə
məsrəflərini, böyüdülmənin plan maya dəyəri üzrə uçota alan
hesablardan hər ay 11 nömrəli “Böyüdülməkdə və kö -
kəldilməkdə olan heyvanlar” hesabının debetinə silinir. İlin
sonunda göstərilən hesablarda il ərzində böyüdülmənin plan
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maya dəyəri ilə uçota alınan, çəki və ya boy artımının dəyərini
böyüdülmənin faktiki maya dəyərinə çatdırmaq üçün düzəliş
(“storno”, yaxud əlavə) yazılışı tərtib edilir.

Cavan heyvanlar əsas sürüyə keçirilərkən onların dəyəri  11
nömrəli “Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar”
hesabından silinərək, 08 nömrəli “Kapital qoyuluşları”
hesabının debetinə yazılır. Burada yazılan məbləğ eyni zaman-
da 01 nömrəli “Əsas vəsaitlər” hesabının debetinə və 08   nöm-
rəli “Kapital qoyuluşları” hesabının kreditinə yazılmaqla uçotda
əks etdirilir.

11 nömrəli “Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvan-
lar” hesabında uçota alınan heyvanların kənara verilməsi (o
cümlədən əsas sürüdən çıxdaş olunaraq tədarük müəssisələrinə
təhvil verilən heyvanlar) 11 nömrəli “Böyüdülməkdə və
kökəldilməkdə olan heyvanlar” hesabının kreditində və 46 nöm-
rəli “Məhsul (iş, xidmət) satışı” hesabının debetində əks
etdirilir. Eyni zamanda, satılan heyvanlara görə mal alandan
gözlənilən məbləğ 46 nömrəli “Məhsul (iş, xidmət) satışı”
hesabının kreditinə və 62 nömrəli “Alıcılar və sifarişçilərlə
hesablaşmalar” hesabının debetinə yazılır. 

Heyvanların kökəlməsi məqsədilə əsas sürüdən çıxdaş olunan
heyvanlar 11 nömrəli “Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan
heyvanlar” hesabının debetində və 01 nömrəli “Əsas vəsaitlər”
hesabının kreditində (məhsuldarheyvanlar ilk dəyərlə, işçi hey-
vanlar isə onların satışı və çıxdaşından əldə olunmuş məbləğlə)
yazılmaqla uçota alınır.

Əsas sürüdən çıxdaş olunan heyvanlar, kökəlməyə qoyul-
madan tədarük müəssisələrinə təhvil verildikdə 46 nömrəli
“Məhsul (iş, xidmət) satışı” hesabının kreditinə və 47 nömrəli
“Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları” hesabının debetinə
yazılır.

Tələf olmuş və məcburi kəsilmiş (təbii fəlakət və yoluxucu
xəstəliklər vaxtı tələf olanlardan başqa) heyvanların dəyəri
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sərvətlərin xarab olmasında olduğu kimi 11 nömrəli
“Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar” hesabından
silinərək, 84 nömrəli “Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarabol-
masından itkilər” hesabının debetinə yazılır. Məcburi kəsilmiş
və tələf olmuş heyvanların dərisi, buynuzu, dırnağı, texniki piyi
və s. mümkün istifadə, yaxud satış qiyməti ilə qiymət -
ləndirilməli və həmin heyvanların saxlanılması xərclərini uçota
alan hesabların kreditindən əlavə məhsul kimi mədaxil olun-
malıdır. Təbii fəlakət və yoluxucu xəstəliklər zamanı kəsilmiş
və tələf olmuş heyvanlar 11 nömrəli “Böyüdülməkdə və
kökəldilməkdə olan heyvanlar” hesabından bilavasitə 80 nöm-
rəli “Mənfəət və zərər” hesabının debetinə silinir.

11 nömrəli “Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar”
hesabı üzrə analitik uçot heyvanların böyüdülməsi və
kökəldilməsinə məsrəflərin uçotu üçün müəyyən edilmiş heyvan-
ların saxlanılma yerləri, növləri, yaş qrupları, cinsi üzrə aparılır.

