
BAXIŞ
Testlər/0619#01#Y15#01/Baxış

TEST: 0619#01#Y15#01
Test 0619#01#Y15#01

Fənn 0619 - Beynəlxalq ticarətin 
tənzimlənməsi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 31

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Əmtəə nədir? (Çəki: 1)
təbii sərvət
hazır məhsul
istehlak üçün məqbul olan nemətlər
mübadilə əşyası
mübadilə vasitəsi

Sual: Əmtəə nomenklaturası nədir? (Çəki: 1)
əmtəə istehsalı texnologiyası



əmtəənin satıldığı bazar
əmtəə və malların adlarının məcmusu
əmtəələrin şifrlənmiş adları
əmtəə istehsalı obyektləri

Sual: Əmtəələrin başlıca xarakterik xüsusiyyətləri? (Çəki: 1)
keyfiyyətli olması
maddi movcudluğu və daşınma qabiliyyəti
qiymətli olması]
daimi olması
elastikliyi

Sual: Əmtəənin təsnifatlandırılması sistemi nədir? (Çəki: 1)
hazır məhsulların bölüşdürülməsi
əmtəənin qabarit ölçüləri]
əmtəələrin qiymət cədvəli
əmtələrin sinif, yarımsinif, qrup, yarımqrup, növ və çeşidlərə bölünməsi
əmtəələrə kodların verilməsi

Sual: Brüssel Beynəlxalq Konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır? (Çəki: 1)
1903-cü ildə]
1913-cü ildə
1914-cü ildə
1921-ci ildə
1938-ci ildə

Sual: Brüssel Beynəlxalq Konvensiyasını neçə ölkə imzalamışdır? (Çəki: 1)
13 ölkə
19 ölkə
29 ölkə
31 ölkə
41 ölkə

Sual: Brüssel əmtəə nomenklaturası neçə bölmədən və neçə mövqedən ibarət idi? 
(Çəki: 1)

3 bölmə 106 mövqe
5 bölmə 186 mövqe
4 bölmə 176 mövqe
7 bölmə 96 mövqe
2 bölmə 86 mövqe

Sual: Beynəlxalq Ticarət Statistikası üçün malların minimal siyahısı neçənci ildə dərc 
edilmişdir? (Çəki: 1)

1913-cü ildə



1919-ci ildə
1928-ci ildə
1938-ci ildə
1940-cı ildə

Sual: BeynəlStatistikası üçün malların minimal siyahısı neçə bölmə, qrup və 
mövqedən ibarət idi? (Çəki: 1)

17 bölmə, 50 qrup və 456 mövqe
12 bölmə, 24 qrup və 310 mövqe
21 bölmə, 43 qrup və 412 mövqe
16 bölmə, 48 qrup və 512 mövqe
8 bölmə 27 qrup və 316 mövqe

Sual: Ahəngdar Sistemin Əmtəə Nomenklaturası neçə bölmədən və qrupdan 
ibarətdir? (Çəki: 1)

12 bölmə və 33 qrupdan;
21 bölmə və 99 qrupdan;
18 bölmə və 55 qrupdan;
23 bölmə və 88 qrupdan;
14 bölmə və 44 qrupdan;

Sual: Ahəngdar Sistem Haqqında Beynəlxalq Konvensiya nə vaxt və harada 
imzalanmışdır? (Çəki: 1)

14 iyun 1983-cü ildə Brüsseldə
14 iyun 1981 ildə Brüsseldə 
16 may 1984-cü ildə Brüsseldə
16 may 1981-ci ildə Brüsseldə
14 iyun 1982-ci ildə Brüsseldə

Sual: MDB XİFƏN nə vaxt təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1)
3 noyabr 1995-ci ildə
3 noyabr 1994-cü ildə
3 noyabr 1996-cı ildə
21 oktyabr 1997-ci ildə
21 oktyabr 1995-ci ildə

Sual: Qanunvericiliyə görə gömrük güzəştləri hansılar hesab olunur? (Sürət 
02.12.2013 11:29:21) (Çəki: 1)

 əvvəl ödənilmiş rüsumun ləğv edilməsi
 rüsum ödənişindən azad etmə
 rüsum dərəcələrinin sabitliyi
 malın güzəştli gətirilməsi (çıxarılması) üçün tarif kvotlarının ləğv edilməsi
 rüsumun tam ödənilməsi



Sual: Qanunvericiliyə görə gömrük rüsumlarının əlahiddə növləri hansılardır? (Sürət 
02.12.2013 11:29:24) (Çəki: 1)

 fərdi.
 məxfi.
 Antidempinq
 Kommersiya
 məcburi

Sual: Qanunvericiliyə görə mövsümi rüsumların qüvvədə olduğu müddət. (Sürət 
02.12.2013 11:29:26) (Çəki: 1)

 10 gündən
 1 aydan
 1 rüb (3 ay)-dək
 yarım il (6 ay)-dək
 1 ildən artıq ola bilməz.

Sual: Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi meyarları hansılardır? (Sürət 02.12.2013 
11:29:29) (Çəki: 1)

 emal texnologiyası üzrə
 əmtəənin tərkibi meyarı
 Malın tam istehsal edildiyi ölkə hesab ediləcək malların siyahısının müəyyən 

edilməsi
 Hazır mallar üzrə
 Texnoloji proseslər üzrə

Sual: AR «Gömrük tarifi haqqında» qanuna görə gömrük tarifinin əsas məqsədləri: 
(Sürət 02.12.2013 11:29:32) (Çəki: 1)

 AR üzrə əmtəələri qiymətləndirmək.
 İdxal və ixracın əlverişli nisbətini təmin etmək.
 Valyuta gətirilməsi və aparılmasını qadağan etmək 
 Malların istehsal və istehlakını inhisara almaq 
 AR iqtisadiyyatını xarici rəqabətdən qorumaq.

Sual: Gömrük tarif tənzimlənməsində proteksionist funksiya: (Sürət 02.12.2013 
11:29:34) (Çəki: 1)

 ticarətin gücləndirilməsinə xidmət edir.
 istehsalın gücləndirilməsinə xidmət edir.
 milli istehsalçıların mənafelərini müdafiə edir.
 xarici investorların maraqlarına xidmət edir.
 kiçik biznesin inkişafına yönəldilir.

Sual: Gömrük tarifinin daşıdığı funksiyalar: (Sürət 02.12.2013 11:29:36) (Çəki: 1)
 tənzimləyici
 pozucu
 fiskal



 normalaşdırıcı
 sabitləşdirici

Sual: Gömrük-tarif tənzimlənməsində fiskal funksiya. (Sürət 02.12.2013 11:29:39) 
(Çəki: 1)

 sahibkarların mənafelərini müdafiə edir.
 dövlət büdcəsinə vəsait yığılmasını təmin edir.
 dövlət büdcəsinin kəsirini aradan qaldırır.
 Maliyyə fəaliyyətinə nəzarət edir.
 İnvestisiya artımını təmin edir.

Sual: MDB XİFƏN-də tətbiq edilən malın işarə kodu neçə rəqəmlidir? (Sürət 
02.12.2013 11:29:41) (Çəki: 1)

 6
 2
 8
 9
 13

Sual: MDB XİFƏN-in əsas interpretasiya qaydaları neçədir? (Sürət 02.12.2013 
11:29:43) (Çəki: 1)

3
5
6
7
9

Sual: Gömrük dəyərinin təyin edilməsi üsullarına aşağıdakılardan hansını aid etmək 
olar? (Sürət 02.12.2013 11:31:40) (Çəki: 1)

 Gətirilən malların istehsal qiyməti üsulu;
 Eyni malların sığorta qiyməti üsulu;
 Eynicinsli malların daşınma qiyməti üsulu;
 Dəyərin hesablanması üsulu;
 Ehtiyat üsulu. 

Sual: Gömrük dəyərinin təyin edilməsi üsullarına aşağıdakılardan hansını aid etmək 
olmaz? (Sürət 02.12.2013 11:31:43) (Çəki: 1)

 Gətirilən malların sövdələşmə qiyməti üsulu;
 Eyni malların sövdələşmə qiyməti üsulu;
 Eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti üsulu;
 Dəyərin vurulması üsulu;
 Dəyərin toplanması üsulu. 

Sual: Gömrük dəyərinin təyin edilməsinin I üsulunun tətbiq şərtləri (Sürət 02.12.2013 
11:31:46) (Çəki: 1)



Malların alqı-saqı müqaviləsində göstərilən qiymət heç bir şübhə doğurmadıqda;
Mallarıın qiyməti 100 min ABŞ dollarından çox olmadıqda;
Mallar MDB ölkələrindən gətirildikdə;
Uşaq qidasına aid olan mallar gətirildikdə;
Mallar gəmi nəqliyyatı ilə gətirildikdə.

Sual: Malın mənşə sertifikatında aşağıdakı məlumatlardan hansı olmalıdır? (Sürət 
02.12.2013 11:31:49) (Çəki: 1)

 ixracatçının fmiliyası
 idxalatçının adı və emblemi
 daşınma vasitəsi və gediş istiqaməti
 yerlərin sayı və malın göstəriciləri 
 netto çəkisi

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Xarici ticarəti tənzimləyən tədbirlər neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
 6 qrupa
 5 qrupa
 8 qrupa
 7 qrupa
 9 qrupa

Sual: Qeyri-tarif tədbirləri neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
 6 qrupa
 5 qrupa
 4 qrupa
 3 qrupa
 2 qrupa

Sual: İqtisadi qeyri-tarif məhdudiyyətlərə aid deyildir? (Çəki: 1)
 xüsusi növ rüsumlar
 müxtəlif vergi və yığımlar
 idxal depozitləri
 valyuta tənzimlənməsi tədbirləri
 barter mübadiləsi



Sual: İnzibati qeyri-tarif məhdudiyyətlərə aiddir. (Çəki: 1)
 Embarqo
 Lisenziyalaşdırma və kvotalaşdırma
 Monopolist tədbirlər
 Qiymətlərin tənzimlənməsi
 idxal depozitləri

Sual: Paratarif tədbirlərə aid deyildir: (Çəki: 1)
 Gömrük əlavələri
 Əlavə yığımlar
 Daxili vergi və yığımlar
 Diskretləşdirici gömrük qiymətləndirilməsi
 Əlavə dəyər vergisinin tutulması

Sual: Aşağıdakılardan hansı qiymətlər üzərində nəzarət tədbirlərinə aid deyildir? 
(Çəki: 1)

 qiymətlərin inzibati qaydada müəyyən edilməsi
 ixrac qiymətlərinin «könüllü» məhdudlaşdırılması
 gömrük rüsumları
 antidempinq tədbirlər
 kompensasiya tədbirləri

Sual: Qeyri-tarif məhdudiyyət kimi texniki tədbir hansıdır (Çəki: 1)
 texniki tənzimləmə
 ilkin sənədlərin təftişi
 vergi rəsmiyyətçiliyi
 avadanlıqların standartlara tutuşdurulması
 patent sənədlərinin təftişi

Sual: Beynəlxalq ticarət əməliyyatları mahiyyətinə görə neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)
 5 qrupa
 3 qrupa
 2 qrupa
 6 qrupa
 4 qrupa

Sual: Beynəlxalq ticarətdə əsas ticarət əməliyyatı hansıdır? (Çəki: 1)
 malların mübadiləsi (idxalat və ixracat);
 icarə üzrə ticarət əməliyyatları;
 məsləhət xidmətləri üzrə ticarət əməliyyatları;
 nəqliyyat-ekspeditor əməliyyatları;
 beynəlxalq yüklərin daşınması əməliyyatları.

Sual: Beynəlxalq ticarətdə əlavə ticarət əməliyyatları hansılardır? (Çəki: 1)



 patent, lisenziya və «Nou-hau» formasında elmi-texniki biliklərin mübadiləsi;
 kino-filmlərin, teleproqramların mübadiləsi üzrə əməliyyatlar;
 beynəlxalq yükdaşıma prosesində malların qorunması üzrə əməliyyatlar;
 beynəlxalq yükdaşıma prosesində malların qorunması üzrə əməliyyatlar;
 ixrac.

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İdentik (eyni) malların əsas eyniləşdirmə əlamətləri hansılardır? (Çəki: 1)
 Fiziki xüsusiyyətlər
 bazardakı reputasiyası
 rəngi
 vasitəçi
 istehlakçı

Sual: Malların eynicinsli olmasını müəyyən edən amillər hansılardır? (Çəki: 1)
 texniki ölçüləri
 funksional xüsusiyyətlər
 yüngül olmaları
 ağır olmaları
 gətirilmə ölkəsi

Sual: Xarici iqtisadi fəaliyyəti – aşağıdakılardan hansı qruplar şərtləndirir? (Çəki: 1)
 Xarici ticarət əməliyyatları
 Alqı-satqı əməliyyatları
 Maliyyə əməliyyatları
 Valyuta əməliyyatları
 Barter əməliyyatları

Sual: İxrac edilən mallar müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənişinə nəzarətin 
mərhələləri hansılardır? (Çəki: 1)

 kənar nəzarət
 dolayı nəzarət
 Bitkin sənədli nəzarət
 Aralıq nəzarət
 Yekun nəzarət



Sual: Malların barter yolu ilə ixracı zamanı gömrük orqanları tərəfindən tələb 
olunmayan sənəd hansıdır? (Çəki: 1)

 İxracatçı ilə istehsalçı arasında bağlanmış müqavilə
 xarici tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi
 malın mənşə sertifikatı
 qaimə
 Uçot kartoçkası

Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif məhdudiyyətlərin məqsədi deyildir? (Çəki: 1)
Milli sənayenin müdafiəsi
əhalinin həyat səviyyəsinin və sağlamlığının qorunması
əxlaqın dinin və milli təhlükəsizliyin qorunması
ekologiyanın qorunması
monopoliya yaratmaq.

Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif məhdudiyyətlər kimi maliyyə tədbirləri hesab 
olunmur? (Çəki: 1)

 idxalın dəyərinin qabaqcadan ödənilməsi
 vergi tarifləri
 valyuta mənzənnələri çoxluğu
 xarici valyuta yığılmasına rəsmi məhdudiyyətlər
 müəyyən edilməsi, ödənc növbəliliyi

Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif məhdudiyyət kimi kəmiyyət nəzarəti tədbirləri 
hesab olunmur? (Çəki: 1)

 lisenziyalaşdırma
 Kvotalaşdırma
 Malın idxalının qadağan edilməsi
 İxracın məhdudlaşdırılması
 Standartlaşdırma

Sual: Xarakterinə görə lisenziyaların növlərinə aid deyildir? (Çəki: 1)
 baş lisenziya
 fərdi lisenziya
 kontinqentləşdirmə
 adi lisenziya
 normativləşdirmə

Sual: Aşağıdakılardan hansı kəmiyyət məhdudlaşdırıcısı kimi kvotaların növlərinə aid 
deyildir? (Çəki: 1)

 fərdi kvotalar
 qadağanlar
 tarif kvotaları
 mövsümi kvotalar
 qlobal kvotalar



Sual: Qeyri-tarif məhdudiyyət kimi monopolist tədbir hansıdır? (Çəki: 1)
 bazarda hakim mövqe tutmaq
 istehsalı tək əldə cəmləmək
 müəyyən malların idxalına dövlət inhisarı
 bazarda hakim mövqe tutmaq
 istehlakı tək əldə cəmləmək

Sual: Gömrük dəyərinin təyin edilməsinin II üsulunun tətbiq şərtləri (Çəki: 1)
Malların qiyməti 100 min ABŞ dollarından çox 300 min ABŞ dollarından az 

olduqda;
Əvvəlki üsulu tətbiq etmək mümkün olmadıqda;
Nəqliyyat vasitələri gətirilən zamn;
Malllar Çindən gətirildikdə;
I üsulun təbiqi üçün tələb olunan blanklar olmadıqda.

Sual: Gömrük dəyərinin təyin edilməsinin III üsulunun tətbiq şərtləri (Çəki: 1)
Malların alqı-satqı müqaviləsindəki qiymət heç bir şübhə yaratmadıqda;
Malların mənşə öllkəsini müəyyən etmək mümkün olmadıqda;
Malların qiyməti 300 min ABŞ dollarından çox 500 min ABŞ Dollarından az 

olduqda;
Əvvəlki üsulları tətbiq etmək mümkün olmadıqda;
Mallar Avropadan gətirildikdə.

Sual: Gömrük dəyərinin təyin edilməsinin IV və V üsullarının tətbiq şərtləri (Çəki: 1)
malların təkibində radiasiya aşkar edildikdə;
Əvvəlki üsulların tətbiqi mümkün olmadıqda; 
 Malların qiyməti 500 min ABŞ dollarından çox bir milyon ABŞ dolllarından az 

olduqda;
malların sığortası olmadıqda;
Mallar humanitar məqsədlər üçün gətirildikdə.

Sual: Gömrük dəyərinin təyin edilməsinin VI üsulunun tətbiqi şərtləri (Çəki: 1)
Malların qiyməti bir milyon ABŞ dollarından çox olduqda;
Gətirilən mallar qurğu və avadanlıqlar olduqda;
Gətirilən mallar karbohidrogen ehtiyatlarının istismarı üçün nəzərdə tutulduqda;
Əvvəlki 5 üsülun tətbiqi mümkün olmadıqda;
mallar Afrika qitəsindən gətirildikdə.

Sual: Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsində gömrük 
orqanları tərəfindən tələb olunmayan sənəd hansıdır? (Çəki: 1)

 Xarici tərəflə bağlanmış müqavilə
 Mənşə sertifikatı
 İstehsalçı ilə ixracatçı arasında müqavilə 
 «zəmanət öhdəliyi»



 əmtəənin qəbulu aktı

Sual: Valyuta nəzarətinin əsas istiqamətlərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
 aparılan valyuta əməliyyatlarının qanunvericiliyə uyğun olması və tələb olunan 

lisenziya və icazələrin alınması
 rezidentlərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin yoxlanılması
 Xarici valyuta ödənişlərinin qanunu və əsaslı olmasının yoxlanılması
 Valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv olduğunun yoxlanması
 Vətəndaşların valyuta mübadiləsi proseslərinin yoxlanması

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bazar nədir? (Çəki: 1)
 əmtəə mübadiləsinin baş verdiyi məkandır;
 Mübadilə prosesində alqı-satqı aktlarının məcmusudur;
 İstehsal olunan nemətlərin sərbəst ekvivalent mübadiləsidir;
 Təklif və tələbin birləşməsidir;
 Mübadilə kateqoriyasıdır

Sual: Bazarın təsnifatı: malın sahəvi mənsubiyyətinə görə hansı bazar yoxdur? (Çəki: 
1)

 neft bazarı;
 maşın bazarı;
 taxıl bazarı;
 pambıq bazarı;
 xırdavat bazarı

Sual: Bazarın təsnifatı: əhatə etdiyi hüdudlara görə hansı bazar yoxdur? (Çəki: 1)
 dünya bazarı;
 regional bazar
 milli bazar
 şəhər bazarı
 ölkə bazarı 

Sual: Bazarın təsnifatı: alqı-satqı obyektinin xarakteriən görə bazarlara aid deyil? 
(Çəki: 1)

 mallar və xidmətlər bazarı;



 kapital bazarı;
 işçi qüvvəsi bazarı;
 qiymətli kağızlar bazarı;
 əmək bazarı.

Sual: Bazarın təsnifatı: satıcı və alıcının qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterinə görə 
bazarlar? (Çəki: 1)

 alıcı bazarı;
 satıcı bazarı;
azad (açıq) bazar;
örtülü (qapanmış) bazar
təmiz bazar.

Sual: Malların təsnifatı prinsipləri: təyinatına görə? (Çəki: 1)
 ümumi mallar;
istehlak təyinatlı mallar; 
istifadə müddətinə görə;
bişirilmə müddətinə görə;
 işlədilmə müddətinə görə.

Sual: Malların təsnifatı prinsipləri: müddətinə görə? (Çəki: 1)
təcili istifadə üçün mallar;
 uzunmüddətli istifadə üçün mallar;
 bir dəfə istifadə olunan mallar
 dəfələrlə istifadə olunan mallar;
həmişəlik mallar.

