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Auditorlar Palatasının sədri 
___________ V.Novruzov 

«____» ________ 2018-ci il 
 
 

2018-ci il ərzində keçiriləcək “dəyirmi masa”ların plan-qrafiki 

Sıra 
№ 

“Dəyirmi masa”nın 
keçirilməsinin əsası 

Keçirilmə tarixi Məsul şəxslər “Dəyirmi masa” 
materiallarının təqdim 

edilmə vaxtı 

Qeyd 

1. İş planının 1.8.1-ci “Məcburi audit 
subyektlərinin maliyyə 
hesabatlarının və auditor rəylərinin  
ictimaiyyətə tam  və vaxtında 
açıqlanması prosedurlarının 
hazırlanması və tətbiqi” bəndi 

30.01.2018-ci il N.Talıbov 
E.İbrahimov 

22.01.2018-ci il  

2. İş planının 6.1.2-ci “Hesabatlılığın 
təkmilləşdirilməsinə və şəffaflığın 
artırılmasına yönəlmiş təkliflərin 
Vergi Məcəlləsində və “Mühasibat 
uçotu haqqında” Qanunda əks 
etdirilməsi mövzusunda “dəyirmi 
masa”” 

30.01.2018-ci il M.Abbasov 
E.İbrahimov 

22.01.2018-ci il  

3. İş planının 6.1.3-cü “Auditor 
xidmətinin keyfiyyəti və onun 
yüksəldilməsi yolları (illik icmal 
əsasında, istifadəçilər cəlb 
olunmaqla) mövzusunda “dəyirmi 
masa”” 

30.01.2018-ci il Y.Namazəliyev 
V.Kərimov 

22.01.2018-ci il  



4. İş planının 6.1.4-cü ““Auditin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsində 
təsərrüfat subyektlərinin audit 
komitələrinin rolu və vəzifələri” 
mövzusunda “dəyirmi masa”” 

16.02.2018-ci il Y.Namazəliyev 
S.Gülməmmədov 

06.02.2018-ci il  

5. İş planının 1.13-cü “Məcburi audit 
subyektləri üzrə auditdən keçmə 
meyarlarının müəyyən  edilməsinə 
dair qanunvericilik aktlarının 
layihələrinin hazırlanması” 

16.02.2018-ci il N.Talıbov 
M.Abbasov 

06.02.2018-ci il  

6. İş planının 1.8.2-ci “Müflisləşmə 
mərhələsində olan müəssisələrin 
auditi üzrə metodik göstərişin 
hazırlanması” 

18.05.2018-ci il E.İbrahimov 
E.Qurbanov 

08.05.2018-ci il  

7. İş planının 1.8.3-cü “Auditor 
təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı 
mübarizə sahəsində daxili nəzarət 
sisteminin effektivliyinin müəyyən 
edilməsi üzrə metodik vəsaitin 
hazırlanması” 

18.05.2018-ci il M.Abbasov 
N.Talıbov 

08.05.02018-ci il  

8. İş planının 3.8-ci “Auditin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
sahəsində auditor təşkilatlarına və 
sərbəst auditorlara əməli 
köməkliyin təşkili” bəndinə müvafiq 
hazırlanmış plan-proqramın 4-cü 
“Keyfiyyətə nəzarət üzrə Auditorlar 
Palatasının üzvlərinin marifləndiril-
məsinə dair “dəyirmi masa”ın 
keçirilməsi 
 

18.05.2018-ci il 
 
 
 
 
 

Y.Namazəliyev 
V.Kərimov 

08.05.2018-ci il  



9. İş planının 1.11-ci “Auditin 
vəzifələrinin yeni dövrün çağırışları 
ilə uzlaşdırılması və auditin 
statusunun qanunvericiliklə 
artırılması üzrə təkliflərin 
hazırlanması” 

15.06.2018 –ci il M.Abbasov 05.06.2018-ci il  

10. İş planının 1.8.4-cü “Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatasına 
Auditorlar Palatasından və onun 
üzvləri olan auditor təşkilatlarından 
və sərbəst auditorlardan şübhəli 
əməliyyatlar barədə məlumatların 
verilməsi və geriyə 
məlumatlandırma sisteminin 
qurulması üzrə tövsiyələrin 
hazırlanması” 

15.06.2018-ci il M.Abbasov 
Y.Namazəliyev 

N.Talıbov 

05.06..2018-ci il  

11. İş planının 6.1.8-ci “Auditin 
keyfiyyətinə ictimai nəzarətin 
həyata keçirilməsi mövzusunda 
“dəyirmi masa”” 

 15.06.2018-ci il Y.Namazəliyev 
V.Kərimov 

05.06.2018-ci il  

12. İş planının 1.5-ci “Azərbaycanda 
auditor xidməti bazarının təhlili” 
bəndinə müvafiq olaraq 
hazırlanmış plan-proqramın 5-ci 
“Tövsiyələrin hazırlanması və ilkin 
müzakirələrin təşkili” yarımbəndi 