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində əmək qanunvericiliyinə
əməl edilməsi və əməkhaqqı üzrə hesablaşmalar,  istehsal  xərc -
lərinin  auditi, kapital qoyuluşları və uzunmüddətli
investisiyalar, malların  satışı, mənfəət (zərər), fondlar və ehti -
yatlar, maliyyə vəziyyətinin təhlili, auditin nəticəsi üzrə verilən
təkliflər   Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şu -
rasının müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş “Səhmdar
cəmiyyətlərində audit aparılmasına dair proqram”a, “Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyətlərdə audit aparılmasına dair proqram”a
və digər normativ sənədlərə müvafiq olaraq aparılmalıdır.

Proqramı tərtib etdi: 
Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatası  sədrinin 
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 

Nəcəf TALIBOV
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MÜNDƏRİCAT

I fəsil
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik  və

normativ hüquqi aktları

AUDİTOR XİDMƏTİ HAQQINDA
(Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 16 sentyabr 
tarixli 882 nömrəli Qanunu / Azərbaycan
Respublikasının 1996-cı il 5 noyabr tarixli 188-IQD
nömrəli, 2001-ci il 5 oktyabr tarixli 190-IIQD nömrəli,
2001-ci il 23 noyabr tarixli 219-IIQD nömrəli, 2002-ci il
23 aprel tarixli 311-IIQD nömrəli, 2002-ci il 24 dekabr
tarixli 407-IIQD nömrəli, 2004-cü il 5 mart tarixli 
598-IIQD nömrəli, 2005-ci il 10 iyun tarixli 925-IIQD
nömrəli, 2007-ci il 9 oktyabr tarixli 430-IIIQD nömrəli,
2008-ci il 1 fevral tarixli 535-IIIQD nömrəli, 2009-cu il
30 iyun tarixli  856-IIIQD nömrəli, 2010-cu il 30
sentyabr tarixli  1080-IIIQD nömrəli və 2011-ci il 11
fevral tarixli 65-IVQD nömrəli qanunları ilə edilmiş
dəyişiklik və əlavələrlə)...................................................5

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AUDİTORLAR
PALATASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ

(Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1995-ci il 
19 sentyabr tarixli 1115 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmişdir / Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
1996-cı il 12 mart tarixli 37-IQR nömrəli qərarı,
Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 5 noyabr tarixli
188-IQD nömrəli,  2004-cü il 20 aprel tarixli 642-IIQD
nömrəli, 2005-ci il 10 iyun tarixli 925-IIQD nömrəli,
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2007-ci il 9 oktyabr tarixli 429-IIIQD nömrəli, 2008-ci il
1 fevral tarixli 535-IIIQD nömrəli və 2009-cu il 30 iyun
tarixli  856-IIIQD nömrəli qanunları ilə edilmiş 
dəyişiklik və əlavələrlə) ................................................15

“AUDİTOR XİDMƏTİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN
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RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR 
MƏCƏLLƏSİNƏ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏR
EDİLMƏSİ BARƏDƏ

(Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 11 fevral tarixli 
65-IVQ nömrəli Qanunu)...............................................21

“SİYASİ PARTİYALAR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR
EDİLMƏSİ BARƏDƏ  

(Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli
346-IVQD nömrəli Qanunundan çıxarış)......................24

“MÜHASİBAT UÇOTU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR
EDİLMƏSİ BARƏDƏ 

(Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 1 may tarixli
346-IVQD nömrəli Qanunundan çıxarış)......................26

“BÜDCƏ SİSTEMİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİK
EDİLMƏSİ BARƏDƏ

(Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il  29 may tarixli
369-IVQD nömrəli Qanunundan çıxarış)......................28

“BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA AKADEMİYASININ
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BEYNƏLXALQ TƏŞKİLAT QİSMİNDƏ TƏSİS EDİLMƏSİ
HAQQINDA” SAZİŞƏ QOŞULMAQ BARƏDƏ 

(Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il  29 iyun tarixli
399-IVQ nömrəli Qanunu).............................................29

“MÜHASİBAT UÇOTU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR
EDİLMƏSİ BARƏDƏ

(Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 11 dekabr tarixli
499-IVQD nömrəli Qanunu)..........................................31

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
YANINDA GƏNCLƏR FONDUNUN ƏSASNAMƏSİ

(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 
19 dekabr tarixli 542 nömrəli fərmanı ilə 
təsdiq edilmişdir/Çıxarış)...............................................33
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