Sual: Malların təsnifat prinsipləri: qiymətinə görə? (Çəki: 1)
 gündəlik tələb olunan mallar;
seçim tələbli mallar;
 zinət malları;
dəbdə olan mallar;
 ucuz mallar. 

Sual: Malların təsnifat prinsipləri: istehsal olunma üsullarına görə? (Çəki: 1)
 standart mallar;
 nadir mallar;
 layihəsiz hazırlanan mallar; 
 seriya ilə hazırlanan mallar;
 kütləvi hazırlanan mallar.

Sual: Malların təsnifatı prinsipləri: emal və istehlak xüsusiyyətlərinə görə? (Çəki: 1)
 xammal;
 yarımfabrikat;



komplektləşdirici;
 bərpaedici 
hazır məhsul.

Sual: 1990-cı ildə Vyanada keçirilən konfransda qəbul edilmiş sənədin adı nədir? 
(Çəki: 1)

 Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrinə dair konvensiya; 
 Beynəlxalq tariflərə dair konvensiya;
 Beynəlxalq daşınmalara dair konvensiya 
 Beynəlxalq borclara dair konvensiya
 Beynəlxalq standartlara dair konvensiya

Sual: Vyana Konvensiyasının iştirakçı ölkələri neçə idi? (Çəki: 1)
 62 ölkə;
 22 ölkə;
 29 ölkə;
 30 ölkə;
 32 ölkə;

Sual: Vyana Konvensiyası ibarətdir: (Çəki: 1)
 2 hissə 96 maddədən;
 3 hissə 84 maddədən;
 4 hissə 101 maddədən; 
 1 hissə 72 maddədən;
 5 hissə 111 maddədən.
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Sual: 1985-ci ildə qəbul edilmiş Haaqa Konvensiyasının məqsədi: (Çəki: 1)
1955-ci il Haaqa konvensiyasının müddəalarını təzələmək;
 1980-ci il Vyana Konvensiyasına bəzi əlavələr etmək;
 Hüquqi kolizion qaydaların unifikasiyası barədə əsasnamə hazırlamaq;
 Köhnəlmiş Haaqa konvensiyasını ləğv etmək;
 Vyana Konvensiyasını ləğv etmək.

Sual: Aşağıdakılardan şansı Haaqa Konvensiyasının əsas müddəalarında yoxdur: 
(Çəki: 1)



 malların alqı-satqı müqavilələrinin beynəlxalq xarakterinin müəyyən edilməsi;
 ayrı-ayrı növ malların (şəxsi istehlak malları) beynəlxalq alqı-satqı sferasına 

tətbiq edilməsindən kənarlaşdırılması:
 beynəlxalq alqı-satqı sferasına hərrac və birja mallarının, elektrik enerjisinin və 

s. daxil edilməsi;
müqavilənin tənzimlənməsində köməyə gələn hüquqların müəyyənləşdirilməsi;
 Konvensiyada iştirak etməyən dövlətlərə qadağalar qoyulması.

Sual: Haaqa Konvensiyasının qəbulu zamanı xüsusi hüquq konfransının 
sessiyasında neçə dövlət iştirak edirdi? (Çəki: 1)

 22 dövlət
 32 dövlət
 42 dövlət
 52 dövlət
 62 dövlət 

Sual: Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) neçə dövləti əhatə edir? (Çəki: 1)
50-dən artıq
100-dən artıq
75-dən artıq
150-dən artıq 
125-dən artıq.

Sual: Hal-hazırda ÜTT dünya ticarətinin neçə faizini əhatə edir? (Çəki: 1)
 50%-ni
 60%-ni
 70%-ni
 75%-ni
 85%-ni 

Sual: Aşağıdakılardan hansı BMT-nin iqtisadiyyat üzrə ixtisaslaşdırılsmış təşkilatı 
deyildir? (Çəki: 1)

 PROON – inkişaş proqramı;
 YUNİDO – sənaye inkişafı təşkilatı;
 YUNEP – ətraf mühitin qorunması proqramı;
 AATA – avropa azad ticarət assosiasiyası; 
 MOT – Beynəlxalq əmək təşkilatı
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Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktlarında ödəniş qaydaları? (Çəki: 1)
 nağd ödəmə;
 avansla ödəmə;
kreditlə ödəmə;
 qiymətli kağızlarla ödəmə; 
 tədricən ödəmə.

Sual: Alqı-satqı kontraktlarında hesablaşma formalarına aid deyil? (Çəki: 1)
 inkasso forması;
 akkreditiv forması;
 çek forması;
 veksel forması;
 nisyə forması.

Sual: Alqı-satqı kontraktlarına əsasən malın təhvil-təslim qaydalarına aid deyil? (Çəki: 
1)

 təhvil-təslimin keyfiyyəti;
 təhvil-təslimin yeri;
 daxil olan malın miqdarının yoxlanması;
 daxil olan malın keyfiyyətinin yoxlanması;
 təhvil-təslim müddəti.

Sual: Kontrakt üzrə reklamasiyanın tənzimlənməsi üsullarına aid deyil? (Çəki: 1)
 çatışmayan malın yerini doldurmaq (əvəzini vermək);
 malın geri qaytarılması və dəyərinin dərhal ödənilməsi;
 malın qüsurunun satıcı tərəfindən düzəldilməsi;
 qüsurlu malın başqası ilə dəyişdirilməsi;
 qüsurlu malın keyfiyyətinin dəyişdirilməsi

Sual: Beynəlxalq ticarətdə mütləq üstünlük nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur? 
(Çəki: 1)

Aristotelə;
 Adam Smitə; 
 Devid Rikardoya;
 Con Keynsə;
Samuelsona.

Sual: Beynəlxalq ticarətdə müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur? 
(Çəki: 1)

Aristotelə;
Adam Smitə;
 Devid Rikardoya 



 Con Keynsə
 Samuelsona.

Sual: Beynəlxalq ticarətdə rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsi hansı alimə məxsusdur? 
(Çəki: 1)

 Platona;
 Adam Smitə;
 Devid Rikardoya;
 Maykl Porterə; 
 Con Keynsə.

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətində proteksionizm nədir? (Çəki: 1)
 millətçilik ideologiyası;
 Şovenistlik ideologiyası;
 Milli iqtisadi maraqların qorunması tədbirləri; 
 Dövlətlərarası iqtisadi rəqabəti gücləndirmək;
 Dövlətin iqtisadi maraqlarını fərdi maraqlara qurban vermək.

Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsü nədir? (Çəki: 1)
 qloballaşma;
 beynəlmiləl əməkdaşlıq;
 bir ölkədə ictimai əmək bölgüsü;
 istehsal əlaqələri;
 əmək kooperasiyası 

Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsünün tipi hansıdır? (Çəki: 1)
 ictimai;
 qlobal;
 fərdi; 
 seriyalı;
 kütləvi.

Sual: Açıq iqtisadiyyat nədir? (Çəki: 1)
 milli təsərrüfatçılığın beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak etməməsi;
 milli təsərrüfatçılığın beynəlxalq əmək bölgüsündə tam iştirak etməsi; 
 xarici iqtisadi əlaqələrin olmaması;
 xarici iqtisadi əlaqələrin xəlvəti olması;
 idxal-ixrac əməliyyatlarında üstünlük.

Sual: Qarışıq iqtisadiyyat nədir? (Çəki: 1)
 idxal-ixrac əməliyyatlarının birgə keçirilməsi.
 Dövlət mülkiyyətinin xarici firmalara icarəyə verilməsi.
 Ölkədə həm dövlət, həmdə xüsusi mülkiyyət formalarının mövcud olması; 
 Hər növ təbii sərvətlərin olması;



 Ölkədə müştərək müəssisələrin çox olması.

Sual: Valyuta nəzarətində baza sənədi hansıdır? (Çəki: 1)
 faktura;
 satış pasportu; 
 yol vərəqi;
 bank arayışı;
 müəssisə rəhbərinin əmri.

Sual: Satış pasportunda hansı göstəricinin olmas hökmən deyildir? (Çəki: 1)
 xarici alıcının hüquqi ünvanı;
 pasportun tərtib olunması üçün əsas sayılan kontraktın (müqaviləni) nömrəsi;
 kontraktın imzalanma tarixi;
 ixrac edilən əmtəənin ümumi məbləği;
 müəssisə rəhbərinin imzası; 

Sual: Satış protokolu neçə nüsxədə tərtib olunur? (Çəki: 1)
 6 nüsxədə;
 5 nüsxədə;
 4 nüsxədə;
 3 nüsxədə;
 2 nüsxədə. 
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Sual: Əmtəələri yerdəyişmə istiqamətindən asılı olaraq gömrük rüsumu necə təsnif 
edilir? (Çəki: 1)

advalor, spesifik, kombinələşdirilmiş
idxal, ixrac
aparılması və gətirilməsi
mövsümü, xüsusi
idxal, ixrac, tranzit

Sual: Hesablama üsullarından asılı olaraq gömrük dərəcələrinin üsulları necə ola 
bilər? (Çəki: 1)

idxal, ixrac
advalor, spesifik, kombinələşdirilmiş



idxal və ixrac edilmiş
tranzit, əsas
mövsümü, xüsusi

Sual: Aşağıda adları çəkilən rüsum növlərindən elələrini seçin ki, onlar daxili bazarın 
və vətən istehsalının qorunmasında xidmət etmiş olsun? (Çəki: 1)

xüsusi, antidempinq və kompensasiya
mövsümü və differensial
qarışıq və preferensial
idxal və tranzit
maksimum və sıfır

Sual: Gömrük dərəcələrinin ölçüsü hansı sənəddə göstərilir? (Çəki: 1)
Gömrük Kodeksi
«Gömrük tarifi haqqında» qanunda
gömrük tarifində
gömrük bəyannaməsi və ödəniş sənədlərində
əmtəə-nəqliyyat sənədlərində

Sual: Gömrük rüsumlarının alınmasında azad olan əmtəə kateqoriyaları hansı 
sənəddə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

Gömrük məcəlləsi
«Gömrük tarifi haqqında» qanunda
gömrük tarifində
Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyasında
Azərbaycan Respublikasının «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» qanunda

Sual: Gömrük tarifində nəzərdə tutlmuş gömrük dərəcələrinin ölçüləri necə adlanır? 
(Çəki: 1)

unifikasiya edilmiş
möhlətli
baza
şərt
qeyd edilmiş

Sual: Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinin əsas metodu hansıdır? (Çəki: 1)
dəyərin çıxma metodu
idxal edilən əmtəələri satış qiymətləri üzrə metod
ehtiyat metodları
dəyərin toplama metodu
eynicinsli əmtəələrin sövdələşmə üzrə metod

Sual: Oxşar əmtəələri sövdələşmə qiymətləri üzrə gömrük dəyərini aşağıdakı adları 
çəkilən hansı xüsusiyyətlərinə görə müəyyən edirlər? (Çəki: 1)



fiziki xüsusiyyəti, keyfiyyəti və bazarda nüfuzu, ölkənin mənşəyi, istehsalçıya 
görə

ölkənin mənşəyi və istehsalçıya görə
tədarük xərcləri və broker haqları üzrə
əmtəə nişanı olması və bazarda nüfuzuna görə 
keyfiyyətinə və bazarda nüfuzuna görə

Sual: Gömrük ödənişləri alındıqda əmtəənin mənşəcə hansı ölkədən olduğunu hansı 
məqsədlər üçün müəyyənləşdirmək lazımdır? (Çəki: 1)

əmtəənin keyfiyyətini yoxlamaq üçün
əmtəələrin təhlükəsizliyini yoxlamaq üçün
xarici ölkələrlə ticarət statistikasının formalaşması üçün
güzəştləri təqdim etmək üçün
əlavə vergi qoyuluşu üçün

Sual: İnzibati-təsərrüfat fəaliyyətinin idarəedilmə funksiyalarına daxildir: (Çəki: 1)
İnzibati fəaliyyətin idarəedilmə funksiyası, infrastrukturun və əsaslı tikintinin 

inkişafının idarəedilmə funksiyası, maddi-texniki təminatın idarəedilmə funksiyası. 
İnzibati fəaliyyətin idarəedilmə funksiyası, infrastrukturun və əsaslı tikintinin 

inkişafının idarəedilmə funksiyası.
İnzibati fəaliyyətin idarəedilmə funksiyası, maddi-texniki təminatın idarəedilmə 

funksiyası.
İnfrastrukturun və əsaslı tikintinin inkişafının idarəedilmə funksiyası, maddi-

texniki təminatın idarəedilmə funksiyası.
İnzibati fəaliyyətin idarəedilmə funksiyası.
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Sual: Təşkilati planlaşdırma idarəetmənin hansı səviyyəsində həyata keçirilir? (Çəki: 
1)

strateji (Azərbaycan DGK), taktiki (gömrükxanalar, gömrük postları).
strateji (Azərbaycan DGK).
taktiki (gömrükxanalar, gömrük postları)
inzibati
inzibati-təsərüfat

Sual: İdarəetmənin spesifik funksiyalarına daxildir: (Çəki: 1)



gömrük fəaliyyətinin idarəedilmə funksiyası, maliyyə-iqtisadi fəaliyyətin 
idarəedilmə funksiyası.

sosial fəaliyyətin idarəedilmə funksiyası.
inzibati-təsərrüfat fəaliyyətin idarəedilməsi funksiyası.
gömrük fəaliyyətinin idarəedilmə funksiyası, maliyyə-iqtisadi fəaliyyətin 

idarəedilmə funksiyası, sosial fəaliyyətin idarəedilmə funksiyası, inzibati-təsərrüfat 
fəaliyyətin idarəedilməsi funksiyası. 

gömrük fəaliyyətinin idarəedilmə funksiyası, maliyyə-iqtisadi fəaliyyətin 
idarəedilmə funksiyası, inzibati-təsərrüfat fəaliyyətin idarəedilməsi funksiyası.

Sual: Gömrük sistemində təsir formalarına görə hansı metodlar tətbiq edilir: (Çəki: 1)
birbaşa və dolayı təsir metodları. 
birbaşa və dolayı təsir metodları, normalaşdırma metodu.
birbaşa təsir metodları.
dolayı təsir metodları.
normalaşdırma metodu.

Sual: Birbaşa təsir metodlarına aşağıdakılar aiddir: (Çəki: 1)
təşkilati-sərəncamverici.
hüquqi metodlar.
təşkilati-sərəncamverici, hüquqi metodlar. 
təşkilati-sərəncamverici, hüquqi metodlar, iqtisadi-riyazi metodlar.
hüquqi metodlar, iqtisadi-riyazi metodlar.

Sual: Dolayı təsir metodlarına aiddir: (Çəki: 1)
sosial, psixoloji, iqtisadi, iqtisadi-riyazi metodlar. 
psixoloji, iqtisadi, iqtisadi-riyazi metodlar. 
sosial, iqtisadi, iqtisadi-riyazi metodlar. 
sosial, psixoloji, iqtisadi-riyazi metodlar. 
sosial, psixoloji, iqtisadi metodlar.

Sual: Gömrük orqanlarında hansı təşkilati-sərəncamverici metodlar tətbiq edilir? 
(Çəki: 1)

Təşkilati, sərəncamverici və intizam metodları. 
Təşkilati, sərəncamverici metodları. 
sərəncamverici və intizam metodları.
Təşkilati, intizam metodları.
intizam metodları.

Sual: İdarəetmədə hüquqi metodlara aiddir: (Çəki: 1)
Hüquqi normaların hazırlanması,istifadəsi və tətbiqi, hüquqi münasibətlərin 

formalaşdırılması.
Hüquqi normaların hazırlanması,istifadəsi və tətbiqi, hüquqi münasibətlərin 

formalaşdırılması, hüquqi aktların tələblərinə riayyət edilməsi. 



Hüquqi normaların hazırlanması,istifadəsi və tətbiqi, hüquqi aktların tələblərinə 
riayyət edilməsi.

hüquqi münasibətlərin formalaşdırılması, hüquqi aktların tələblərinə riayyət 
edilməsi.

Hüquqi normaların hazırlanması,istifadəsi və tətbiqi, hüquqi münasibətlərin 
formalaşdırılması.

Sual: Sosial idarəetmə metodlarına aiddir: (Çəki: 1)
sosial normalaşdırma, sosial novatorluq, mənəvi stimullaşdırma metodları. 
sosial tənzimetmə, sosial varislik, sosial novatorluq, mənəvi stimullaşdırma 

metodları.
sosial normalaşdırma, sosial tənzimetmə, sosial varislik, sosial novatorluq, 

mənəvi stimullaşdırma metodları. 
sosial normalaşdırma, sosial tənzimetmə, sosial varislik, sosial novatorluq.
sosial normalaşdırma, sosial tənzimetmə, mənəvi stimullaşdırma metodları.

Sual: İdarəetmənin təşkilati strukturları aşağıdakı elementlərdən ibarətdir: (Çəki: 1)
idarəetmə həlqələri, qarşılıqlı əlaqələr. 
idarəetmə səviyyələri, qarşılıqlı əlaqələr. 
idarəetmə həlqələri, idarəetmə səviyyələri, qarşılıqlı əlaqələr. 
idarəetmə həlqələri, idarəetmə səviyyələri. 
idarəetmə həlqələri, qarşılıqlı əlaqələr. 
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Sual: Beynəlxalq ticarətdə elan edilən qiymətlər (Çəki: 1)
doğru qiyməti
hərrac qiyməti
müqavilə qiyməti
birja qiyməti
razılaşdırılmış qiymət

Sual: Dünyanın ən iri keyfiyyət birjası (Çəki: 1)
Malayziya
Kanada
Küveyt
Ər-Riyad
Nyu-York



Sual: Beynəlxalq birjalarda tətbiq edilməyən saziş (Çəki: 1)
spot
real sazişlər
təcili
barter sazişi
fyuçers sazişi

Sual: Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri (lazım olmayanı qeyd 
etməli) (Çəki: 1)

ixracın tənzimlənməsi
idxalın tənzimlənməsi
xammalın tənzimlənməsi
xarici ticarətin liberallaşdırılması
turizmin tənzimlənməsi

Sual: Kapitalın beynəlxalq hərəkət formaları (lazım olmayan formanı qeyd etməli) 
(Çəki: 1)

xüsusi kapital forması
şərikli kapital forması
kapitalın əmtəə forması
qısa müddətli kapital
uzun müddətli kapital

Sual: Beynəlxalq ticarətin müasir problemlərin həllində rolu (lazım olmayanı qeyd 
etmək) (Çəki: 1)

susuzluq problemi
səhiyyə problemi
ərzaq problemi
ekoloji tarazlıq
sahibkarlıq problemi

Sual: Dünya təsərrüfatı strukturuna daxil olan əsas element (Çəki: 1)
sənaye
kənd təsərrüfatı
inkişaf etməkdə olan ölkələr
Cənubi-Şərqi Asiya ölkələri
Qarib-dənizi hövzəsi ölkələri

BÖLMƏ: 0602 
Ad 0602 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təşkil edən faktor (Çəki: 1)
böhran
idxalın inkişafı
ixrac üçün mallar istehsalının artırılması
sahibkarlığın inkişafı
xarici kapitaldan geniş istifadə

Sual: İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının yarandığı dövr (Çəki: 1)
1940-cı il
1985-ci il
2008-ci il
1961-ci il
1976-cı il

Sual: Birja mallarının digər mallardan fərqli xüsusiyyətləri (düzgün olmayanı göstərin) 
(Çəki: 1)

birja malları eynicinsli olmalıdır
birja mallarına tələb və təklif kütləvi xarakterə malik olmalıdır
birja mallarına tələb və təklif tez proqnozlaşdırılmalıdır
birja mallarına qiymət sabit olmalıdır 
birjada satılan mal tez xarab olmamalıdır

Sual: Hərrac ticarətdə satılan mallar (düzgün olmayan qeyd etməli) (Çəki: 1)
antikvarlar
nadir heyvan cinsləri
qiymətli məmulatlar
rəsm əsərləri
silah

