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Bakı şəhəri                                   №1/26                                     23 noyabr 2021-ci il 

 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən inzibati xətalar 

haqqında işlər üzrə protokol tərtib edilməsi ilə bağlı  

müvafiq tədbirlərin görülməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Nazirinin inzibati hüquqpozmalara dair 

qanunvericiliyin icrası vəziyyəti dövlət nəzarəti qaydasında aparılmış monitorinqin 

nəticələri barədə 2021-ci il 28 oktyabr tarixli tapşırığının icrasını təmin etmək məqsədilə 

qərara alıram: 

1. Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və keyfiyyətin 

yüksəldilməsi idarəsinə (E.İbrahimov) tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin 598-ci maddəsinə uyğun olaraq auditor xidməti göstərən şəxslərə 

münasibətdə İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib edən zaman aşağıdakı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin edilsin: 

1.1. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat zamanı qanunvericiliyin tələblərinə 

ciddi əməl edilsin; 

1.2. İnzibati xətalar haqqında işlərin qeydiyyatı prosedurunun təkmilləşdirilməsi, 

məlumatların uçotu, sistemləşdirilməsi və saxlanılması işinə tələbkarlığın artırılması təmin 

edilsin; 

1.3. İcraat üzrə həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı mütəmadi ümumiləşmələrin və 

təhlillərin aparılması, nöqsan və çatışmazlıqların müəyyən edilib aradan qaldırılması təmin 

edilsin; 

1.4. Profilaktik tədbirlərin genişləndirilməsi, qanunvericiliyin Auditorlar Palatasının 

üzvlərinə və təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinə izah olunması ilə əlaqədar 

maarifləndirmə və təbliğat vasitələrindən istifadə edilməsi, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi 

təmin edilsin. 

 2. Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və keyfiyyətin 

yüksəldilməsi idarəsinə (E.İbrahimov) və Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə 

nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitəyə (N.Yusifov) tapşırılsın ki, Auditorlar 

Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin 

monitorinqini həyata keçirən zaman Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 

598-ci maddəsinə uyğun olaraq auditor xidməti göstərən şəxslərə münasibətdə törədilən 

inzibati xətalara dair məsələlərə və bu barədə operativ məlumatların aidiyyatı qurumlara 

təqdim etmələrinə ciddi diqqət yetirsinlər və monitorinqin nəticələrinə dair hazırlanmış 

hesabatda əks etdirmələrini təmin etsinlər. 

 3. Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və keyfiyyətin 

yüksəldilməsi idarəsinə (E.İbrahimov) tapşırılsın ki: 
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3.1. İl ərzində alınmış, istifadə edilmiş, itirilmiş, zədələnmiş (korlanmış) protokol 

barədə yanvar və iyul aylarında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə hesabat 

təqdim edilsin. 

 3.2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyindən alınmış protokol, qərar 

(qərardad) blanklarının tətbiqi nəticəsində hesablanmış və dövlət büdcəsinə ödənilmiş 

cərimələr barədə məlumat hər rübün sonrakı ayının 15-dək Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilsin. 

 3.3. Bu sərəncamla yerinə yetiriləcək işlər barədə məlumatın Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilməsi təmin edilsin. 

 4. Bu Sərəncamın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin 

edilsin. 

 5. Bu Sərəncamın icrasına nəzarət Palatanın icraçı direktoru S.Gülməmmədova 

həvalə edilsin. 

 

 

          Palatanın sədri                                                    Vahid Novruzov  