29.06.2018-ci il S.Gülməmmədov 

E.Behbudova 

N.Əhmədli 

19.06.2018-ci il  

13. İş planının 1.8.5-ci “Autsorsinq 
xidmətlərinin genişləndirilməsi üzrə 
metodik tövsiyələrin hazırlanması” 

 
  

27.07.2018-ci il N.Talıbov 17.07.2018-ci il  



14. İş planının 1.8.6-cı “Dələduzluq 
risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə 

metodik vəsaitin hazırlanması” 

24.08.2018-ci il Ü.Fətiyev 14.08.2018-ci il  

15. İş planının 1.8.7-ci “İdxal-ixrac 
əməliyyatlarının auditi üzrə metodik 

vəsaitin hazırlanması” 

24.08.2018-ci il A.Cəfərov 14.08.2018-ci il  

 
 
 
            Sədrin elmi-metodiki  
            məsələlər üzrə müşaviri                                                                                   N.Talıbov 
 
            Auditin təşkili və 
            Kadr hazırlığı idarəsinin rəisi                                                                          S.Gülməmmədov                     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASINDA 
 

2018-Cİ İL ƏRZİNDƏ KEÇİRİLƏCƏK “DƏYİRMİ MASA”LARIN QRAFİKİ 

 
Sıra 
№ 

“Dəyirmi masa”nın mövzusu Keçirilmə tarixi Məsul şəxslər Qeyd 

1.  Məcburi audit subyektlərinin maliyyə 
hesabatlarının və auditor rəylərinin  
ictimaiyyətə tam  və vaxtında açıqlanması 
prosedurlarının hazırlanması və tətbiqi 

30.01.2018-ci il N.Talıbov 
E.İbrahimov 

 

2.  Hesabatlılığın təkmilləşdirilməsinə və 
şəffaflığın artırılmasına yönəlmiş təkliflərin 
Vergi Məcəlləsində və “Mühasibat uçotu 
haqqında” Qanunda əks etdirilməsi  

30.01.2018-ci il M.Abbasov 
E.İbrahimov 

 

3. Auditor xidmətinin keyfiyyəti və onun 
yüksəldilməsi yolları  

30.01.2018-ci il Y.Namazəliyev 
V.Kərimov 

 

4.  Auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsində 
təsərrüfat subyektlərinin audit komitələrinin 
rolu və vəzifələri  

16.02.2018-ci il Y.Namazəliyev 
S.Gülməmmədov 

 

5. Məcburi audit subyektləri üzrə auditdən 
keçmə meyarlarının müəyyən  edilməsinə dair 
qanunvericilik aktlarının layihələrinin 
hazırlanması 

16.02.2018-ci il N.Talıbov 
M.Abbasov 

 

6.  Müflisləşmə mərhələsində olan müəssisələrin 
auditi üzrə metodik göstərişin hazırlanması 

18.05.2018-ci il E.İbrahimov 
E.Qurbanov 

 

7. Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı 
mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin 
effektivliyinin müəyyən edilməsi üzrə metodik 
vəsaitin hazırlanması 

18.05.2018-ci il M.Abbasov 
N.Talıbov 

 



8.  Keyfiyyətə nəzarət üzrə Auditorlar 
Palatasının üzvlərinin marifləndirilməsi 

18.05.2018-ci il 
 

Y.Namazəliyev 
V.Kərimov 

 

9.  Auditin vəzifələrinin yeni dövrün çağırışları ilə 
uzlaşdırılması və auditin statusunun 
qanunvericiliklə artırılması üzrə təkliflər 

15.06.2018 –ci il M.Abbasov  

10.  Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına 
Auditorlar Palatasından və onun üzvləri olan 
auditor təşkilatlarından və sərbəst 
auditorlardan şübhəli əməliyyatlar barədə 
məlumatların verilməsi və geriyə 
məlumatlandırma sisteminin qurulması üzrə 
tövsiyələr 

15.06.2018-ci il M.Abbasov 
Y.Namazəliyev 

N.Talıbov 

 

11.  Auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata 
keçirilməsi 

 15.06.2018-ci il Y.Namazəliyev 
V.Kərimov 

 

12. Azərbaycanda auditor xidməti bazarının 
genişləndirilməsi üzrə tövsiyələrin 
hazırlanması 

29.06.2018-ci il S.Gülməmmədov 

E.Behbudova 

N.Əhmədli 

 

13. Autsorsinq xidmətlərinin genişləndirilməsi üzrə 
metodik tövsiyələr 
 

27.07.2018-ci il N.Talıbov  

14.  Dələduzluq risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə 
metodik vəsait 

24.08.2018-ci il Ü.Fətiyev  

15. İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik 
vəsait  

24.08.2018-ci il A.Cəfərov  

 
Qeyd: 
*IV rüb üzrə “dəyirmi masa”ların mövzuları əlavə göstəriləcəkdir. 