Sual: Beynəlxalq ticarətdə qloballaşmanın əsas istiqaməti (Çəki: 1)
ATZ-nın yaradılması
regional bazarların yaradılması
region dövlətlərinin əməkdaşlığı
iqtisadi birliklər
Milli dövlətlərin inkişaf etdirilməsi

Sual: Dünyada ən az dövlətin iştirak etdiyi iqtisadi birlik (Çəki: 1)
Asiya və Sakit okean iqtisadi birlii
NAFTA
GÜAM
Qara dəniz iqtisadi birliyi



MDB

BÖLMƏ: 0701 
Ad 0701 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Keçid iqtisadiyatı dövlət tənzimləmə funksiyaları (Çəki: 1)
kredit almaq
böhrandan çıxmaq
bazar təsərrüfatı qanunları hazırlamaq və rəqabəti genişləndirmək
investisiya qoyuluşunu artırmaq
gömrük rüsumlarını artırmaq

Sual: Keçid iqtisadiyyatında dövlət tənzimləmənin əsas mexanizmləri (lazım olanı 
qeyd etməli) (Çəki: 1)

demokratik rejim
güclü xarici təzyiq
iqtisadi biliklərə daxil olmaq
menecment funksiyalarının genişləndirilməsi
fərdi fəaliyətin genişləndirilməsi

Sual: Beynəlxalq ticarətin standart modeli (Çəki: 1)
təchizat
ayrıca bir ölkənin mal istehsal etməsi
xərclərə qənaət
məhsul istehsal edən iki ölkə
əmək məhsuldarlığı

Sual: Beynəlxalq ticarətdə kommunikasiyanın əsas istiqaməti (Çəki: 1)
ETT
informasiya
televiziya
yarışma
ixtiralar

Sual: Beynlxalq bazarda rəqabət üstünlüyünün əsas mənbələri (lazımlı olmayan 
mənbəyi qeyd etməli) (Çəki: 1)

bazarda mövcud olan mal markalarına nisbətən daha dayanaqlı olan mal 
markasının yaradılması



malın alıcının tələbini tam ödəmək xüsusiyyətləri
formada malın öz resursları yaradılması xüsusiyyətləri
az maddiləşmiş əmək sərfi
malın istehsalına çox əmək sərf edilməsi

Sual: Xarici bazar üçün reklamın işlənib hazırlanmasının əsas şərti bunlardır (düzgün 
olanı seç) (Çəki: 1)

reklam büdcəsinin işlənib hazırlanması
reklam agentliyinin taplıması
məqsədli auditoriyanın seçilməsi
qabaqcıl ideyanın seçilməsi
əməkdaşın xarici dilinin öyrənilməsi

Sual: Qeyd edilən kommunikasiya növlərindən hansı daha səmərəli hesab edilə bilər 
(kommunikasiyaya iqtisadi baxımdan yanaşmaqla) (Çəki: 1)

iki tərəf arasında uzun müddətə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan sazişlər
barter sazişləri
qlobal sazişlər
mal mübadiləsi haqqında sazişlər
birdəfəlik mal verilməsi haqqında sazişlər

Sual: Tipik kontraktın tətbiq istiqaməti (Çəki: 1)
sənaye xammalının uzun müddətə verildiyi nəzərdə tutulduğu halda
qısa müddətli sazişlər bağlandığı halda
kompensasion sazişlər bağlandığı halda
ərzaq mallarının alınması haqqında sazişlər bağlandığı halda
kənd təsərrüfatı xammalının satılması haqqında

BÖLMƏ: 0702 
Ad 0702 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Beynəlxalq ticarət palatası necə təşkilatdır (Çəki: 1)
dövlət təşkilatı
müştərək təşkilat
sahibkarlıq təşkilatı
ictimai təşkilat
qanunvericilik təşkilatı



Sual: Beynəlxalq reklamın səmərəli idarə edilməsi metodunu qeyd etməli (Çəki: 1)
qeyri-mərkəzləşdirilmiş idarəetmə metodu
mərkəzləşdirilmiş idarəetmə metodu
yerli idarəetmə metodu
qarışıq idarəetmə metodu
funksional idarəetmə metodu

Sual: Beynəlxalq ticarətdə risklərin sığortalanmasının əsas istiqamətləri (əsas 
olmayanı qeyd etməli) (Çəki: 1)

texniki risk
kommersiya riski
investisiya riski
valyuta riski
malların mühafizə olunması riski

Sual: Beynəlxalq ticarətdə texnoloji mübadilənin əsas forması (Çəki: 1)
maşınların mübadiləsi
elmi-texniki nəşrlər
mal nişanlarının mübadiləsi
məhsuldar qüvvələrin yerdəyişməsi
turizm xidmətlərinin mübadiləsi

Sual: Ümumdünya intellektual mülkiyyət təşkilatı hansı dünyəvi təşkilata daxildir 
(Çəki: 1)

BMT-yə
beynəlxalq səhiyyə təşkilatına 
beynəlxalq ticarət palatasına
beynəlxalq maliyyə təşkilatlarına
beynəlxalq turizm təşkilatına

Sual: Beynəlxalq turizmin əsas hərəkatının inkişafna təsir edən əsas faktor (əsas 
hesab ediləni qeyd etməli) (Çəki: 1)

insanların mədəni səviyyəsi
intlektual mülkiyyət səviyyəsi
insanların gəlir səviyyəsi
insanların həyat tərzi
turizmin təşkili səviyyəsi

Sual: OPEK-in yaranma tarixi (Çəki: 1)
1948-ci il
1955-ci il
1980-ci il
1960-cı il
1998-ci il 



Sual: İxracın stimullaşdırılması formaları (lazım olmayanı qeyd etməli) (Çəki: 1)
ixracın dövlət tərəfindən kreditləşdirilməsi
ixracın qarışıq-birlikdə kreditləşdirilməsi
bank əməliyyatlarının səmərəli təşkili
ixracın dövlət tərəfindən sığortalanması
ixrac üçün mal istehsal edən müəssisələrə informasiya köməkliyi göstərilməsi

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: TMK-rın iqtisadi baxımdan zəif olan ölkələrdə əsas fəaliyyət istiqamətləri (Çəki: 
1)

sənayenin inkişaf etdirilməsi istiqamətində
kənd təsərrüfatının inkişaf etidirilməsi istiqamətində
xidmət sahəsinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində
milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi istiqamətində
tikintinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində

Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətləri xarakterizə edən istiqamətlər (aid olmayanı 
qeyd etməli) (Çəki: 1)

dünya təsərrüfatı və beynəlxalq əmək bölgüsü
beynəlxalq ticarət
işçi qüvvəsinin və kapitalın yerdəyişməsi
inteqrasiya
mənfəət əldə etmək

Sual: Beynəlxalq ticarətin inkişafına təsir edən inteqrasiya qrupları (Çəki: 1)
Avropa ittifaqı
Asiya və Sakit okean iqtisadi birliyi
NAFTA
Azərbaycan-İran-Pakistan iqtisadi birliyi
Merkosur iqtisadi birliyi

Sual: Elmi-texniki inqilab şəraitində beynəlxalq ticarətin metodunun müəyyən edilməsi 
(Çəki: 1)

qarşılıqlı ticarət
barter ticarəti
kompensasion ticarət



elektron ticarəti
institutsion ticarət

Sual: Bazar iqtisadiyyatına daxil olan ölkələrdə beynəlxalq ticarətin təşkilinə 
konseptual yanaşma (lazım olmayanı qeyd etməli) (Çəki: 1)

ölkədə daxili sabitlik
beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması
özəlləşdirmənin sürətləndirilməsi
dünya bazarına münasibətdə açıq iqtisadiyyata keçmək
inteqrasiyanı zəiflətmək

Sual: Beynəlxalq bazarın mala təminatında ümumi payı çox olan sənayecə inkişaf 
etmiş dövlət (Çəki: 1)

Fransa
İtaliya
ABŞ
Yaponiya
İngiltərə

Sual: Müasir şəraitdə beynəlxalq inteqrasiya razılaşmalarının əsas tipləri (lazım 
olmayanı qeyd etməli) (Çəki: 1)

gömrük ittifaqı
azad ticarət zonası
regionlar arası ittifaq
iqtisadi ittifaq
tam iqtisadi və siyasi inteqrasiya

Sual: Beynəlxalq əməkdaşlığın formaları (Çəki: 1)
xarici müəssisələr
yerli müəssisələr
firmalar
müştərək müəssisələr
ixtisaslaşmış müəssisələr

Sual: XXI yüzilliyin başlanğıcında beynəlxalq ticarətin inkişaf faktorları (səhv olanı 
xətləməli) (Çəki: 1)

uzun müddətli təsərrüfat əlaqələrinin genişləndirilməsi
beynəlxalq ticarətin qlobal tənzimlənməsi
beynəlxalq təminatında əsas Şimali Amerika – Qərbi Avropa və Yaponiya üçlüyü 

ilə yanaşı dördüncü güc sahibi Çinin hesaba alınması
dünya təsərrüfatının vahid mərkəzdən – BMT tərəfindən idarə edilməsi 
dünya iqtisadiyyatı ilə siyasəti arasında həmişə əlaqə səviyyəsinin nəzərə 

alınması



Sual: Beynəlxalq bazarda xarici tərəfdaşları necə seçməli (lazım olmayanı qeyd 
etməli) (Çəki: 1)

qarşı tərəfin müəyyən dövrdəki hesabatları ilə tanış olmaqla
informasia-məlumat agentləri vasitəsilə 
nümayəndələr göndərməklə
firmanın marketinq tədqiqatı göstəriciləri əsasında
tərəfkeşin gəliri və onun bölüşdürülməsi ilə tanış olmaq

Sual: Firmanın beynəlxalq bazara çıxmaq imkanlarını şərtləndirən amillər (Çəki: 1)
ölkədə həyat səviyyəsi
ölkədə ümumi daxili məhsul istehsalının vəziyyəti
iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi
hər nəfərə düşən xarici ticarətin və investisiyanın həcmi
xarici müəssisələrin sayını artırmaq

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Beynəlxalq bazarda firmanın imicini qaldırmaq yolları (düz olmayanı göstər) 
(Çəki: 1)

bazarda alıcılarla əlaqəni genişləndirmək
institutsional reklamın geniş yayılması
bazara yeni ticarət markası təqlim etmək
alıcılara güzəştli yeni xidmət növləri təqdim etmək
ucuz xammal əldə etmək

Sual: Konsiqnator kimdir (Çəki: 1)
vasitəçi
ixracatçı
sazişə zəmanətçi
idxalatçı
destribyuter

Sual: Ayrı-ayrı ölkələrin müəyyən məhsul növləri üzrə ixtisaslaşması – bu: (Çəki: 1)
beynəlxalq inteqrasiya
beynəlxalq kooperativləşmə
beynəlxalq əmək bölgüsü
istehsalın beynəlxalq mərkəzləşdirilməsi
beynəlxalq ticarət



Sual: XX-XXI əsrlərdə dünya təsərrüfatının inkişafında baş verir: (Çəki: 1)
milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi; 
mübahisəli beynəlxalq problemləri həll etmək məqsədi ilə hərbi əməliyyatların 

aktivləşməsi
təsərrüfat həyatının milliləşdirilməsi
BƏB inkişaf etməməsi
gömrük rüsumlarının artması

Sual: BƏB-də ölkələrin iştirak etməsinin əsas oyadıcı motivləri: (Çəki: 1)
yeni biliklərə və texnologiyaya nail olmaq
ölkələrarası təsir sferasının həddi
iqtisadi səmərəliliyin alınması
xammal və enerji mənbələrinə nail olmaq
işsizlərin paylarının azalması

Sual: Ölkələrarası əmək bölgüsünün inkişafının əsas səbəbləri: (Çəki: 1)
informasiya üstünlüyündən istifadə etmək
müxtəlif istehsal faktorlarının sayı
təbiət-iqlim şəraitində oxşarlıq
ölkələrin yerləşməsinin geopolitik xüsusiyyətləri
coğrafi yaxınlıq

Sual: Ölkənin BƏB-də iştirakından iqtisadi səmərəliliyə nə aid edilmir: (Çəki: 1)
rəqabət haqqında yeni informasiyanın alınması
nisbətən ucuz idxal hesabına daxili əmtəə və xidmətdən imtina etməklə milli 

məsrəflərə qənaət etmək
torpaq rentasını artırmaq
ixrac və idxal olunan beynəlxalq və milli əmtəə və xidmətlər arasında alınan fərq
iqtisadi mənfəətin artması

Sual: Dünya təsərrüfatının formalaşdırılmasına başlanma vaxtı: (Çəki: 1)
XIX əsrin sonu XX əsrin başlanğıcı
XVIII əsrin başlanğıcı
XV-XVI əsrlərdə
XX əsrin ortalarında (ikinci dünya müharibəsindən sonra)
XX əsrin axırlarında

Sual: Aşağıda göstərilən elementlərdən hansını dünya təsərrüfatının iqtisadi inkişaf 
böhranına aid etmək olmaz: (Çəki: 1)

əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi
işsizliyin artması
inflyasiyanın artması
cəmiyyətdə sosial gərginlik
əsas iqtisadi göstəricilərin sabit artımı



BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Müasir şəraitdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi aşağıdakılarda özünü 
təqdim edir: (Çəki: 1)

qarşılıqlı iqtisadi əlaqəyə yönəldilmiş dövlətin, iqtisadi agentlərin, müxtəlif 
təsərrüfat subyektlərinin hüquqi, mədəni və digər növ fəaliyyəti üçün əlverişli 
şəraitin yaradılması

münasib təkrar istehsal şəraitinin təmin edilməsi və sosial iqtisadi sistemə təsir 
etmək məqsədi ilə dövlətin və onun şəxsində müxtəlif səviyyəli institutların həyata 
keçirdiyi təsərrüfat-siyasi tədbirlər sistemi

alıcılar və satıcılar, borclular və kreditorlar arasında aktivləri yenidən çölüşdürən 
müxtəlif təşkilatların, orqanların birliyi

bir qayda olaraq Dövlət büdcəsində və inflyasiyada defisitliyi aparmaq məqsədi 
ilə iqtisadiyyata qoyulan dövlət vəsaitinin kreditləşmənin, iqtisadi artımın 
maliyyələşdirilməsi

ölkə daxilindəki təsərrüfat əlaqələrinin inkişafı üzrə tədbirlər sistemi

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi nəzəriyyəsi işlənib hazırlanmışdır: (Çəki: 1)
A.Smit və D.Rikardo
K.Marks
C.Keynson
V.Leontyev
M.Porter

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsini kredit-pul tədbirləri: (Çəki: 1)
qiymətli kağızlar bazarında tədbirlərin minimal bank ehtiyatlarının və hesablanma 

dərəcələrinin tənzimlənməsi
bütünlükdə və işgüzar iştirakda dövlətə mənsub olan kompleks təsərrüfat 

obyektləri
dövlət tərəfindən təqdim olunmuş kredit və subsidiyalar və əsas kapitalın 

şınmasını sürətləndirmək üçün vergilər
inflyasiyaya qarşı mübarizəni və dövlət büdcəsində defisitliyi mühafizə etmək
müştəri hesablarının həmçinin müxbir banklarının açılması və aparılması

Sual: İqtisadiyyatda dövlət sektorunun məqsədi: (Çəki: 1)
qoyulan kapitala faiz və gəlirin alınması
dövlət büdcə vəsaitinin yenidən alınması
iqtisadi artımın maliyyələşdirilməsi



təkrar istehsalın ümumi şərtlərinin təmin edilməsi
məsləhət xidmətlərinin qiymətləndirilməsi

Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak edən ölkələrin xarici iqtisadi əlaqələrin 
tənzimlənməsi qaydalarını və optimallaşdırılmasını müəyyən etmək üçün dövlət və 
onun orqanlarının məqsədyönlü fəaliyyəti: (Çəki: 1)

xarici iqtisadi siyasət
iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
yerli təsərrüfat qaydalarının beynəlxalq qaydalara yaxınlaşması
xarici rəqabətçilər üçün açıq daxili bazar
gömrük tənzimlənməsi

Sual: Qarışıq iqtisadiyyat özünü nədə göstərir: (Çəki: 1)
hər hansı bir dövlətin ərazisində işləyən ölkələrin təsərrüfat subyektlərinin işində
iqtisadiyyatın bütün sektorlarında tam dövlət nəzarətini, həmçinin zəmanətli 

sosial təminatı tam təmin edən müxtəlif qanunvericilik qərarlarının tərtib edilməsində
iqtisadi proseslərin dövlət tənzimlənməsində
ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakındə
ayrı-ayrı ölkələrin milli bizneslərinin qarşılıqlı təsirinin məcmusunda

Sual: Dünya bazarının inkişaf mərhələlərindən biri kimi: (Çəki: 1)
dünya müharibələri
XVIII-XIX əsrlərdə sənaye inqilabı
dünyada qeopolitik dəyişikliklər
hər hansı bir şəxsin fəaliyyəti
işsizliyin artım payı

Sual: Müəyyən miqdarda mal göndərilməsi və ödəmələrə müvafiq olaraq hansı 
qiymət həqiqi səviyyəyə uyğundur: (Çəki: 1)

birja kotirovkası
sorğu qiymətləri
kontrakt qiymətləri
preyskurantlar və qiymətlər siyahısı
pərakəndə qiymətlər

Sual: Ölkələrarası əsas beynəlxalq əmək bölgüsü və istehsalın digər faktorları 
sferasında möhkəm əmtəə-pul münasibətləri: (Çəki: 1)

dünya bazarı
beynəlxalq bazar
xarici bazar
milli bazar
maliyyə bazarı

Sual: Aşağıdakı qeyd edilən funksiyalardan hansı dünya bazarı funksiyasına aid 
deyil: (Çəki: 1)



tənzimləyici
informasiya
balanslaşdırıcı
fiskal
sağlamlaşdırıcı-qaydaya salma

BÖLMƏ: 0902 
Ad 0902 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Hansı xarakterik cəhətlər dünya qiymətləri nişanələrinə aid edilmir: (Çəki: 1)
layihə konstruktor büroları ilə ifadə edilmiş
iri ixrac, idxal əməliyyatlarının həyata keçirildiyi mühüm beynəlxalq ticarət 

mərkəzlərində sazişlər qiyməti kimi fəaliyyət göstərməsi
malların dəyərinin beynəlmiləl qeyd edilməsi
bu qiymət üzrə iri kommersiya sazişlərinin həyata keçirilməsi
əsas xammal istehsalçılarının ixrac qiymətləri və Qərbi Avropa bazarlarının, 

həmçinin iri birja qiymətlərinin mövcudluğu

Sual: Çoxqiymətlilik nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)
dünya qiymətlərinin səviyyəlilik sayı
müxtəlif əmtəə və xidmətlərə qiymətlərin sayı
eyni tədavül sferasında, həmin və eyni keyfiyyətdə olan mala qiymətlərin sayı
dünya qiymətlərinin müxtəlif səviyyəsini müəyyən edən və milli istehsal 

qiymətlərini formalaşdıran malların milli istehsal xərclərinin müxtəlifliyi
eyni mal qruplarının saziş qiymtələri üzrə gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi

Sual: Nəşr edilən qiymətlərə aid edilmir: (Çəki: 1)
sorğu
birja kotirovkası
preyskurant
faktiki sazişlər qiyməti
sürüşkən qiymətlər

Sual: Beynəlxalq alqı-satqı və mal verilməsi müqavilələrində istifadə edilən 
«İnkorems» qaydaları müəyyən edir: (cavabın düzgün olmayan variantını qeyd edin) 
(Çəki: 1)

malların yüklənib boşaldılması üzrə xərclərin bölüşdürülməsi
malın satıcıdan alıcıya keçməsi zamanı təsadüfən məhv olması riskinin keçmə 

anı



gömrük tənzimlənməsi və gömrük rüsumlarının ödənilməsi vəzifələrinin 
bölüşdürülməsi

qablaşdırma və tələblər üzrə kontraktın yerinə yetirilməsinə nəzarət
sığortalanma üzrə öhdəçilik

Sual: ”İnkoterms” in satıcının dərəcəsi üzrə tələb və risklərinin qaydaya salınması: 
(Çəki: 1)

qruppa (A), (E), (S), (D)
qruppa (E), (F), (S), (D)
qruppa (A), (B), (S), (D)
qruppa (E), (S), (D), (H)
qruppa (F), (E), (D), (H)

