
 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının 

Baş Naziri, Nazirlər Kabinetinin  

yanında Operativ Qərargahın rəhbəri 

cənab Əli Əsədova  

  

Hörmətli Əli müəllim, 

COVİD-19-un yayıldığı bir şəraitdə yaranmış vəziyyət iqtisadiyyatda şəffaflığın 

təmin olunmasında, kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə Azərbaycan 

Republikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tövsiyə və tapşırıqlarının yerinə 

yetirilməsində, iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə edilməsində, iqtisadi 

təhlükəsizliyin təmin olunmasında əvəzedilməz önəm kəsb edən və maliyyə 

hesabatlarının şəffaflığının əsas təminatçılarından olan audit peşəsi - müstəqil audit 

üçün də təsirsiz ötüşməmişdir. Bu həm də bizim xidmətin sifarişçiləri olan təsərrüfat 

subyektlərinin üzləşdikləri mürəkkəb durumla əlaqədardır. Hazırki şəraitdə 

auditorların öz vəzifələrinin və öhdəliklərinin layiqincə yerinə yetirmələrinə dəstək 

verilməsi məqsədilə Auditorlar Palatası tərəfindən kompleks tədbirlər 

görülməkdədir. Belə ki, yeni dövrün çağırışları işimizdə mütərəqqi və innovativ 

metodların tətbiqini, yeni prosedurlardan bəhrələnməyi, aparılan auditlərin 

Beynəlxalq Audit Standartlarına, Auditorların Peşə Etika Məcəlləsinə və digər 

normativ-hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu, ən əsası isə auditor xidmətinin 

keyfiyyətinin və peşənin imicinin yüksədilməsinə nail olmağı zəruri edir. Bu 

məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası sədrinin 2020-ci il           

8 aprel tarixli “Pandemiya şəraitində auditor xidmətinin qarşısında duran vəzifələrin 

həllinə dair” Sərəncamı imzalanmışdır. Sərəncamın məqsədi müasir şəraitdə 

ölkədə müstəqil auditin qarşısında duran problemlərin müəyyənləşdirilməsi, bu 

problemlərin operativ və səmərəli həll edilməsi üzrə yeni dövrün çağırışlarına uyğun 

tövsiyələrin işlənib hazırlanması, Auditorlar Palatasının üzvlərinə əməli köməkliyin 

göstərilməsi, Palata üzvlərindən daxil olan təklif və tövsiyələrin təxirə salınmadan 



öyrənilməsi, həll edilməsi və zəruri hallarda müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanları qarşısında qaldırılması, pandemiya dövründə qabaqcıl xarici təcrübənin 

Azərbaycan auditində tətbiqini təmin etmək təşkil edir. Sərəncama müvafiq olaraq 

Auditorlar Palatasında İşçi Qərargahı yaradılmışdır. Həmin Qərargah Auditorlar 

Palatasının üzvləri ilə distant əlaqə yaratmaqla audit peşəsi üçün vacib hesab 

edilən məsələləri öyrənir və operativ qərarların qəbulu edilməsi üçün müvafiq işləri 

həyata keçirir. Bu məqsədlə Auditorlar Palatası tərəfindən 2020-ci il 14 aprel 

tarixində auditor təşkilatalarına və sərbəst auditorlara “Pandemiya şəraitində auditor 

xidmətinin qarşısında duran problemlərin və vəzifələrin həllinə dair” distant vebinar 

keçirilmişdir. İşgüzar şəraitdə keçirilən vebinarda audit sahəsində mövcud vəziyyət, 

qarşıda duran problemlər və vəzifələrin həllinə dair peşəkar müzakirələr aparılmış 

və təqdim edilən təklif və tövsiyələr əsasında “Pandemiyaya qarşı mübarizə və 

onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına dair Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatasının Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası mərkəzi icra hakimiyyəti 

statusunda olan qurum kimi ölkədə auditor xidmətinin dövlət tənzimlənməsini və 

təşkilini həyata keçirir. Hal-hazırda təsərrüfat subyektləri tərəfindən vergi 

bəyannamələrinin və maliyyə hesabatlarının müvafiq orqanlara təqdim olunması və 

bununla əlaqədar Palatanın üzvləri tərəfindən müvafiq auditor xidmətlərinin 

göstərilməsi karantin dövrünə təsadüf etdiyi üçün, bizim müraciət əsasında 

Palatanın struktur bölmələrinin rəhbərlərinə və üzvlərinə “icaze.e-gov.az” 

portalından icazə alınmışdır. Bununla belə bəzi auditorların fəaliyyətlərində 

hərəkətin məhdudlaşdırıcı amilləri özünü göstərməkdədir.  

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq ölkə auditorları adından Sizdən xahiş 

edirəm ki, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının və onun sayca heç də 

çox təşkil etməyən üzvlərinin də (auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların) 

Operativ Qəragahın təsdiq etdiyi fəaliyyəti məhdudlaşdırılmayan sahələrin 

siyahısına daxil edilməsinə dair göstəriş verəsiniz. 

 

Hörmətlə, 

Azərbaycan Respublikası  

Auditorlar Palatasının sədri                                               Vahid  Novruzov 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İcra etdi: Səbuhi Gülməmmədov 

Auditorlar Palatasının İcraçı direktoru 

Telefon: (012) 564-80-62 

 


