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Bakı şəhəri                      №314/2         18 noyabr 2019-cu il 

 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Peşəkar Mühasiblərin 

 Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin  (Beynəlxalq  Müstəqillik  Standartları  ilə  birlikdə) 
2018-ci il versiyasının tətbiqi barədə 

 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planının 1.2.8-ci 

“Auditorların və auditor təşkilatlarının müstəqillik qaydalarının hazırlanması” və 1.14-cü 
“Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsinin hazırlanması” bəndlərinin icrasını təmin etmək və 
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvlük öhdəliklərini yerinə yetirmək 
məqsədilə IFAC-ın Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının təsdiq etdiyi 
Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq  Müstəqillik  Standartları  
ilə birlikdə) ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə və redaktə edilmiş 2018-ci il 
versiyasının tətbiqi barədə Aparatın rəhbəri, Hüquqi təminat və standartlaşdırma idarəsinin 
rəis əvəzi Q.Bayramovun məruzəsini dinləyərək  Auditorlar Palatasının Şurası 

 

                                                    QƏRARA ALIR: 
 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən auditor təşkilatlarına və 
sərbəst auditorlara tapşırılsın ki, 2020-ci ilin 01 yanvar tarixindən Peşəkar Mühasiblərin 
Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq  Müstəqillik  Standartları  ilə  birlikdə) nəşr 
edilmiş 2018-ci il versiyasının tətbiqinə başlanılsın. 

2.  Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş 2009-
cu il versiyasının tətbiqi 2020-ci ilin  01 yanvar tarixindən dayandırılsın. 

3. Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq  Müstəqillik  
Standartları  ilə  birlikdə) yeni nəşrinin 2019-cu ilin dekabr ayında müvafiq dövlət, qeyri-
hökumət və peşəkar qurumların iştirakı ilə təqdimat mərasiminin keçirilməsi 
məqsədəmüvafiq hesab edilsin. 

4. Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Q.Bayramova, icraçı direktor 
S.Gülməmmədova və sədrin müşaviri F.Qarayevə tapşırılsın ki, təqdimat mərasiminin 
yüksək səviyyədə keçirilməsi təmin edilsin. 

5. Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinin müdiri V.Cavadova tapşırılsın ki,  üç 
həftə müddətində Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq 
Müstəqillik  Standartları ilə birlikdə) 2018-ci il versiyasının nəşr etdirilmiş kitablarının auditor 
təşkilatlarına və sərbəst auditorlara paylanmasını təmin  etsin. 

6. Auditorlar Palatası sədrinin müşaviri F.Qarayevə tapşırılsın ki, üç həftə müddətində 
Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq  Müstəqillik Standartları ilə  
birlikdə) Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş 2018-ci il versiyasının elektron və kitab şəklində 
iki nüsxəsinin Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) göndərilməsini təmin etsin. 



7. Auditorlar Palatasının Şurası yanında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji 
fəaliyyəti üzrə komitənin sədri N.Talıbova, Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə komitənin sədri N.Abbaslıya, Etika, 
mübahisələr və intizam komissiyasının sədri İ.Əliyevə, Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri 
E.Behbudovaya tapşırılsın ki, 2020-ci ilin I rübündə Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 
Məcəlləsinin (Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) tətbiqinə dair silsilə 
seminarların keçirilməsini təmin etsinlər. 

8. Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri E.Behbudovaya və Auditorların ixtisasartırması və 
peşə təhsili üzrə komitənin sədri A.Qurbanova tapşırılsın ki, Peşəkar Mühasiblərin 
Beynəlxalq Etika Məcəlləsi (Beynəlxalq  Müstəqillik Standartları ilə  birlikdə) barədə müvafiq 
mövzuların auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramına daxil edilməsini təmin 
etsinlər. 

9. Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin rəisi V.Rəhimova və sədrin müşaviri 
F.Qarayevə tapşırılsın ki, üç həftə müddətində Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 
Məcəlləsinin (Beynəlxalq  Müstəqillik  Standartları  ilə  birlikdə) Azərbaycan dilinə tərcümə  
edilmiş 2018-ci il versiyasının müdafiə edilmiş PDF formatında elektron qaydada Auditorlar 
Palatasının internet səhifəsinin müvafiq bölməsində yerləşdirilməsi təmin edilsin.  

10. Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq Müstəqillik  
Standartları  ilə  birlikdə) ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsində iştirak edən 
"Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi." şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı 
(İ.Vəliyev), "Deloitte & Touche" MMC (N.Kərimov), "Prays Voterhaus Kupers Audit 
Azərbaycan" MMC (P.Dimitrov), "KPMG Audit Azərbaycan" MMC (M.Karakaş), “Grant 
Thornton” MMC-nin Azərbaycan Respublikasındakı filialı (F.Mohamed), "Baker Tilly Audit 
Azərbaycan" QSC (Z.İbrahimov), "BDO Azərbaycan" MMC (Y.Salayev), "Moore Stephens 
Azerbaijan" MMC (T.Mehdiyev), "Caspian Business Consultants" MMC (R.Həsənov), "RSM 
Azerbaijan" MMC (T.Məhərrəmov), "Davud Mamedov" MMC (D.Məmmədov), "SR AUDIT 
SOLUTIONS" MMC (S.Vəlizadə) auditor təşkilatların rəhbərlərinə və sərbəst auditorlar 
A.Əliyevə, N.Axundova təşəkkür elan edilsin.  

11. Sədrinin müşaviri F.Qarayevə və Xarici əlaqələr, beynəlxalq təşkilatlarla iş və 
ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsinin müdiri F.Kamalovaya tapşırılsın ki, bu qərarın mətninin 
Palatanın internet səhifəsində Azərbaycan, ingilis və rus dillərində yerləşdirilməsi təmin 
edilsin. 

 
 
             Şuranın sədri                              Vahid Novruzov 
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