Sual: .»İnkoterms»ə müvafiq olaraq malın alıcı ölkənin müəyyən olunmuş məntəqəyə 
çatdırılana qədər satıcının ya bütün məsrəflər və ya risklər qruplar üzrə müəyyən 
edilir: (Çəki: 1)

(S)
(D)
(A)
(F)
(E)

Sual: Azad ticarət zonaları: (Çəki: 1)
gömrük güzəştləri, valyuta vergi və əmək rejimləri ilə əlaqədar ölkənin xüsusi 

ayrılmış sahəsi
yerli mallar üçün gömrük tariflərinin, kvotaların, məhdudiyyətlərin tam aradan 

qaldırılmasına qədər azad ticarət rejiminin müəyyən edilməsi
qarşılıqlı ticarətdə ikiqat və ya hüququn pozulmasının tətbiq edilməməsi
ticarətdə gömrük tarif dərəcələrinin və imtiyazların tətbiq edilməsi şərtlərinin 

razılaşmaları
xarici ticarət vasitəsilə dövlətlərin iqtisadi birliyi

Sual: Müvafiq şəraitdə qeydiyyatdan keçən və müvafiq qanunvericilik aktlarına xarici 
şirkətlər üçün uyğun olaraq milli ərazidə və onun bir hissəsində güzəştli vergi rejimi: 
(Çəki: 1)

azad ticarət zonası
ofşar zona
texnopolis
muxtariyyət zonası
«silikon vadi»

Sual: Güman edilən ovşar sahə: (Çəki: 1)
LKİET-rin aparılması
hər hansı istehsal fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi
marketinq tədqiqatlarının aparılması
ancaq maliyyə, vasitəçilik və digər servis əməliyyatlarının həyata keçirilməsi



ixrac məhsullarının istehsalı

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə ənənəvi sahələrin inkişafı aşağıdakı inkişaf meyllərinə 
malikdir: (Çəki: 1)

müəssisələr bağlanır
ayrı-ayrı istehsal sahələri inkişaf etməkdə olan ölkələrə köçürülür
inkişaf tempinin aşağı düşməsi və ya zəifləməsi
texniki tərəqqinin olmaması
sosial problemlərin artması

Sual: Dünya təsərrüfptında inkişaf etməkdə olan ölkələrin vəziyyəti müəyyən edilir: 
(Çəki: 1)

bu ölkələrdə E.T.T. yüksək sürətlə inkişaf edir
iqtisadi problemlərin həll olunması səviyyəsi
əmək məhsuldarlıqının yüksək səviyyəsi
ictimai institutların ənənəvi mülkiyyət formasının sayı
işsizlik probleminin olmaması

Sual: 1990-2000-ci illərdə MDB ölkələri daxilində qarşılıqlı iqtisadi təsir: (Çəki: 1)
artmışdır
kəskin aşağı düşmüşdür
keçmiş vəziyyətdə qalmışdır
inkişaf etməkdə davam edir
tərəddüd edir

Sual: Ərzaq malları ilə dünya ticarətində islahatın aparılmasının vacibliyi nə ilə 
əlaqədardır: (Çəki: 1)

dünya ticarətinin beynəlxalq tənzimlənməsinin artması
dövlətin köməkliyinin artması
həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi
ekologiyanın pisləşməsi
yüksək rəqabət

Sual: Mütləq üstünlük: (Çəki: 1)



xarici ticarət iştirakçısı olan ölkələrdə istehsala sərf olunan məsrəflərlə nisbi 
fərqlərlə baglı sərfəlilik:

xarici ticarət iştirakçısı olan ölkələrdə istehsala sərf olunan müxtəlif ölçülü 
məsrəflərdən yaranan sərfəlilik

hər hansı bir ölkədən mal ixrac edin və malın rəqabət etmək imkanları ilə laqədar 
sərfəlilik

istehsal xərclərinə qənaət etməklə bağlı sərfəlilik
mənfəətin ucuz idxalla bağlı artması və daxili istehsalın azalması

Sual: Xekşer-Olin qanununda formalaşdırılmış tezis: (Çəki: 1)
ümumi iqtisadi tarazlığı təmin edən tarazlıq faktorları
cəmiyyətin sosial-iqtisadi münasibətləri əldə edilən üstünlüyü formalaşdıran əsas 

faktor kimi
idxalı məhdudlaşdırmaqla ixracı gücləndirməkdə xüsusi investisiyanı 

timullaşdırmaq üçün dövlət məsrəflərinin artırılmasının vacibliyi
məhsulun qiymətində torpaq rentası 
milli sərhədlərdən kənarda bazarın genişlənməsi 

Sual: İntensivləşdirmə faktorları müəyyənedici göstəricilərdir: (Çəki: 1)
müəyyən məhsulun yaradılması üçün istehsal faktorlarına sərf olunan nisbi 

məsrəflər
ölkənin istehsal faktorlarının nisbi təminatı
istehsalda nisbətən üstünlüyə malik olan müəyyən malların ticarəti üzrə 

ixtisaslaşmış və hər bir ticarət iştirakçısı olan ölkənin aldığı iqtisadi səmərə
ekoloji effekt
kapitalın beynəlxalq hərəkatı

Sual: İstehsalın aktiv və passiv faktorları haqqında fikirlər: (Çəki: 1)
E.Xekşer
P.Samuelson
A.Smitt
C.Keyus
B.Leoutiyev

Sual: Merkantilizm məktəbinin xarici ticarətdə dövlətin milli mövqeyini 
möhkəmləndirmək haqqında fikirləri: (Çəki: 1)

milli sərhədlərdən kənarda bazarı genişləndirmək yolu ilə əmək məhsuldarlığının 
inkişaf etdirilməsiinin stimullaşdırılması

ixraca subsidiyalar əhali üçün vergi hesab edilir və daxili qiymətin artmasına 
səbəb olur. Ona görə də ləğv olunmalıdır

tarif, kvota digər ticarət siyasəti alətlərinin köməkliyi ilə pozitiv ticarət saldosunu 
təmin etmək məqsədilə ixracı artırmaq və idxalı azaltmaq üçün xarici ticarətin 
tənzimlənməsi

başqa ölkələrlə ticarəti genişləndirmək və hazır mallar istehsalını artırmaq
rüsumsuz xammal ixrac və idxalını genişləndirmək və hazır məhsula aşağı ixrac 

qiymətini saxlamaq



BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Ticarət siyasəti aləti olan tarif və qeyri-tarif istifadə etmək yolu ilə daxili 
bazardan xarici rəqabətçilərdən müdafiə etməkdə dövlət siasəti budur (Çəki: 1)

subsidiyalaşdırma
himayədarlıq
tarif parçalanması 
ixracın kreditləşdirilməsi
tarif kvotası

Sual: İdxal və ixrac şərtləri hesab edilən malların ixracında və idxalında gömrük 
orqanlarının qarşılıqlı məcburi üzvülük haqqı budur (Çəki: 1)

malın gömrük dəyəri
tarif kvotası
gömrük rüsumları
antidempinq rüsumları
aksiz vergilər

Sual: Advalor gömrük rüsumu (Çəki: 1)
əldə edilmiş mal vahidinə müəyyən edilmiş ölçüdə vergi qoyulmasına edilən 

əlavələr
əldə edilən malın gömrük dəyərinə verginin faizlə edilən əlavələr
malın qaydaya salınmış hər iki üsulunun qanunlaşdırılması
rüsum hesaba alınmaqla aralıq idxal mallarına edilən əlavələr
xammalın idxalına əlavələr

Sual: Aşağıda göstərilən xarakteristikadan hansı idxal kvotasına Aid edilmir (Çəki: 1)
idxal edən istehlakçı kompaniyalardan gəlirin yenidən bölüşdürülməsi 
daxili qiymətlərin artımını həyata keçirməli - aparmalı
istehlakçıdan gəlirin büdcəyə yenidən bölüşdürülməsi
iri lisenziya bölgü sisteminin yaradılmasını tələb edir
idxalın istənilən miqdarda dəqiq məhdudlaşdırılması

Sual: Beynəlxalq iqtisadi inteqrasia forması hesab edilmir (Çəki: 1)
azad ticarət zonası
gömrük ittifaqı
ikitərəfli ticarət razılaşmaları



ümumi bazar
iqtisadi ittifaq

Sual: BİƏ-rin əsas nəticələri aşağıdakıdır (cavabın düz olmayan variantlarını qeyd 
etməli) (Çəki: 1)

bütün dövlətlərarası təsərrüfat kompleksinin yaradılması
dövlətlərarası idarəetmə institutlarının sayı
vahid valyuta sisteminin sayı
vahid sosial-iqtisadi infrastrukturu
vahid elmi-ritual sistem

Sual: Nümunəvi inteqrasiya qruplarını qeyd etməli (Çəki: 1)
NAFTA, MEKOSUR, ASHAN, Aİ
EKO, SAARK 
OPEK, ATES
PAT, SAS
ÜTT, QATT

Sual: İqtisadi inteqrasiya inkişaf meyllərini təşkil edir (Çəki: 1)
inteqrasiya birliklərinin federativ dövlətə çevrilməsi
qlobal inteqrasiyanın ilkin mərhələlərinin yaradılması və inkişafı
iqtisadiyyatın yenidən bərpası, islahatın başa çatması
iqtisadi və valyuta ittifaqının yaradılması
ölkələrin fərdiləşdirilməsi

Sual: Vahid iqtisadi mühitin yaradılması (Çəki: 1)
milli institutların tətbiq edilməsi
hökumət başçıları şurasının tətbiq edilməsi
nazirlər sovetinin tətbiq edilməsi
milli idarəetmə orqanlarının mərkəzi idarəetmə orqanlarına çevrilməsi
preferensial səviyyəsi

Sual: »Ümumi bazar» bu inteqrasiya birliyi formasıdır (Çəki: 1)
mal və xidmətlərlə qarşılıqlı ticarətdə gömrük maneələrinin aradan qaldırılması
məhdudlaşma yalnız qarşılıqlı ticarətdə yox eyni zamanda işçi qüvvəsinin 

yerdəyişməsində də ləğv edilir
mal, xidmət, işçi qüvvəsinin, kapitalın həmçinin iştirakçı ölkələrin vahid qtisadi, 

valyuta-maliyyə siyasətinin aparılması yeri vardır.
azad dövnərli valyutada ödəmələrlə ixrac-idxal əməliyyatlarında iri 

kommersiyanın aparılması
xammal ixracına gömrük tariflərinin ləğv edilməsi

Sual: İnteqrasiyanın əsas göstəriciləri bunlardır (cavabın düzgün olmayan variantını 
qeyd etməli) (Çəki: 1)

inteqrasiya edən ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin müxtəlifliyi



coğrafi yaxınlıq
nümayişetdirici səmərə
ölkələr qarşısında duran ümumi və digər problemlər
«domino» səmərəliliyi

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: QATT – bu (Çəki: 1)
mallar üzrə ticarətin qlobal təşkilatıdır
tarif və ticarət üzrə baş təşkilatıdır
tarif və ticarət üzrə baş sazişlərdir
mal və xidmətlər üzrə baş təşkilatdır
malların yüklənib boşaldılması üzrə baş təşkilatdır

Sual: Azərbaycan Respublikası (Çəki: 1)
ÜTT-nin tam hüquqlu üzvüdür
ÜTT-nin üzvü deyil
ancaq silahların ixracı üzrə ÜTT-nin güzəştlərindən istifadə edir
yalnız silahların göndərilməsində ÜTT-nin güzəştlərindən istifadə edir
ÜTT-na üzv daxil olmaqdan imtina edir

Sual: YUNKTAD-ın fəaliyyəti inkişafa istiqamətlənmişdir (Çəki: 1)
beynəlxalq ETT-yə
beynəlxalq rabitə vasitələrinə
beynəlxalq ticarətə
mədəni mühitə
incəsənət və sənaye əməkdaşlığına

Sual: BVF-nun əsas funksiyaları hesab edilir (düzgün olmayan variantı qeyd etməli) 
(Çəki: 1)

razılaşdırılmış davranış kodeksini gözləməli (beynəlxalq valyuta siyasətində və 
dövlətlərarası ödəmə dövriyyədə möhkəm əməkdaşlıq məsələlərində)

ödəmə balansında defisitliyi aradan qaldırmaq üçün maliyyə yardımı
məsləhətləşmə və əməkdaşlıq
dövlət maliyyəsi, statistika və bank tənzimlənməsi və ödəmə balansı sahəsində 

üzv olan ölkələrin hökumətlərinə texniki yardım göstərməli
beynəlxalq investisiyalaşdırmaya köməklik etməli



Sual: QATT-da danışıqlar ticarət danışıqları çərçivəsində həyata keçirilir – axırıncı 
Uruqvay raundunda yaradılmışdır (Çəki: 1)

ümumdünya turizm təşkilatı
YUNKTAD
ÜTT
ümumdünya yenidənqurama və inkişaf bankı
BVF

Sual: Ümumdünya Ticarət Təşkilatı yaradılmışdır (Çəki: 1)
II dünya müharibəsindən sonra 1945 ildə
Mərakeş razılaşmaları əsasında 1995 ildə
dünya bank qruppu çərçivəsində 1988 ildə
1946 ildə neçə bank muxtariyyətə malik beynəlxalq təşkilat kimi
1990 ildə ticarət məcəlləsi kimi

Sual: Aşağıda qeyd edilən variantlardan hansı QATT və ÜTT-nin əsas funksiyası 
hesab edilmir (Çəki: 1)

çoxtərəfli ticarət sazişlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət
çoxtərəfli ticarət danışıqlarının keçirilməsi
ticarət mübahisələrinin həll edilməsinə köməklik etmək
beynəlxalq ticarətin və ticarət siyasətinin inkişafına nəzarət
əmək şəraitinin, səhiyyənin yaxşılaşdırılması

Sual: Müasir şəraitdə ÜTT (Ümumdünya ticarət təşkilatı) tənzimlənmədə mühüm 
beynəlxalq təşkilat hesab edilir (Çəki: 1)

qiymətli kağızlarla ticarət
turizm xidmətləri ilə ticarət
mal, xidmət və intellektual mülkiyyətlə ticarət
patent və lisenziyalarla ticarət
kapitalın hərəkəti və texnologiyalarla ticarət

Sual: Çoxtərəfli ticarət sistemlərinin yaradılmasında ÜTT-nin prinsiplərinə nə aid edilir 
(Çəki: 1)

heç bir hüquqi təsir olmadan ticarət
beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması
ölkənin proteksianizmdən imtina etməklə idxalı məhdudlaşdıran tədbirlərin tətbiq 

edilməsi
beynəlxalq ticarət sistemində keçid iqtisadiyyatında olan və inkişaf etməkdə olan 

ölkələrə inteqrasiya köməkliyi göstərmək
ölkənin düzgün olmayan ticarət siyasətindən imtina etməklə rəqabətə köməklik 

göstərmək

Sual: QATT və ÜTT-nin qaydaları üzrə subsidiyalar (Çəki: 1)
icazə verilmişdir
qadağan edilmişdir



əgər ticarət tərəfkeşi idxal tarifindən istifadə edirsə icazə verilir
ticarət tərəfkeşi ilə razılaşmalar üzrə istifadə etmirsə qadağan edilmişdir
müvəqqəti dayandırılmışdır

Sual: Dünya bazarına mal və onların istehsal faktorları ilə müəyyən təsir göstərən iri 
beynəlxalq korporasiyalar (Çəki: 1)

vençur şirkətləri
xoldinq
TMK-lar
qeyri-dövlət təşkilatları
bank qrupları

Sual: TMK-rın xarakterik cəhətlərinə nə aid etmək olar (Çəki: 1)
bir mərkəzdən nəzarət edilən, çox ölkələr arasında səpələnmiş beynəlxalq 

istehsal sisteminin yaradılması
müxtəlif ölkələrdə bölmələri olmaqla yerləşən və korporasiya daxili böyük ticarət 

edən yüksək aktivlik
qlobal məşğulluq strukturu və menecerlərin sahələrarası sabitlii
qapalı korporasiya strukturu çərçivəsində qabaqcıl texnologiyanın işlənib 

hazırlanması və verilməsi
qəbul edən ölkədən əməliyyat qərarlarının qəbulunda tam asıllılıq

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: XX əsrin ikinci yarısında ETT-nin yüksək inkişafa nail olmuşdur (Çəki: 1)
texnoloji mübadilənin genişlənməsinə
TMK-rın inkişafına
ETLKİ-nə ayrılmış pulun azalmasına
qlobal problemlərin gərginləşməsinə
işsizlərin artmasına

Sual: Həyat tsikli nəzəriyyəsinə uyğun olaraq mal beynəlxalq ticarətdə beş 
mərhələdən keçir (artıq mərhələni qeyd edin) (Çəki: 1)

yeni məhsul mərhələsi
məhsulun idxal mərhələsi
məhsulun artım mərhələsi
malın yetkinlik mərhələsi
malın daxili istehsalının dayanması mərhələsi



Sual: Qabaqcıl texnologiyanın gətirilməsinin dövlət siyasətinin məhdudlaşdırılması 
metodları ənənəvi olaraq aşağıdakı məqsədlərdən yaranır (Çəki: 1)

patentdə qiymətin yüksəldilməsinə cəhd göstərilməsi
nisbətən yaxşı alıcı tapmağa həvəs
texnoloji üstünlüyü və Milli təhlükəsizliyi saxlamağa cəhd göstərmək
dövlətlərarası razılaşmaların bağlanmasına cəhd göstərmək
qlobal problemlərin həllinə cəhd göstərmək

Sual: Benilyuksun yaranma tarixi (Çəki: 1)
1948 ildə
1980 ildə
1958 ildə
1975 ildə
1991 ildə

Sual: Dünya təsərrüfatının quruluşu (düzgün olmaanı qeyd et) (Çəki: 1)
sənayecə inkişaf etmiş ölkələr
inkişaf etməkdə olan ölkələr
Afrika ölkələri
zəif inkişaf etmiş ölkələr
sosialist yönümlü ölkələr

Sual: Lisenziya obyektləri (Çəki: 1)
sənaye obyektləri
hərbi obyektlər
patentlər, səmərələşdirici təkliflər, müəlliflik hüququ
ticarət obyektləri
tikinti obyektləri

Sual: Beynəlxalq ticarətdə reklamın rolu (Çəki: 1)
gəlirliyi araşdırmaq
ticarətdə əlaqələr yaratmaq
mənfəəti artırmaq
yanlış fikirlər oyatmaq
mənfi psixoloji təsir yaratmaq

Sual: Beynəlxalq ticarətdə nəqliyat xidmətinin artıq növünü qeyd edin (Çəki: 1)
su nəqliyyatı
hava nəqliyyatı
dəmir yol nəqliyyatı
boru-kəmər nəqliyyatı
daxili nəqliyyat



Sual: Gömrük ekspertizası-xüsusi elmi təcrübi tədqiqatdır: (Çəki: 1)
gömrük işi məsələlərini həll etmək üçün
ancaq fiskal xarakterli məsələləri həll etmək üçün
ancaq hüquq-mühafizə xarakterli məsələləri həll etmək üçün
ancaq nəzarət xarakterli məsələləri həll etmək üçün
ancaq statistik xarakterli məsələləri həll etmək üçün

Sual: Gömrük ekspretizasının obyektlərinə aiddir: (Çəki: 1)
gömrük sərhəddini keçən turistlər
ancaq gömrük sərhəddini keçən mallar və əşyalar
maddiləşmiş informasiya mənbələri
ancaq gömrük nəzarəti üçün istifadə olunan sənədlər
ancaq qaçaqmalçılıq obyektləri

Sual: Gömrük eskpertizasının predmetinə aiddir: (Çəki: 1)
ancaq malların təsnifatı
malların gömrük dəyəri
malların bazar qiyməti
gömrük işinin ümumi problemləri və gömrük nəzarəti prosedurasının konkret 

faktları
gömrük nəzarəti obyektinin təyinatını müəyyən etmək

Sual: Ekspert prafilaktikası fəaliyyətdir: (Çəki: 1)
hadisələrin formalaşma mexanizmi və ardıcıllığı üzrə 
gömrük qanunvericiliyinin pozulması və onların aradan qaldırılması üzrə
obyektlərin identifikasiyası üzrə 
qiymətli daş-qaşların, əntiq malların, muzey eksponatlarının diaqnostikası üzrə
kriminal təhlükəli mal mövqelərinin ola biləcəyini proqnozlaşdırmaq

Sual: Ekspert təşkilatları statusa malikdir: (Çəki: 1)
fiziki şəxs
hüquqi şəxs
fiziki və hüquqi şəxs
səhmdar cəmiyyət
dövlət müəssisəsi

Sual: İdentifikasiya ekspertizası aparılır: (Çəki: 1)
təqdim edilmiş malın mal mövqe və submövqeyini təyin etmək üçün
mal növünü, onun təyinatını və digər xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün
iki obyekt arasındakı oxşarlıqlarla müəyyən etmək üçün
malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək üçün
tarif və qeyri-tarif tənzimlənmə tədbirlərini həyata keçirmək üçün

Sual: Əmtəəşünaslıq ekspertizası aparılır: (Çəki: 1)



mal növünü, onun təyinatını və digər xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün
iki obyekt arasındakı oxşarlıqları müəyyən etmək üçün
təqdim edilmiş malın mal mövqe və submövqeyini təyin etmək üçün
malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək üçün
tarif və qeyri-tarif tənzimlənmə tədbirləini həyata keçirmək üçün 

BÖLMƏ: 1301 
Ad 1301 

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Ekfspert rəyi ibarətdir. (Çəki: 1)
giriş hissəsində 
giriş və nəticədən
giriş və tədqiqat hissəsindən
tədqiqat hissəsindən və nəticədən
giriş, tədqiqat və nəticədən

Sual: Gömrük ekspertizasnı aparır: (Çəki: 1)
xüsusi təhsilə malik ekspertlər
gömrük ekspertizasının aparılması üçün xüsusi lisenziya almış ekspertlər
attestasiya nəticələrinə görə gömrük ekspertizasının aparılmasına buraxılan 

ekspertlər
ancaq ali təhsilə malik ekspertlər
gömrük orqanları

Sual: Moss-spektral analiz metodu əsaslanır. (Çəki: 1)
qazşəkilli ionların maqnit sahəsində kütlədən asılı olaraq parçalanma qabiliyyəti
ionların dönən stexiometrik mübadiləsinə
az həll olan birləşmələrin əmələ gəlməsinə
qarışığın komponentlərinin müxtəlif molekulya-adsorbiyasına
qarışıq komponentlərin müxtəlif cür udulmasına

Sual: Xromotoqrafiya analiz metodu əsaslanır. (Çəki: 1)
qazşəkilli ionların maqnit sahəsində kütlədən asılı olaraq parçalanma qabiliyyəti
ionların dönən stexiometrik mübadiləsinə
az həll olan birləşmələrin əmələ gəlməsinə
qarışığın komponentlərinin müxtəlif molekulya-adsorbiyasına
qarışıq komponentlərin müxtəlif cür udulmasına



Sual: Termik analiz imkan verir. (Çəki: 1)
bəzi fiziki göstəricilərin temperatur dəyişməsi zamanı dəyişməsini ölçməyə
nümunədə elementlərin konsentrasiyasının təyin etməyə
qazqarışığının komponentlərinin ayırmağa
mürəkkəb qarışıqları ayırmağa
məhlulu qarışıqlardan təmizləməyə

Sual: Mal nomenklaturası (Çəki: 1)
təsnifat sisteminə uyğun olaraq yerləşdirilən malların geniş siyahısıdır
təsnifatlkandırılan obyektlərin sistemləşdirilmiş siyahısıdır
abstrakt və şərti simvolların sistemidir
təsnifatlandırılan obyektlərin müfəssəl siyahısıdır
abstrakt və şərti simvolların sistemləşdirilmiş siyahısıdır

Sual: Gömrük tənzimlənməsinin ərazi aspektini səciyyələndirən əsas anlayış 
hansıdır? (Çəki: 1)

gömrük ərazisi 
azad- iqtisadi zona
gömrük sərhədi 
Azad ticarət zonvsı
Gömrük postları

Sual: Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan əsas sənəd hansıdır? (Çəki: 1)
Gömrük müayinəsi sənədi
UGV 
Hesabat
Ticarət sənədləri
Nəqliyyat sənədləri

Sual: Gömrük rejiminin neçə növü var? (Çəki: 1)
15 
16
18
19
21

Sual: Kim gömrük anbarının sahibi ola bilər? (Çəki: 1)
AR gömrük orqanları
AR gömrük orqanları və xarici vətəndaşlar
AR gömrük orqanları və Azərbaycan vətəndaşları 
Xarici vətəndaşlar 
Hüquqi və fiziki şəxslər

Sual: Gömrük tarifi hansı funksiyaları daşıyır? (Çəki: 1)



proteksionist 
proteksionist, fiskal 
fiskal
Monitar 
Fiskal, monitar

Sual: Gömrük dəyərinin təyin edilməsinin neçə üsulu var? (Çəki: 1)
7
6
4
8
2

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Malların təsvir və kodlaşdırılmasının harmonikləşdirilmiş sistemi nomenklaturası 
(HSN) haqqında Beynəlxalq Konvensiya imzalanmışdır. (Çəki: 1)

24 iyul 1985-ci ildə Brüsseldə
14 iyul 1983-cü ildə Parisdə
14 iyun 1983-cü ildə Brüsseldə
14 iyun 1085-ci ildə Varşavada
14 iyul 1983-cü ildə Varşavada

Sual: Harmonikləşdirilmiş sistem nomenklaturasında (HSN) istifadə olunur (Çəki: 1)
doqquzrəqəmli kodlaşdırmadan
beşrəqəmli kodlaşdırmadan
yeddirəqəmli kodlaşdırmadan 
səkkizrəqəmli kodlaşdırmadan
altırəqəmli kodlaşdırmadan

Sual: HSN-də qruplar əmələ gələrkən malların emal ardıcıllığı prinsipindən istifadə 
olunur: (Çəki: 1)

yarımfabrikat-xammal-hazır məhsul 
xammal-yarımfabrikat-hazır məhsul
hazır məhsul-xammal-yarımfabrikat
yarımfabrikat-hazırməhsul-xammal
hazır məhsul-yarımfabrikat-xammal



Sual: Avropa Birliyinin Kombinə Edilmiş Nomenklaturası qurulmuşdur (Çəki: 1)
HSN əsasında
Gömrük əməkdaşlığı şurası nomenklaturası (GƏŞN) əsasında
BGN-Brüssel Gömrük Nomenklaturası əsasında
BMT-nin Standart Beynəlxalq Ticarət Təsnifatı (BMT SB TT əsasında)
MDB XİF MN əsasında

Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarında istifadə olunur (Çəki: 1)
QİYŞ XTV ƏN
BMT SBTT
MDB XİF MN
GƏŞN
BGN

Sual: MDB dövlətlərinin xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturası (MDB XİF MN) 
qurulmuşdur: (Çəki: 1)

QİYŞ XTV ƏN
BGN
BMT SBTT
HSN
GƏŞN

BÖLMƏ: 1303 
Ad 1303 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Malların təsviri və kodlaşdırılmasının harmonikləşdirilmiş sistemi (HSN) 
ibarətdir: (Çəki: 1)

dörd pillədən: qruplar, yarımqruplar, mal mövqeləri, submövqelər
üç pillədən: bölmələr, mal mövqeləri, submövqelər
iki pillədən: qruplar, mal mövqeləri
üç pillədən: qruplar, yarımqruplar, mal mövqeləri
beş pillədən: bölmələr, qruplar, yarımqruplar, mal mövqeləri, submövqelər.

Sual: Azərbaycan Respublikasında MDB XİF MN istifadə olunur (Çəki: 1)
xarici ticarətin mal strukturunun statistikasının aparılması üçün 
gömrük müəssisələrinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması üçün
gömrük məqsədləri üçün lazım olan sənəd və məlumatların yoxlanılması üçün
gömrük orqanları tərəfindən ambarlarda uçot və hesabatı yoxlamaq üçün



malların gömrük sərhədindən keçirilməsinə nəzarət etmək üçün

Sual: MDB XİF MN-də istifadə olunur (Çəki: 1)
altırəqəmli kodlaşdırmadan
onrəqəmli kodlaşdırmadan
doqquzrəqəmli kodlaşdırmadan
beşrəqəmli kodlaşdırmadan
yeddirəqəmli kodlaşdırmadan

Sual: Adları göstərilən əmtəələrin hansıları aksizli deyil? (Çəki: 1)
spirt
likör-araq məmulatları;
tütün məmulatları;
dərman preparatları;
benzin;

BÖLMƏ: 14
Ad 14

Suallardan 35

Maksimal faiz 35

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Gömrük tarifinin daşıdığı funksiyalar: (Çəki: 1)
 tənzimləyici
 pozucu
 fiskal--------------?
 normalaşdırıcı
 sabitləşdirici

Sual: Gömrük tarif tənzimlənməsində proteksionist funksiya: (Çəki: 1)
ticarətin gücləndirilməsinə xidmət edir.
istehsalın gücləndirilməsinə xidmət edir.
milli istehsalçıların mənafelərini müdafiə edir.
xarici investorların maraqlarına xidmət edir.
kiçik biznesin inkişafına yönəldilir.

Sual: Gömrük-tarif tənzimlənməsində fiskal funksiya. (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinə vəsait yığılmasını təmin edir.
dövlət büdcəsinin kəsirini aradan qaldırır.
Maliyyə fəaliyyətinə nəzarət edir.
İnvestisiya artımını təmin edir.



sahibkarların mənafelərini müdafiə edir.

Sual: AR «Gömrük tarifi haqqında» qanuna görə gömrük tarifinin əsas məqsədləri: 
(Çəki: 1)

AR üzrə əmtəələri qiymətləndirmək.
İdxal və ixracın əlverişli nisbətini təmin etmək.
Valyuta gətirilməsi və aparılmasını qadağan etmək 
Malların istehsal və istehlakını inhisara almaq 
AR iqtisadiyyatını xarici rəqabətdən qorumaq.

Sual: Qanunvericiliyə görə mövsümi rüsumların qüvvədə olduğu müddət. (Çəki: 1)
10 gündən
1 aydan
1 rüb (3 ay)-dək
yarım il (6 ay)-dək
1 ildən artıq ola bilməz.

Sual: Qanunvericiliyə görə gömrük rüsumlarının əlahiddə növləri hansılardır? (Çəki: 
1)

fərdi.
məxfi.
Antidempinq
Kommersiya
məcburi

Sual: Qanunvericiliyə görə gömrük güzəştləri hansılar hesab olunur? (Çəki: 1)
əvvəl ödənilmiş rüsumun ləğv edilməsi
rüsum ödənişindən azad etmə
rüsum dərəcələrinin sabitliyi
malın güzəştli gətirilməsi (çıxarılması) üçün tarif kvotlarının ləğv edilməsi
rüsumun tam ödənilməsi

Sual: Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi meyarları hansılardır? (Çəki: 1)
emal texnologiyası üzrə
əmtəənin tərkibi meyarı
Malın tam istehsal edildiyi ölkə hesab ediləcək malların siyahısının müəyyən 

edilməsi
Hazır mallar üzrə
Texnoloji proseslər üzrə

Sual: Malın mənşə sertifikatında aşağıdakı məlumatlardan hansı olmalıdır? (Çəki: 1)
ixracatçının fmiliyası
idxalatçının adı və emblemi
daşınma vasitəsi və gediş istiqaməti



yerlərin sayı və malın göstəriciləri 
netto çəkisi

Sual: Gömrük dəyərinin təyin edilməsi üsullarına aşağıdakılardan hansını aid etmək 
olar? (Çəki: 1)

Gətirilən malların istehsal qiyməti üsulu;
Eyni malların sığorta qiyməti üsulu;
Eynicinsli malların daşınma qiyməti üsulu;
Dəyərin hesablanması üsulu;
Ehtiyat üsulu. 

Sual: Gömrük dəyərinin təyin edilməsi üsullarına aşağıdakılardan hansını aid etmək 
olmaz? (Çəki: 1)

Gətirilən malların sövdələşmə qiyməti üsulu;
Eyni malların sövdələşmə qiyməti üsulu;
Eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti üsulu;
Dəyərin vurulması üsulu;
Dəyərin toplanması üsulu. 

Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif məhdudiyyətlərin məqsədi deyildir? (Çəki: 1)
Milli sənayenin müdafiəsi
əhalinin həyat səviyyəsinin və sağlamlığının qorunması
əxlaqın dinin və milli təhlükəsizliyin qorunması
ekologiyanın qorunması
monopoliya yaratmaq.

Sual: Xarici ticarəti tənzimləyən tədbirlər neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
6 qrupa
5 qrupa
8 qrupa
7 qrupa
9 qrupa

Sual: Qeyri-tarif tədbirləri neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
6 qrupa
5 qrupa
4 qrupa
3 qrupa
2 qrupa

Sual: İqtisadi qeyri-tarif məhdudiyyətlərə aid deyildir? (Çəki: 1)
xüsusi növ rüsumlar
müxtəlif vergi və yığımlar
idxal depozitləri



valyuta tənzimlənməsi tədbirləri
barter mübadiləsi

Sual: İnzibati qeyri-tarif məhdudiyyətlərə aiddir. (Çəki: 1)
Embarqo
Lisenziyalaşdırma və kvotalaşdırma
Monopolist tədbirlər
Qiymətlərin tənzimlənməsi
idxal depozitləri

Sual: Paratarif tədbirlərə aid deyildir: (Çəki: 1)
Gömrük əlavələri
Əlavə yığımlar
Daxili vergi və yığımlar
Diskretləşdirici gömrük qiymətləndirilməsi
Əlavə dəyər vergisinin tutulması

Sual: Aşağıdakılardan hansı qiymətlər üzərində nəzarət tədbirlərinə aid deyildir? 
(Çəki: 1)

qiymətlərin inzibati qaydada müəyyən edilməsi
ixrac qiymətlərinin «könüllü» məhdudlaşdırılması
gömrük rüsumları
antidempinq tədbirlər
kompensasiya tədbirləri

Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif məhdudiyyətlər kimi maliyyə tədbirləri hesab 
olunmur? (Çəki: 1)

idxalın dəyərinin qabaqcadan ödənilməsi
vergi tarifləri
valyuta mənzənnələri çoxluğu
xarici valyuta yığılmasına rəsmi məhdudiyyətlər
müəyyən edilməsi, ödənc növbəliliyi

Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif məhdudiyyət kimi kəmiyyət nəzarəti tədbirləri 
hesab olunmur? (Çəki: 1)

lisenziyalaşdırma
Kvotalaşdırma
Malın idxalının qadağan edilməsi
İxracın məhdudlaşdırılması
Standartlaşdırma

Sual: Xarakterinə görə lisenziyaların növlərinə aid deyildir? (Çəki: 1)
baş lisenziya
fərdi lisenziya



kontinqentləşdirmə
adi lisenziya
normativləşdirmə

Sual: Aşağıdakılardan hansı kəmiyyət məhdudlaşdırıcısı kimi kvotaların növlərinə aid 
deyildir? (Çəki: 1)

fərdi kvotalar
qadağanlar
tarif kvotaları
mövsümi kvotalar
qlobal kvotalar

Sual: Qeyri-tarif məhdudiyyət kimi monopolist tədbir hansıdır? (Çəki: 1)
bazarda hakim mövqe tutmaq
istehsalı tək əldə cəmləmək
müəyyən malların idxalına dövlət inhisarı
bazarda hakim mövqe tutmaq
istehlakı tək əldə cəmləmək

Sual: Qeyri-tarif məhdudiyyət kimi texniki tədbirlər hansılardır (Çəki: 1)
texniki tənzimləmə
ilkin sənədlərin təftişi
vergi rəsmiyyətçiliyi
avadanlıqların standartlara tutuşdurulması
patent sənədlərinin təftişi

Sual: Beynəlxalq ticarət əməliyyatları mahiyyətinə görə neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)
5 qrupa
3 qrupa
2 qrupa
6 qrupa
4 qrupa

Sual: Beynəlxalq ticarətdə əsas ticarət əməliyyatı hansıdır? (Çəki: 1)
malların mübadiləsi (idxalat və ixracat);
icarə üzrə ticarət əməliyyatları;
məsləhət xidmətləri üzrə ticarət əməliyyatları; 
nəqliyyat-ekspeditor əməliyyatları;
beynəlxalq yüklərin daşınması əməliyyatları.

Sual: Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) neçə dövləti əhatə edir? (Çəki: 1)
50-dən artıq
100-dən artıq
75-dən artıq



150-dən artıq
125-dən artıq.

Sual: Hal-hazırda ÜTT dünya ticarətinin neçə faizini əhatə edir? (Çəki: 1)
50%-ni
60%-ni
70%-ni
75%-ni
95%-ni

Sual: «İnkoterms-2000» üzrə malgöndərmənin bazis şərtlərinə hansı aid deyildir? 
(Çəki: 1)

EXW - 
FCA - 
FAS - 
FOB - 
QOST- 

Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktında istifadə olunmayan qiymət növü hansıdır? 
(Çəki: 1)

bazis qiyməti;
möhkəm (dəyişməz) qiymət;
oynaq (mütəhərrik) qiymət;
dəyişkən (qərarsız) qiymət;
müqavilə qiyməti

Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktlarında istifadə olunmayan qiymət güzəşti 
növlərinə aid deyil? (Çəki: 1)

xəstəliyə görə güzəşt;
dövriyyə üzrə güzəşt;
miqdara görə güzəşt;
mövsümi güzəşt;
diler güzəşti

Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktlarında ödəniş qaydaları? (Çəki: 1)
nağd ödəmə;
avansla ödəmə;
kreditlə ödəmə;
qiymətli kağızlarla ödəmə;
tədricən ödəmə.

Sual: Alqı-satqı kontraktlarında hesablaşma formalarına aid deyil? (Çəki: 1)
inkasso forması;
akkreditiv forması;



çek forması;
veksel forması;
nisyə forması

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətində proteksionizm nədir? (Çəki: 1)
millətçilik ideologiyası;
Şovenistlik ideologiyası;
Milli iqtisadi maraqların qorunması tədbirləri;
Dövlətlərarası iqtisadi rəqabəti gücləndirmək;
Dövlətin iqtisadi maraqlarını fərdi maraqlara qurban vermək.

Sual: Açıq iqtisadiyyat nədir? (Çəki: 1)
milli təsərrüfatçılığın beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak etməməsi;
milli təsərrüfatçılığın beynəlxalq əmək bölgüsündə tam iştirak etməsi;
xarici iqtisadi əlaqələrin olmaması;
xarici iqtisadi əlaqələrin xəlvəti olması;
idxal-ixrac əməliyyatlarında üstünlük.

BÖLMƏ: 15
Ad 15

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Valyuta nəzarətinin məqsədi nədir? (Çəki: 1)
Beynəlxalq ticarətdə valyuta qanunvericiliyinə riayət olunmasının təmin edilməsi;
Valyuta əməliyyatlarında valyuta qanunvericiliyinə riayət olunmasının təmin 

edilməsi;
 Aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olmasına 

nəzarət;
Xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı olduğunun yoxlanması;
Valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv olduğunun yoxlanması.

Sual: Valyuta nəzarətinin əsas istiqamətləri hansılardır? (Çəki: 1)
- aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması və 

tələb olunan icazələrin alınması; - rezidentlərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin, 
həmçinin əldə olunan xarici valyutanın daxili valyuta bazarında satılması öhdəliyinin 
yerinə yetirilməsinin yoxlanılması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı 
olduğunun yoxlanması.

- aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması və 
tələb olunanicazələrin alınması;- rezidentlərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin, 
həmçinin əldə olunan xarici valyutanın daxili valyuta bazarında satılması öhdəliyinin 



yerinə yetirilməsinin yoxlanılması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı 
olduğunun yoxlanması; - valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv 
olduğunun yoxlanması.

- rezidentlərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin, həmçinin əldə olunan xarici 
valyutanın daxili valyuta bazarında satılması öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin 
yoxlanılması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı olduğunun yoxlanması; 
- valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv olduğunun yoxlanması.

- aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması və 
tələb olunan icazələrin alınması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı 
olduğunun yoxlanması; - valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv 
olduğunun yoxlanması.

- aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması və 
tələb olunan icazələrin alınması; - valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və 
obyektiv olduğunun yoxlanması.

Sual: İxracatçılar tərəfindən aparılan ixrac əməliyyatlarının hesablaşmalar hissəsinə 
nəzarəti kim həyata keçirir? (Çəki: 1)

 Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları;
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi;
Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı;
Azərbaycan Respublikasının müvəkkil bankları;
Benefisiar.

Sual: İxrac edilən malların müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənişinə nəzarətin 
mərhələləri aşağıdakılardır: (Çəki: 1)

1. Məlumat-analitik nəzarət 2. Bitkin sənədli nəzarət.
1. İlkin nəzarət 2. Məlumat-analitik nəzarət
1. İlkin nəzarət 2. Bitkin sənədli nəzarət.
1. İlkin nəzarət 2. Məlumat-analitik nəzarət 3. Bitkin sənədli nəzarət.
1. İlkin nəzarət 2. Məlumat-analitik nəzarət 3. Gömrük baxışı 4. Bitkin sənədli 

nəzarət.

Sual: İlkin nəzarət zamanı hansı əməliyyatlar keçirilir? (Çəki: 1)
 - YGB-nin düzgün doldurulmasına və göstərilən məlumatların dəqiqliyinə 

nəzarət;
 - YGB-nin düzgün doldurulmasına və göstərilən məlumatların dəqiqliyinə 

nəzarət; - həyata keçirilən sövdələşmənin qanunvericiliyə uyğunluğuna nəzarət; - 
hesabatların formalaşdırılması və DGK-ya təqdim edilməsi;

- YGB-nin düzgün doldurulmasına və göstərilən məlumatların dəqiqliyinə 
nəzarət; - hesabatların formalaşdırılması və DGK-ya təqdim edilməsi;

 - YGB-nin düzgün doldurulmasına və göstərilən məlumatların dəqiqliyinə 
nəzarət; - həyata keçirilən sövdələşmənin qanunvericiliyə uyğunluğuna nəzarət;

 - həyata keçirilən sövdələşmənin qanunvericiliyə uyğunluğuna nəzarət; - 
hesabatların formalaşdırılması və DGK-ya təqdim edilməsi.

Sual: Məlumat - analitik nəzarət zamanı hansı əməliyyatlar keçirilir? (Çəki: 1)



- valyuta nəzarəti, uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları 
aparan müvəkkil banklara göndərilməsi; - bank tərəfindən rəsmiləşdirilən uçot 
kartoçkalarının alınması və istifadəsi (analizi); - valyuta köçürülməsi üzrə müəyyən 
edilmiş qaydaları pozanların müəyyən edilməsi.

 - gömrük orqanlarından alınan məlumatların yoxlanılması; - bank tərəfindən 
rəsmiləşdirilən uçot kartoçkalarının alınması və istifadəsi (analizi); - valyuta 
köçürülməsi üzrə müəyyən edilmiş qaydaları pozanların müəyyən edilməsi.

 - gömrük orqanlarından alınan məlumatların yoxlanılması; - valyuta nəzarəti, 
uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları aparan müvəkkil 
banklara göndərilməsi; - valyuta köçürülməsi üzrə müəyyən edilmiş qaydaları 
pozanların müəyyən edilməsi.

 - gömrük orqanlarından alınan məlumatların yoxlanılması; - valyuta nəzarəti, 
uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları aparan müvəkkil 
banklara göndərilməsi; - bank tərəfindən rəsmiləşdirilən uçot kartoçkalarının 
alınması və istifadəsi (analizi);

 - gömrük orqanlarından alınan məlumatların yoxlanılması; - valyuta nəzarəti, 
uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları aparan müvəkkil 
banklara göndərilməsi; - bank tərəfindən rəsmiləşdirilən uçot kartoçkalarının 
alınması və istifadəsi (analizi); - valyuta köçürülməsi üzrə müəyyən edilmiş 
qaydaları pozanların müəyyən edilməsi.

Sual: Bitkin sənədli nəzarət zamanı hansı əməliyyatlar keçirilir? (Çəki: 1)
- valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 

məqsədli yoxlama
- Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi.
- valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 

məqsədli yoxlama; - Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi.
- valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 

məqsədli yoxlama; - Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi;; - 
valyuta nəzarəti, uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları 
aparan müvəkkil banklara göndərilməsi.

- valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 
məqsədli yoxlama; - Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi; - 
valyuta nəzarəti, uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları 
aparan müvəkkil banklara göndərilməsi; - valyuta köçürülməsi üzrə müəyyən 
edilmiş qaydaları pozanların müəyyən edilməsi.

Sual: İxrac əməliyyatlarına valyuta nəzarəti uçot kartoçkası (UK) nədir? (Çəki: 1)
İxrac zamanı valyuta nəzarətini təmin etmək məqsədi ilə müvəkkil bank 

tərəfindən tərtib edilən sənəd;
İxrac zamanı valyuta nəzarətini təmin etmək məqsədi ilə gömrük orqanı 

tərəfindən tərtib edilən sənəd;
İxrac zamanı valyuta nəzarətini təmin etmək məqsədi ilə deklarant tərəfindən 

doldurulan, gömrük orqanı tərəfindən təsdiq edilən sənəd;
İxrac zamanı valyuta nəzarətini təmin etmək məqsədi ilə müvəkkil bank 

tərəfindən doldurulan, gömrük orqanı tərəfindən təsdiq edilən sənəd;
İxrac zamanı valyuta nəzarətini təmin etmək məqsədi ilə deklarant tərəfindən 

doldurulan, müvəkkil bank tərəfindən təsdiq edilən sənəd.



Sual: İxracatçı tərəfindən təqdim valyuta sənədlərinin tamlığı və düzgünlüyünə ilkin 
nəzarəti kim həyata keçirir? (Çəki: 1)

Gömrük orqanları;
Müvəkkil bank;
Benefisiar;
Gömrük rəsmiləşdirilməsini aparan yük şöbəsi;
Müvəkkil bank və gömrük orqanı.

Sual: Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatları nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilələrə əsasən respublika hüdudlarından 

kənarda satışı gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən etibarən 180 günə qədər 
müəyyən olunmaqla malların ixracını; 

Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət mübadiləsi 
vasitəsi ilə ödənilən ticarət;

Haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından sonra müəyyən şərtlərlə 
və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat; 

Xarici ölkələrdə xidmət göstərilməsi, lizinq əməliyyatlarının aparılması, 
sərgilərdə, yarmarkalarda iştirak və s. üçün malların dəyişdirilmədən Azərbaycan 
Respublikasına qaytarılması şərtilə ixracı;

Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət mübadiləsi 
vasitəsi ilə ödənilən və ya haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından 
sonra müəyyən şərtlərlə və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat. 

Sual: Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsində gömrük 
orqanları tərəfindən tələb olunan sənədlər hansılardır? (Çəki: 1)

1) xarici tərəflə bağlanmış müqavilə; 2) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 3) 
istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 4) ixrac olunan mal dövlət 
müəssisəsində istehsal edilmişdirsə, onun dəyərinin istehsalçıya tam ödənilməsini 
təsdiq edən müvafiq bank sənədi; 5) Valyuta zəmanət öhdəliyi; 6) Uçot kartoçkası 
(UK); 7) Yük Gömrük Bəyannaməsi (YGB).

1) xarici tərəflə bağlanmış müqavilə; 2) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 3) 
istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə.

1) xarici tərəflə bağlanmış müqavilə; 2) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 3) 
istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə.

1) xarici tərəflə bağlanmış müqavilə; 2) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 3) 
istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 4) ixrac olunan mal dövlət 
müəssisəsində istehsal edilmişdirsə, onun dəyərinin istehsalçıya tam ödənilməsini 
təsdiq edən müvafiq bank sənədi; 5) Valyuta zəmanət öhdəliyi.

1) xarici tərəflə bağlanmış müqavilə; 2) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 3) 
istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 4) ixrac olunan mal dövlət 
müəssisəsində istehsal edilmişdirsə, onun dəyərinin istehsalçıya tam ödənilməsini 
təsdiq edən müvafiq bank sənədi; 5) Valyuta zəmanət öhdəliyi; 6) Uçot kartoçkası 
(UK).

Sual: Barter əməliyyatları nədir? (Çəki: 1)
Xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilələrə əsasən respublika hüdudlarından 

kənarda satışı gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən etibarən 180 günə qədər 
müəyyən olunmaqla malların ixracını; 



Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət mübadiləsi 
vasitəsi ilə ödənilən ticarət;

Haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından sonra müəyyən şərtlərlə 
və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat; 

Xarici ölkələrdə xidmət göstərilməsi, lizinq əməliyyatlarının aparılması, 
sərgilərdə, yarmarkalarda iştirak və s. üçün malların dəyişdirilmədən Azərbaycan 
Respublikasına qaytarılması şərtilə ixracı;

Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət mübadiləsi 
vasitəsi ilə ödənilən və ya haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından 
sonra müəyyən şərtlərlə və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat. 

Sual: Barter əməliyyatlarında ekvivalent məbləğdə malların göndərilməsi və alınması 
arasındakı müddət qanunla neçə günədək müəyyən olunmuşdur? (Çəki: 1)

30
60
90
120
180

Sual: Malların barter yolu ilə ixracı zamanı gömrük orqanları tərəfindən tələb olunan 
sənədlər aşağıdakılardır: (Çəki: 1)

1) istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 2) dövlət müəssisəsində 
istehsal edilmiş malın dəyərinin tam ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 3) xarici 
tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi.

1) istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 2) dövlət müəssisəsində 
istehsal edilmiş malın dəyərinin tam ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 3) xarici 
tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi; 4) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı.

1) istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 2) dövlət müəssisəsində 
istehsal edilmiş malın dəyərinin tam ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 3) xarici 
tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi; 4) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 5) 
ekvivalent məbləğdə malların vaxtında gətiriləcəyi barədə zəmanət öhdəliyi.

1) istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 2) dövlət müəssisəsində 
istehsal edilmiş malın dəyərinin tam ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 3) xarici 
tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi; 4) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 5) 
ekvivalent məbləğdə malların vaxtında gətiriləcəyi barədə zəmanət öhdəliyi; 6) Uçot 
kartoçkası (UK).

1) istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 2) dövlət müəssisəsində 
istehsal edilmiş malın dəyərinin tam ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 3) xarici 
tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi; 4) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 5) 
ekvivalent məbləğdə malların vaxtında gətiriləcəyi barədə zəmanət öhdəliyi; 6) Uçot 
kartoçkası (UK);7) Yük Gömrük Bəyannaməsi (YGB).

Sual: Kreditə ixrac əməliyyatları nədir? (Çəki: 1)
Xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilələrə əsasən respublika hüdudlarından 

kənarda satışı gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən etibarən 180 günə qədər 
müəyyən olunmaqla malların ixracını; 

Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət mübadiləsi 
vasitəsi ilə ödənilən ticarət;



Haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından sonra müəyyən şərtlərlə 
və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat; 

Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət mübadiləsi 
vasitəsi ilə ödənilən və ya haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından 
sonra müəyyən şərtlərlə və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat. 

Xarici ölkələrdə xidmət göstərilməsi, lizinq əməliyyatlarının aparılması, 
sərgilərdə, yarmarkalarda iştirak və s. üçün malların dəyişdirilmədən Azərbaycan 
Respublikasına qaytarılması şərtilə ixracı;

Sual: Gömrük nəzarəti zamanı ixrac əməliyyatlarına valyuta nəzarəti uçot kartoçkası 
(UK): (Çəki: 1)

UK reyestrinə salınır;
DGK Valyuta Nəzarəti şöbəsinə göndirilir;
UK reyestrinə salınır və onun surəti DGK Valyuta Nəzarəti şöbəsinə göndirilir;
UK reyestrinə salınır və onun surəti müvəkkil banka göndirilir;
Müvəkkil banka və surəti DGK Valyuta Nəzarəti şöbəsinə göndirilir;

Sual: Uçot kartoçkası nə zaman nəzarətdən çıxarılır? (Çəki: 1)
valyuta vəsaitlərinin daxil olması barədə müvəkkil bank tərəfindən təsdiq edilmiş 

Uçot kartoçkası gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 
malların geri qaytarılması barədə deklarant tərəfindən tərtib edilmiş idxal YGB 

ixracatçı tərəfindən gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 
valyuta vəsaitlərinin daxil olması barədə müvəkkil bank tərəfindən təsdiq edilmiş 

Uçot kartoçkası və ya malların geri qaytarılması barədə deklarant tərəfindən tərtib 
edilmiş idxal YGB ixracatçı tərəfindən gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 

YGB ixracatçı tərəfindən gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 
nəzarətdən çıxarılmır. 

Sual: “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar” Məcəlləsinin 262-ci maddəsinə 
görə, xarici valyuta vəsaitlərinin xaricdən qaytarılmamasına görə hansı cəza tədbiri 
tətbiq olunur? (Çəki: 1)

inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat vasitələrinin 
dəyərinin 50 % miqdarında cərimə;

inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat vasitələrinindəyərinin 
5 % miqdarında cərimə;

inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat vasitələrinindəyərinin 
5 %-dən 10 %-dək miqdarında cərimə;

inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat vasitələrinindəyərinin 
5 %-dən 50 %-dək miqdarında cərimə;

inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat vasitələrinindəyərinin 
10 %-dən 50 %-dək miqdarında cərimə.

Sual: Gömrük orqanlarında bəyan etməklə rezidentlər və qeyri rezidentlər nə qədər 
valyuta sərvətləri Azərbaycan Respublikasına nağd şəkildə gətirə bilərlər? (Çəki: 1)

2 000 ABŞ dolları ekvivalentinədək;
5 000 ABŞ dolları ekvivalentinədək;
10 000 ABŞ dolları ekvivalentinədək;



50 000 ABŞ dolları ekvivalentinədək;
 məhdudiyyət qoyulmadan.

Sual: Əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş valyuta sərvətlərindən rezidentlər və qeyri 
rezidentlər gömrük orqanlarında bəyan etməklə hansı məbləği Azərbaycan 
Respublikasından nağd şəkildə çıxara bilərlər? (Çəki: 1)

 2.000 ABŞ dolları ekvivalentinədək; 
5 000 ABŞ dolları ekvivalentinədək; 
10 000 ABŞ dolları ekvivalentinədək; 
50 000 ABŞ dolları ekvivalentinədək;
məhdudiyyət qoyulmadan.

Sual: Rezidentlər Azərbaycan Respublikasından hansı məbləğdə valyuta sərvətlərini 
sənəd təqdim etmədən, gömrük orqanlarında bəyan edilməklə nağd şəkildə çıxara 
bilərlər? (Çəki: 1)

2 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
5 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
10 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
50 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
 məhdudiyyət qoyulmadan.

Sual: Qeyri rezidentlərAzərbaycan Respublikasından hansı məbləğdə valyuta 
sərvətlərini sənəd təqdim etmədən, gömrük orqanlarında bəyan edilməklə nağd 
şəkildə çıxara bilərlər? (Çəki: 1)

 2 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
 5 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
10 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
50 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
 məhdudiyyət qoyulmadan.

BÖLMƏ: 16
Ad 16

Suallardan 100

Maksimal faiz 100

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Təbii üstünlük nədir? (Çəki: 1)
Daha səmərəli iqlim şəraiti və ya xüsusi təbii ehtiyatların sayəsində ölkənin 

müəyyən malı daha effektiv istehsal etmək qabiliyyəti
İnkişaf etmiş texnologiya, istehsalın daha səmərəli təşkili və işçilərin 

kvalifikasiyalarının artırılması hesabına, ölkənin malları daha effektiv istehsal etmə 
qabiliyyəti



Ölkənin digər ölkələrlə müqayisədə eyni malı daha effektiv istehsal etmə 
qabiliyyəti

Ölkə daxilində bir malın digər mallarla müqayisədə daha az əvəzolunan 
məsrəflərlə istehsal etmək qabiliyyəti

Daxili bazarın xarici rəqabətdən qorunması məqsədi ilə tarif və qeyri-tarif alətlərin 
tətbiqi ilə aparılan dövlət siyasəti

Sual: Qazanılmış üstünlük nədir? (Çəki: 1)
Daha səmərəli iqlim şəraiti və ya xüsusi təbii ehtiyatların sayəsində ölkənin 

müəyyən malı daha effektiv istehsal etmək qabiliyyəti
İnkişaf etmiş texnologiya, istehsalın daha səmərəli təşkili və işçilərin 

kvalifikasiyalarının artırılması hesabına, ölkənin malları daha effektiv istehsal etmə 
qabiliyyəti

Ölkənin digər ölkələrlə müqayisədə eyni malı daha effektiv istehsal etmə 
qabiliyyəti

Ölkə daxilində bir malın digər mallarla müqayisədə daha az əvəzolunan 
məsrəflərlə istehsal etmək qabiliyyəti

Daxili bazarın xarici rəqabətdən qorunması məqsədi ilə tarif və qeyri-tarif alətlərin 
tətbiqi ilə aparılan dövlət siyasəti

Sual: Qiymətinin artması ilə alınan malların miqdarının azalmasını göstərən iqtisadi 
qanun necə adlanır? (Çəki: 1)

Tələb
Təklif 
Marjinal fayda
Elastiklik
Rəqabət

Sual: Mal və xidmətlər bazarında tarazlıq varsa, deməli: (Çəki: 1)
Tələb təklifdən çoxdur
Qiymət, dəyərin mənfəətlə cəmindən alınır
Texnologiya səviyyəsi tədricən dəyişir
Tələbin həcmi təklifin həcminə bərabərdir
Təklif tələbdən çoxdur

Sual: Təklif və tələb əyrilərinin kəsişmə nöqtəsi necə adlanır? (Çəki: 1)
Müvazinət qiyməti
Müvazinət nöqtəsi
Tələbin elastiklikliyi
Təklifin təminatı 
Təklifin elastikliyi

Sual: Oligopoliya, aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərən bazar strukturudur: (Çəki: 1)
Eyni malları istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti
Oxşar malları istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti
Azsaylı firmaların bazarda rəqabəti



Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyəti
Yalnız bir alıcının bazarda hakimiyyəti

Sual: Monopoliya, aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərən bazar strukturudur: (Çəki: 1)
Eyni malları istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti
Oxşar malları istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti
Azsaylı firmaların bazarda rəqabəti
Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyəti
Yalnız bir alıcının bazarda hakimiyyəti

Sual: Gömrük Əməkdaşlığı Şurası hansı ölkələrin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır? (Çəki: 
1)

ABŞ, Yaponiya, Braziliya
Polşa, Rusiya, Ukrayna
ABŞ, Yaponiya, Kanada, Avropa İttifaqı ölkələri
Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan
Qərbi Avropanın 13 ölkəsi

Sual: Gömrük əməkdaşlığı Şurası nə zaman yaradılmışdır? (Çəki: 1)
2009-cu il
1948-ci il
1964-cü il
1976-cı il
1961-ci il

Sual: İƏİT-in mənzil qərargahı harada yerləşir? (Çəki: 1)
Paris
Cenevrə
Tokio
Pekin
Nyu-York

Sual: İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının təsisçi ölkələri hansılardır? (Çəki: 1)
ABŞ, Yaponiya, Braziliya
Polşa, Rusiya, Ukrayna
ABŞ, Yaponiya, Kanada, Avropa İttifaqı ölkələri
Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan
BƏƏ, İran, Səudi Ərəbistan

Sual: İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının yaradılmasında əsas məqsəd nədir? 
(Çəki: 1)

İmtiyazları alan ölkənin iqtisadi inikşaf səviyyəsi yüksəldikcə, imtiyazların 
həcminin azalması



ÜTT çərçivəsində əlverişli rejim prinsipindən istisna kimi inkişaf etməkdə olan 
ölkələrə qarşılıqlı imtiyazlı rüsumlar sistemindən istifadəyə imkan verən “icazəverici 
düzəliş (qeyd-şərt)” 

Kəmiyyət məhdudiyyətləri və tədricilik (qradasiya) prinsipi
İqtisadi tərəqqinin və dünya ticarətinin stimullaşdırılması 
İnkişaf etmiş ölkələr tərəfindən inkişaf etməkdə olan ölkələrin ixrac etdiyi mallara 

tətbiq edilən güzəştli gömrük tarifləri sistemi

Sual: İqtisadi inteqrasiya nədir? (Çəki: 1)
İmtiyazları alan ölkənin iqtisadi inikşaf səviyyəsi yüksəldikcə, imtiyazların 

həcminin azalması
ÜTT çərçivəsində əlverişli rejim prinsipindən istisna kimi inkişaf etməkdə olan 

ölkələrə qarşılıqlı imtiyazlı rüsumlar sistemindən istifadəyə imkan verən “icazəverici 
düzəliş (qeyd-şərt)” 

Kəmiyyət məhdudiyyətləri və tədricilik (qradasiya) prinsipi
İki və ya daha çox regionun və ya ölkənin iqtisadi qarşılıqlı əlaqəsinin 

dərinləşməsi
İnkişaf etmiş ölkələr tərəfindən inkişaf etməkdə olan ölkələrin ixrac etdiyi mallara 

tətbiq edilən güzəştli gömrük tarifləri sistemi

Sual: İqtisadi inteqrasiyanın üçüncü forması hansıdır? (Çəki: 1)
İqtisadi ittifaqlar
Azad ticarət zonaları
Gömrük ittifaqları
Ümumi bazar
Valyuta ittifaqları

Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsündə ölkənin iştirakının əsas motivi nədir? (Çəki: 1)
Yeni texnologiyaları və bilikləri əldə etmək 
Ölkələr arasında təsir dairələrinin bölünməsi
İqtisadi səmərə əldə etmək
Xammal və enerji bazarına çıxışı təmin etmək
İşsizliyin səviyyəsini azaltmaq

Sual: “Dəyər effekti” nədir? (Çəki: 1)
Qiymətlərin dəyişməsinin daxili valyutanın real dəyərinə (real məzənnə) təsiri 
Qiymətlərin dəyişməsinin daxili valyutanın dəyərinə (nominal məzənnə) təsiri 
Real məzənnənin dəyişməsinin idxalın dəyərinin dəyişməsinə təsiri
Nominal məzənnənin dəyişməsinin idxalın dəyərinin dəyişməsinə təsiri
Doğru cavab yoxdur

Sual: “Həcm effekti” nədir? (Çəki: 1)
Real məzənnə dəyişikliklərinin idxal və ixracın həcminə təsiri
Gözlənələn gəlir dəyişikliklərinin idxal və ixracın həcminə təsiri 
Tarif dəyişikliklərinin xarici ticarətin həcminə təsiri 



Nominal məzənnə dəyişməsinin idxal və ixracın həcminə təsiri
Bütün cavablar doğrudur 

Sual: “İdxala tələb” nədir? (Çəki: 1)
Xarici təklifin xarici tələbi üstələməsi
Xarici tələbin xarici təklifi üstələməsi 
Daxili tələbin daxili təklifdən artıq olması
Ölkə daxilində istehsal olunmayan mala olan tələb 
Ölkə daxilində resursları qıt olan mala olan tələb 

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi nəzəriyyəsinin banisi kimdir? (Çəki: 1)
Adam Smit və David Rikardo
Karl Marks
Con Meynard Keyns
Pol Kruqman
Maykl Porter

Sual: Miqyas effekti nəzəriyyəsi: (Çəki: 1)
İnkişaf səviyyədə bərabər olan iki ölkə arasındakı ticarəti izah edir
Oxşar sənaye mallarının qarşılıqlı ticarətini izah edir 
Neoklasik məktəbə aid deyil
Bütün cavablar doğrudur
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Leontyev paradoksu hansı nəzəriyyəni təkzib edir? (Çəki: 1)
Hekşer-Olin nəzəriyyəsini
Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsini
Rıbçinski teoremini
Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsini
Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsini

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı idxalıəvəzedən sənayeləşmənin nəticəsi deyil? 
(Çəki: 1)

Gəlir bərabərsizliyini və işsizliyi artırmışdır 
Bu siyasəti tətbiq edən inkişaf etməkdə olan ölkələr adambaşına gəlirin, inkişaf 

etmiş ölkələrlə səviyyə fərqini ciddi şəkildə azalda bilmədilər 
Bu siyasət, cavan sənaye sahələrinin müdafiəsində, universal arqument kimi 

özünü təsdiq etdi
Səmərəsiz miqyaslı istehsal
Yüksək səviyyəli himayədarlıq mexanizmi 

Sual: Böyük ölkədə ixrac subsidiyası idxal kvotasından nə ilə fərlənir? (Çəki: 1)
Kvotalardan fərqli olaraq, subsidiya əhalinin rifah halına təsir göstərmir
Mahiyyətcə onların heç bir fərqi yoxdur 



İxrac subsidiyası ticarət şərtlərini yaxşılaşdırır, 
İxrac subsidiyası ticarət şərtlərini pisləşdirir, idxal kvotası isə yaxşılaşdırır
Hər ikisi ticarət şərtlərini pisləşdirir

Sual: Böyük ölkənin tətbiq etdiyi idxal tarifi gəlir bölgüsünə aşağıdakı kimi təsir edir: 
(Çəki: 1)

İdxal edən ölkə, bütövlükdə, əlbəttə ki, tarif tətbiq olunmasından zərər görür
İdxal ölkəsində istehlakçılar və istehsalçılar zərər görürlər, ixrac ölkəsində 

qazanırlar
İstehlakçılar - idxal ölkəsində itirir, ixrac ölkəsində qazanır. İstehsalçılar - idxal 

ölkədə qazanır, ixrac ölkəsində itirir
İstehsalçılar - idxal ölkəsində itirir, ixrac ölkəsində qazanır. İstehlakçılar - idxal 

ölkədə qazanır, ixrac ölkəsində itirir 
İdxal ölkəsinin istehlakçıları və istehsalçıları itirir, idxal ölkəsinin istehlakçıları və 

istehsalçıları qazanır 

Sual: Rıbçinski teoremi sübut edir: (Çəki: 1)
Kapitalın təklifinin artması, kapital tutumlu sahələrdə gəlirin artmasına və əmək 

tutumlu sahələrdə gəlirin azalmasına səbəb olacaq 
Əməyin təklifinin artması, əmək tutumlu sahələrdə gəlirin artmasına və kapital 

tutumlu sahələrdə gəlirin azalmasına səbəb olacaq 
Kapitalın təklifinin artması, kapital tutumlu sahələrdə məhsuldarlığın artmasına 

və əmək tutumlu sahələrdə məhsuldarlığın azalmasına səbəb olacaq 
Bütün cavablar doğrudur
Doğru cavab yoxdur 

Sual: Qravitasiya modeliniə görə, ölkələr arasında ticarətin həcminin ən vacib amilləri: 
(Çəki: 1)

Ümumi dil və ölkələr arasında mədəni oxşarlıqlar
İstehsal həcmi və ölkələr arasındakı məsafə
İşçilərin sayı və kapital fziki həcmindəki fərqlər
Ölkə və nəqliyyat xərcləri arasında tarif maneələri
Əmək haqqı və texnologiyalar

Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı Rıbçiski teoremidir? (Çəki: 1)
İstehsal amillərindən birinin artması, bu amilin daha intensiv tələb olunduğu 

sahələrdə istehsalın artlmasına və bu amilin daha az tələb olunduğu sahələrdə 
istehsalın azalmasına gətirib çıxarır

Beynəlxalq ticarətin inkişafı, ixracatda intensiv istifadə olunan amildən əldə 
olunan gəlirin artmasına, idxalı əvəz edən istehsalatda istifadə olunan amildən əldə 
olunan gəlirin azalmasına gətirib çıxarır

Həyat dövrünün mərhələsindən asılı olaraq, bəzi malların istehsalı bir ölkədən 
başqa bir ölkəyə keçir

Ölkə, ticari tərəfdaşlarına nisbətən malik olduğu daha bol amillərindən intensiv 
istifadə etməklə istehsal etdiyi sahələrdə mal ixrac etməyə meyillidir

Amillərin təminində eyni olan ölkələr, miqyas effektinə sahib olduqları sahələrdə 
ixtisaslaşmaqla ticarətdən qazanc götürürlər



Sual: İnkişaf etmiş ölkələrin öz arasındakı ticarətin onlara inkişaf etməkdə olan ölkələr 
arasında ticarətə nisbətən daha sürətlə inkişaf etməsini hansı nəzəriyyə izah edir? 
(Çəki: 1)

Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsi
Miqyas effekti nəzəriyyəsi 
Leontyev paradoksu
Hekşer-Olin nəzəriyyəsi
Doğru cavab yoxdur

Sual: Хarici ticarətin dövlət tənzimlənməsi istiqaməti (Doğru оlmayanı göstərin) (Çəki: 
1)

İхrac
İdхal
Konflikt
Ticarətin libеrallaşdırılması
Turizm fəaliyyəti

Sual: Advalor tarif nədir? (Çəki: 1)
Ölkə sərhəddindən keçirilən mallara, mülkiyyətə və dəyərli əşyalara görə, 

dövlətin müəyyən etdiyi qaydada gömrük orqanları tərəfindən toplanan vəsait
Sərhəddən keçirilən malların gömrük dəyərinin müəyyən olunmuş faizi kimi 

hesablanan rüsum
Sərhəddən keçirilən malların fiziki miqdarından müəyyən stavka ilə hesablanan 

rüsum
İxracı genişləndirmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ixracatçıya göstərilən maliyyə 

dəstəyi
Malların və ya valyuta dəyələrinin ölkəyə idxalına və ya ölkədən ixracına dövlət 

tərəfindən qoyulmuş qadağan

Sual: Aşağıda sayılanlardan azad ticarət siyasəti məfumunu ən düzgün müəyyən 
edənini seçin: (Çəki: 1)

Ölkənin digər ölkələr ilə ticarət əlaqələri qurmaq imkanı
Dövlətin beynəlxalq ticarətə qeyri-müdaxilə siyasəti
Dövlətin bazar mexanizmlərinə əngəlsiz müdaxilə edə bilməsi
Açıq milli iqtisadiyyatların fəaliyyətini tənzimləyən qanunauyğunluqların tətbiq 

olunması 
Malların beynəlxalq hərəkətini asanlaşdırmağa yönəlmiş dövlət dəstəyi siyasəti

Sual: Azad ticarətdən ən çox kim faydalanır? (Çəki: 1)
İstehlakçılar
İstehsalçılar
İnkişaf etməkdə olan ölkələr
Gənc istehsal sahələri
İxrac yönümlü sənaye sahələri



Sual: Fritedizmin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Milli bazarın qorunması 
Iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi 
Azad ticarət və dövlətin biznesə müdaxilə etməməsi
Bütün cavablar doğrudur 
Düzgün cavab yoxdur 

Sual: Fritrederizm nədir? (Çəki: 1)
Digər ölkələri ilə müqayisədə daha az istehsal amilləri sərf etməklə mal istehsalı 
Müəyyən əmtəə və xidmətlərin istehsalında müqayisəli üstünlük 
Azad ticarəti və sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlətin müdaxilə etməməsini tələb edən 

iqtisadi nəzəriyyə istiqaməti və sənaye burjuaziyasının siyasəti
Əməyin ictimai bölgüsü nəzəriyyəsi 
Iqtisadiyyata hökumət müdaxiləsini minimizə etməyə yönəlmiş iqtisadi doktrina 

Sual: Gömrük rüsumu nədir? (Çəki: 1)
Ölkə sərhəddindən keçirilən mallara, mülkiyyətə və dəyərli əşyalara görə, 

dövlətin müəyyən etdiyi qaydada gömrük orqanları tərəfindən toplanan vəsait
Sərhəddən keçirilən malların gömrük dəyərinin müəyyən olunmuş faizi kimi 

hesablanan rüsum
Sərhəddən keçirilən malların fiziki miqdarından müəyyən stavka ilə hesablanan 

rüsum
İxracı genişləndirmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ixracatçıya göstərilən maliyyə 

dəstəyi
Malların və ya valyuta dəyələrinin ölkəyə idxalına və ya ölkədən ixracına dövlət 

tərəfindən qoyulmuş qadağan

Sual: Spesifik tarif nədir? (Çəki: 1)
Ölkə sərhəddindən keçirilən mallara, mülkiyyətə və dəyərli əşyalara görə, 

dövlətin müəyyən etdiyi qaydada gömrük orqanları tərəfindən toplanan vəsait
Sərhəddən keçirilən malların gömrük dəyərinin müəyyən olunmuş faizi kimi 

hesablanan rüsum
Sərhəddən keçirilən malların fiziki miqdarından müəyyən stavka ilə hesablanan 

rüsum
İxracı genişləndirmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ixracatçıya göstərilən maliyyə 

dəstəyi
Malların və ya valyuta dəyələrinin ölkəyə idxalına və ya ölkədən ixracına dövlət 

tərəfindən qoyulmuş qadağan

Sual: Proteksionizm tərəfdarları iddia edirlər ki, rüsumlar, kvotalar və digər ticarət 
baryerləri bunun üçün lazımdır: (Çəki: 1)

İqtisadiyyatın gənc sahələrinin xarici rəqabətdən qorunması
Daxili məşğulluğun artırılması
Dempinqin qarşısının alınması
Ölkənin müdafiəsinin təmin olunması
Yuxarıda sadalanmış bütün cavablar doğrudur



Sual: Azad ticarət zonası nədir? (Çəki: 1)
Müqayisəli üstünlüyə malik olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı 

ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi
Üzvlər arasında rüsumsuz ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq 

olunması barədə ölkələrarası saziş
İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, 

üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını nəzərdə tutan saziş
Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər 

rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş

Sual: Beynəlxalq kartel nədir? (Çəki: 1)
Müqayisəli üstünlüyə malik olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı 

ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi
Üzvlər arasında rüsumsuz ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq 

olunması barədə ölkələrarası saziş
İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, 

üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını nəzərdə tutan saziş
Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər 

rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş

Sual: Gömrük ittifaqı nədir? (Çəki: 1)
Müqayisəli üstünlüyə malik olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı 

ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi
Üzvlər arasında rüsumsuz ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq 

olunması barədə ölkələrarası saziş
İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, 

üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını nəzərdə tutan saziş
Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər 

rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş

Sual: İxrac subsidiyası nədir? (Çəki: 1)
Ölkə sərhəddindən keçirilən mallara, mülkiyyətə və dəyərli əşyalara görə, 

dövlətin müəyyən etdiyi qaydada gömrük orqanları tərəfindən toplanan vəsait
Sərhəddən keçirilən malların gömrük dəyərinin müəyyən olunmuş faizi kimi 

hesablanan rüsum
Sərhəddən keçirilən malların fiziki miqdarından müəyyən stavka ilə hesablanan 

rüsum
İxracı genişləndirmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ixracatçıya göstərilən maliyyə 

dəstəyi
Malların və ya valyuta dəyələrinin ölkəyə idxalına və ya ölkədən ixracına dövlət 

tərəfindən qoyulmuş qadağan

Sual: İxraca könüllü məhdudiyyət nədir? (Çəki: 1)



Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal 
edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən qrafik asılılıq

Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə 
ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması

Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan kəmiyyət və ya 
dəyər məhdudiyyəti 

Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi 
sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən təhlükəli nəticə

Milli iqtisadi rifahın maksimum səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

Sual: İstehsal imkanları hədləri nədir? (Çəki: 1)
Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal 

edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən asılılıq
Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə 

ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması
Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan kəmiyyət və ya 

dəyər məhdudiyyəti 
Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi 

sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən təhlükəli nəticə
Milli iqtisadi rifahın maksimum səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

Sual: Kvota nədir? (Çəki: 1)
Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal 

edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən qrafik asılılıq
Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə 

ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması
Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan kəmiyyət və ya 

dəyər məhdudiyyəti
Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi 

sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən təhlükəli nəticə
Milli iqtisadi rifahın maksimum səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

Sual: Müflisləşdirici inkişaf nədir? (Çəki: 1)
Müqayisəli üstünlüyə malik olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı 

ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi
Üzvlər arasında rüsumsuz ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq 

olunması barədə ölkələrarası saziş
İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, 

üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını nəzərdə tutan saziş
Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər 

rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş

Sual: Optimal tarif nədir? (Çəki: 1)
Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal 

edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən qrafik asılılıq



Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə 
ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması

Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan kəmiyyət və ya 
dəyər məhdudiyyəti 

Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi 
sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən təhlükəli nəticə

İqtisadi rifahın maksimum səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

Sual: Proteksionizmin gizli formaları: (Çəki: 1)
İdxalın subsidiyalaşdırılması 
İxrac kreditlərinin verilməsi
Ixracatçılara vergi güzəştlərinin verilməsi
Yuxarıdakıların hamısı
Yuxarıdakılardan heç biri

Sual: Ticarətdən gəlir nədir? (Çəki: 1)
Müqayisəli üstünlüyə malik olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı 

ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi
Üzvlər arasında rüsumsuz ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq 

olunması barədə ölkələrarası saziş
İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, 

üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını nəzərdə tutan saziş
Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər 

rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş

Sual: Kvotaların tətbiqi tarif lərdən nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)
Kvotalar idxalı həmişə azaldır, tarif isə müəyyən hallarda 
Kvotalar dövlət gəlirlərini həmişə artırır, tariflər isə müəyyən hallarda 
Kvotalar həmişə istehlak icarə haqlarının azalması gətirib çıxarır, tarif isə 

müəyyən hallarda
Bütün cavablar doğrudur
Doğru cavab yoxdur

Sual: Məhsulun həyat dövrü neçə mərhələdən ibarətdir? (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Nə üçün idxal malları ilə rəqabət aparan sahələr azad ticarətin əleyhinə çıxış 
edirlər? (Çəki: 1)

Rəqabətə davam gətirmək üçün onlar əstehsalatın səmərəliliyini artırmalı 
olacaqlar

Onlar idxal məhsullarına üstünlük verən müştərilərini itirəcəklər



Rəqabətin kəskinləşməsi nəticəsində, onlar öz məhsullarını aşağı qiymətə 
satmalı olacaqlar

Bütün bu səbəblərə görə 
Bu səbəblərdən heç biri

Sual: Ölkədə idxal gömrük tariflərinin tətbiqi: (Çəki: 1)
Ölkənin istehlakçıların maddi rifah halını pisləşdirir
İdxalı əvəz edən məhsullarının istehsalçılarına əlavə fayda qazandırır
Dövlətə hər bir halda əlavə gəlir gətirir
Bütün cavablar doğrudur
Düzgün cavab yoxdur

Sual: “Dempinq” nədir? (Çəki: 1)
İxracat subsidiyası
İdxal tarifi
Qiymətin aşağı salmaqla həyata keçirilən diskriminasiyası növü
Müxtəlif ölkələrdə yerləşən iki inhisarçı arasında müsabiqəsi
Ticarət qanunları hər hansı pozulması

Sual: “Fritredizm” ingilis dilindən necə tərcümə olunur? (Çəki: 1)
Sərbəst ticarət
Görünməz əl
Mütləq ticarət
Mükəmməl rəqabət
İnhisar

Sual: “Ticarətdən uduş” termini nə deməkdir? (Çəki: 1)
Sahibkarların beynəlxalq ticarətdən əldə etdiyi mənfəət 
İstehlakçı sayının artması
Ticarət edən hər iki ölkənin ticarətdən faydalanması
İstehsalçı sayının artması 
Sövdələşmədə vasitəçinin əldə etdiyi gəlir

Sual: “Ticari şərtlər” anlayışı nədir? (Çəki: 1)
Ixrac və idxal arasındakı fərq
İxracın idxala nisbəti
Ixrac və idxal qiymətlərinin qarşılıqlı müqayisəsi 
Xarici ticarətə məhdudiyyətlər rejimi
Alıcı ilə satıcı arasında bağlanmış müqavilə 

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı bеynəlхalq əməkdaşlıq fоrmasıdır? (Çəki: 1)
Xarici firma
Yеrli müəssisə
Səhmdar cəmiyyəti



Müştərək müəssisə
Beynəlxalq bank

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı faktor yeni istehsalçıların bazara girişi üçün 
baryer ola bilər? (Çəki: 1)

Patent və lisenziyalar
Böyük firmaların mallarının daha aşağı məsrəflərlə istehsalı
Rəqabətin olmaması
Müstəsna hüquqların qanuni rəsmiləşdirilməsi
Yuxarıdakıların hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansı doğru deyil? (Çəki: 1)
Kiçik ölkələr böyük ölkələrə nisbətən xarici ticarətdən daha çox asılıdırlar
Hazırda ABŞ-ın idxalı ixracından çoxdur 
İqtisadçılar təsdiq edirlər ki, əksər hallarda beynəlxalq ticarət bütün iştirakçı 

ölkələr üçün faydalıdır
Uzun vədədə idxal ixracdan çox ola bilməz
Yuxarıda sayılanların hamısı doğrudur

Sual: Azad ticarət zonası nədir? (Çəki: 1)
Ölkədə güzəştli gömrük, valyuta, vergi, əmək və viza rejimləri tətbiq olunan 

xüsusi ərazi
Gömrük tarifləri, kvotalar və məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması 
İkili vergiqoymanı aradan qaldıran qarşılıqlı ticarət rejimi
Tarif preferensiyalarının və ticarət tarif dərəcələrinin razılaşdırılmış qaydada 

tətbiq olunduğu zona
Dövlətlərin xarici ticarət rejimini yüngülləşdirmək məqsədi ilə qurduqları iqtisadi 

birlik

Sual: Dövlət borcu nədir? (Çəki: 1)
Dövlət büdcə kəsirlərinin məcmusu 
İllik dövlət büdcəsinin xərclərinin gəlirlərindən çox olan hissəsi 
Dövlətin digər ölkələrə və ölkə daxilindəki şəxslərə borcların məcmusu
Dövlətin banklara və digər maliyyə institutlarına olan borcu
Yuxarıda sadalanların hamısı

Sual: Dövlət tənzimləməsinin iqtisadi metodlarından geniş istifadə: (Çəki: 1)
Bazar mexanizmlərinin təsir effektini zəiflədə bilər
Bazar mexanizminin təsirini neytrallaşdırır
Bazar mexanizminə təsir etmir
Bazar mexanizmlərinin təsir effektini artıra bilər
Bütün cavablar yanlışdır

Sual: İctimai nemətlər nədir? (Çəki: 1)
İstifadəsindən heç kimin məhrum olunmadığı mal və xidmətlər



Vətəndaşların könüllü ödəmə vasitəsi ilə aldıqları mal və xidmətlər
İstehsal amilləri sərf etmək hesabına istehsal olunmuş mallar və xidmətlər
Hər kəsin faydalana biləcəyi özəl sektor tərəfindən istehsal olunmuş mallar və 

xidmətlər
Fiziki şəxslərin fərdi mülkiyyətində olan mallar

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi nəzəriyyəsinin banisi kimdir? (Çəki: 1)
Adam Smit və David Rikardo
Karl Marks
Con Meynard Keyns
Pol Kruqman
Maykl Porter

Sual: Qeyri rezidentlər üçün güzəştli vergi rejiminin tətbiq olunduğu ölkə ərazisi və ya 
ərazi hissəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

Azad ticarət zonası
Offşor zonası
Texnopolis
Sərbəst gömrük zonası
Gömrük birliyi

Sual: Malların hər hansı bir ölkədən idxalına və ya hər hansı bir ölkəyə ixracına 
qoyulmuş qadağan necə adlanır? (Çəki: 1)

Dempinq
Lisenziyalaşdırma
Kvotalaşdırma
Embarqo
İxraca könüllü məhdudiyyət

Sual: Müasir bеynəlхalq ticarətdə payı ən çох оlan ölkə hansıdır? (Çəki: 1)
Braziliya
Çin
ABŞ
Yapоniya
İngiltərə

Sual: Хarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri (Doğru оlmayanı 
göstərin) (Çəki: 1)

İхracat
İdхalat
Sənaye
Xarici ticarətin libеrallaşdırılması
Turizm



Sual: Əgər məhdudlaşdırıcı fiskal siyasət real faiz dərəcələrini azaldarsa: (Çəki: 1)
İnflyasiya artar
Dövlət istiqrazların qiyməti düşər 
Büdcə kəsiri artar 
Ölkədən xaricə kapital axını baş verər
İşsizlik artar

Sual: Əgər ölkənin ticarət kəsiri varsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Ölkə büdcə xərcləri gəlirlərdən daha çoxdur 
Ölkənin ixracatı idxalatından çoxdur 
Ölkənin idxalatı ixracatından çoxdur
Ölkənin idxalatı ixracatına bərabərdir
Doğru cavab yoxdur

Sual: İdxal rüsumu kvotadan fərqli olaraq: (Çəki: 1)
Beynəlxalq ticarətin həcminin azalmasına gətirib çıxarır
Qiymətlərin arımını stimullaşdırır 
Ölkədə həyat səviyyəsini aşağı salır
Dövlət büdcəsinə gəlir gətirir
Doğru cavab yoxdur

Sual: Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi: (Çəki: 1)
Yalnız bürokratik dövlət aparatının maraqları nəticəsində ortaya çıxmışdır
Milli maliyyə sisteminin iqtisadi maraqlarına xidmət edir
Hərbi-sənaye kompleksinin maraqlarına xidmət edir
Dəyişən mühitə uyğunlaşa bilmək üçün bazar mexanizminin həll edə bilmədiyi 

problemlərin həllinə xidmət edir
Bazar mexanizminə təsir etmir

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük dəyəri 300 ABŞ dolları olan kameranın idxalı 
üçün ən aşağı gömrük maneəsidir? (Çəki: 1)

$ 20 spesifik rüsum
5% advalor rüsum
Malın hər vahidinə $ 10-dan az olmayaraq, 3% advalor rüsum 
3% advalor rüsum 
$ 15 spesifik rüsum

Sual: Azərbaycana idxal olunan ərzaq mallarının gömrük rüsumlarının artırılması nə 
ilə nəticələnər? (Çəki: 1)

Daxildə istehsal olunan ərzaq mallarının qiymətləri azalar
Xarici ölkələrdən gətirilən ərzaq mallarına tələb artar
Azərbaycana ərzaq malları idxalı artar
Daxildə istehsal olunan ərzaq mallarının qiymətləri artar
Hər hansı bir dəyişikliyə səbəb olmaz



Sual: Bazar mexanizminin fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsi nə ilə şərtlənmişdir? (Çəki: 
1)

Vergilərin yığılması və gəlirlərin yenidən bölgüsü
Antiinhisar siyasətin reallaşdırılması
İctimai nemətlərin istehsalı
Xarici ticarətin tənzimlənməsi
Yuxarıda sadalananların hamısı

Sual: İdxal olunan istehlak mallarına gömrük rüsumlarının artırılması kimə faydalıdır? 
(Çəki: 1)

Analoji mallar istehsal edən yerli müəssisələrə
İxracat fəaliyyəti göstərən yerli müəssisələrə
İstehlakçılara
Dövlətə
İdxalatçılara

Sual: İdxal olunan mala gömrük rüsumunun ləğv edilməsi nə ilə nəticələnər? (Çəki: 1)
Həmin malın daxili qiymətinin artmasına
Həmin malın daxili qiymətinin azalmasına
Ölkə daxilində həmin malın istehsalının artmasına
Büdcə gəlirlərinin artmasına
Bütün cavablar doğrudur

Sual: İqtisadiyyatın açıqlıq səviyyəsi hansı göstərici ilə qiymətləndirilə bilər? (Çəki: 1)
Əmək miqrasiyası və kapitalın yerdəyişməsi 
İnvestisiya və xarici texnologiyaların tətbiqi 
İxrac kvotalarının səviyyəsi və adambaşına ixrac həcmi
İstehsal amillərinin hərəkətliliyi 
İstehsalın konsentrasiyası indeksi 

Sual: Müəyyən bir dövr üçün, beynəlxalq əməliyyatlardan ölkənin mədaxilini və 
məxaricini hansı göstərici əks etdirir? (Çəki: 1)

Ticarət balansı
Tədiyyə balansı
Dövlət büdcəsi
Müəssisənin balansı 
Bank hesabı

Sual: Ölkədə idxal rüsumlarının tətbiq olunması hansı nəticə verir? (Çəki: 1)
Yerli istehsalçıların gəlirlərinin artması və yerli istehlakçıların rifahının azalması
Yerli istehsalçıların gəlirlərinin azalması və yerli istehlakçıların rifahının artması
Yerli istehsalçıların gəlirlərinin və yerli istehlakçıların rifahının artması
Yerli istehsalçıların gəlirlərinin və yerli istehlakçıların rifahının azalması 
Bütün cavablar yanlışdır



Sual: Ölkənin vətəndaşlarının gəlirinin artması aşağıdakılardan hansına səbəb olar? 
(Çəki: 1)

İdxalın həcmini artırar 
İdxalın həcmini azaldar 
İxracın həcmini artırar 
İxracın həcmini azaldar
İdxalın və ixracın həcmini artırar

Sual: Proteksionizm tərəfdarları iddia edirlər ki, rüsumlar, kvotalar və digər ticarət 
baryerləri bunun üçün lazımdır: (Çəki: 1)

İqtisadiyyatın gənc sahələrinin xarici rəqabətdən qorunması
Daxili məşğulluğun artırılması
Dempinqin qarşısının alınması
Ölkənin müdafiəsinin təmin olunması
Yuxarıda sadalanmış bütün cavablar doğrudur

Sual: Dividend nədir? (Çəki: 1)
Şirkət mülkiyyətində payın olduğunu təsdiq edən sənəd
Qiymətli kağızların alış və satışı üçün müştərinin brokerə ödədiyi vəsait
Qiymətli kağızların sahibinə ödəniləcək olan məbləği təsdiq edən sənəd 
Səhmdarların qərarı ilə səhm sahiblərinə ödənilən mənfəət payı
Dilerlərin gəliri 

Sual: Dünya iqtisadi əlaqələrinin beynəlmiləlləşməsi prosesinin ən yüksək forması 
nədir? (Çəki: 1)

Qloballaşma
Liberallaşma
İnteqrasiya
Diversifikasiya
İnhisarlaşma

Sual: Hansı müqavilələr bеynəlхalq birjalarda tətbiq olunmur? (Çəki: 1)
Spоt 
Rеal
Təcili
Bartеr
Füçеrs

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrin müasir dünya ixractında payı nə qədərdir? (Çəki: 1)
20%
50%
70%
90%
40%



Sual: Transmilli maliyyə-sənaye qrupu nədir? (Çəki: 1)
Bir neçə şirkətin maliyyə və istehsal resurslarının birləşməsi
Bir sıra sənaye şirkətləri və maliyyə təşkilatlarının birliyi
Beynəlxalq iqtisadi və maliyyə təşkilatlarının birliyi
Transmilli şirkətlərin və transmilli bankların inteqrasiyalanmış birliyi
Bütün cavablar yanlışdır

Sual: Xaricdə xidmət istehlakı nədir? (Çəki: 1)
Kommersiya sənədlərinin və digər məlumatların elektron (kağızsız) dövriyyə 

sistemi
ÜTTnin bir üzvünün digər ÜTT üzvünün ərazisində kommersiya iştirakı yolu ilə 

xidmət tədarüküdür. Bu halda xidməti təqdim edən firma sərhəddi keçir və digər 
ölkənin ərazisində nümayəndəlik və ya qız firması açmaqla xidmət göstərilir

Bir ölkənin istehlakçısının digər ölkənin ərazisində yerləşməklə xidmət əldə etdiyi 
və onu istehlak etdiyi haldır. Bu halda sərhəddi xidmət istehlakçısı keçir 

Xaricdən xidmət istehlakçısının yerləşdiyi ölkəyə gələn insanların fəaliyyəti yolu 
ilə xidmət göstərilir

İnformasiyanın əldə olunması, qorunması və mübadiləsi üçün tətbiq olunan 
texnologiyalar və bu texnologiyaların fəaliyyətini təmin edən məhsullar

Sual: Xidmətin təchizatçısının müvəqqəti olaraq digər ölkəyə getməsi nədir? (Çəki: 1)
Kommersiya sənədlərinin və digər məlumatların elektron (kağızsız) dövriyyə 

sistemi
ÜTTnin bir üzvünün digər ÜTT üzvünün ərazisində kommersiya iştirakı yolu ilə 

xidmət tədarüküdür. Bu halda xidməti təqdim edən firma sərhəddi keçir və digər 
ölkənin ərazisində nümayəndəlik və ya qız firması açmaqla xidmət göstərilir

Bir ölkənin istehlakçısının digər ölkənin ərazisində yerləşməklə xidmət əldə etdiyi 
və onu istehlak etdiyi haldır. Bu halda sərhəddi xidmət istehlakçısı keçir 

Xaricdən xidmət istehlakçısının yerləşdiyi ölkəyə gələn insanların fəaliyyəti yolu 
ilə xidmət göstərilir

İnformasiyanın əldə olunması, qorunması və mübadiləsi üçün tətbiq olunan 
texnologiyalar və bu texnologiyaların fəaliyyətini təmin edən məhsullar

Sual: Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət nədir? (Çəki: 1)
İstənilən ölkənin rezidentləri və qeyri-rezidentləri arasında xidmətlərlə ticarət 
Dövlətin xarıci ölkədə xidmətlərlə ticarəti 
İstənilən ölkənin rezidentləri arasında xidmətlərlə ticarət 
İstənilən ölkənin qeyri-rezidentləri arasında xidmətlərlə ticarət 
Bütün cavablar doğrudur 

Sual: Kommersiya iştirakı nədir? (Çəki: 1)
Kommersiya sənədlərinin və digər məlumatların elektron (kağızsız) dövriyyə 

sistemi
ÜTTnin bir üzvünün digər ÜTT üzvünün ərazisində kommersiya iştirakı yolu ilə 

xidmət tədarüküdür. Bu halda xidməti təqdim edən firma sərhəddi keçir və digər 
ölkənin ərazisində nümayəndəlik və ya qız firması açmaqla xidmət göstərilir



Bir ölkənin istehlakçısının digər ölkənin ərazisində yerləşməklə xidmət əldə etdiyi 
və onu istehlak etdiyi haldır. Bu halda sərhəddi xidmət istehlakçısı keçir 

Xaricdən xidmət istehlakçısının yerləşdiyi ölkəyə gələn insanların fəaliyyəti yolu 
ilə xidmət göstərilir

İnformasiyanın əldə olunması, qorunması və mübadiləsi üçün tətbiq olunan 
texnologiyalar və bu texnologiyaların fəaliyyətini təmin edən məhsullar

Sual: Sərhədyanı xidmət tədarükü nədir? (Çəki: 1)
Satıcı və alıcının sərhəddi keçmədiyi hal. Sərhəddi ancaq xidmət özü keçir
Satıcı və alıcının sərhəddi keçdiyi hal
Ancaq satıcının sərhəddi keçdiyi hal
Ancaq alıcını sərhəddi keçdiyi hal
Heç biri

Sual: ÜTT çərçivəsində xidmətlər və xidmətlərlə beynəlxalq mübadilə hansı sazişlə 
tənzimlənir? (Çəki: 1)

Xidmətlərlə Ticarət üzrə Baş Saziş (GATS)
Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində danışıqlar
İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlər
TRİPS üzrə Saziş 
ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Sazişlə

Sual: Barter əməliyyatları nədir? (Çəki: 1)
Xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilələrə əsasən respublika hüdudlarından 

kənarda satışı gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən etibarən 180 günə qədər 
müəyyən olunmaqla malların ixracını; 

Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət mübadiləsi 
vasitəsi ilə ödənilən ticarət;

Haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından sonra müəyyən şərtlərlə 
və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat; 

Xarici ölkələrdə xidmət göstərilməsi, lizinq əməliyyatlarının aparılması, 
sərgilərdə, yarmarkalarda iştirak və s. üçün malların dəyişdirilmədən Azərbaycan 
Respublikasına qaytarılması şərtilə ixracı;

Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət mübadiləsi 
vasitəsi ilə ödənilən və ya haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından 
sonra müəyyən şərtlərlə və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat. 

Sual: Kreditə ixrac əməliyyatları nədir? (Çəki: 1)
Xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilələrə əsasən respublika hüdudlarından 

kənarda satışı gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən etibarən 180 günə qədər 
müəyyən olunmaqla malların ixracını; 

Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət mübadiləsi 
vasitəsi ilə ödənilən ticarət;

Haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından sonra müəyyən şərtlərlə 
və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat; 



Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət mübadiləsi 
vasitəsi ilə ödənilən və ya haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından 
sonra müəyyən şərtlərlə və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat. 

Xarici ölkələrdə xidmət göstərilməsi, lizinq əməliyyatlarının aparılması, 
sərgilərdə, yarmarkalarda iştirak və s. üçün malların dəyişdirilmədən Azərbaycan 
Respublikasına qaytarılması şərtilə ixracı;

Sual: Valyuta nəzarətinin əsas istiqamətləri hansılardır? (Çəki: 1)
- aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması və 

tələb olunan icazələrin alınması; - rezidentlərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin, 
həmçinin əldə olunan xarici valyutanın daxili valyuta bazarında satılması öhdəliyinin 
yerinə yetirilməsinin yoxlanılması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı 
olduğunun yoxlanması.

- aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması və 
tələb olunanicazələrin alınması;- rezidentlərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin, 
həmçinin əldə olunan xarici valyutanın daxili valyuta bazarında satılması öhdəliyinin 
yerinə yetirilməsinin yoxlanılması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı 
olduğunun yoxlanması; - valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv 
olduğunun yoxlanması.

- rezidentlərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin, həmçinin əldə olunan xarici 
valyutanın daxili valyuta bazarında satılması öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin 
yoxlanılması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı olduğunun yoxlanması; 
- valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv olduğunun yoxlanması.

- aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması və 
tələb olunan icazələrin alınması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı 
olduğunun yoxlanması; - valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv 
olduğunun yoxlanması.

- aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması və 
tələb olunan icazələrin alınması; - valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və 
obyektiv olduğunun yoxlanması.

Sual: Valyuta nəzarətinin məqsədi nədir? (Çəki: 1)
Beynəlxalq ticarətdə valyuta qanunvericiliyinə riayət olunmasının təmin edilməsi;
Valyuta əməliyyatlarında valyuta qanunvericiliyinə riayət olunmasının təmin 

edilməsi;
 Aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olmasına 

nəzarət;
Xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı olduğunun yoxlanması;
Valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv olduğunun yoxlanması.

Sual: Rezidentlər Azərbaycan Respublikasından hansı məbləğdə valyuta sərvətlərini 
sənəd təqdim etmədən, gömrük orqanlarında bəyan edilməklə nağd şəkildə çıxara 
bilərlər? (Çəki: 1)

2 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
5 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
10 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
50 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
 məhdudiyyət qoyulmadan.



Sual: Bitkin sənədli nəzarət zamanı hansı əməliyyatlar keçirilir? (Çəki: 1)
- valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 

məqsədli yoxlama
- Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi.
- valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 

məqsədli yoxlama; - Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi.
- valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 

məqsədli yoxlama; - Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi;; - 
valyuta nəzarəti, uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları 
aparan müvəkkil banklara göndərilməsi.

- valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 
məqsədli yoxlama; - Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi; - 
valyuta nəzarəti, uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları 
aparan müvəkkil banklara göndərilməsi; - valyuta köçürülməsi üzrə müəyyən 
edilmiş qaydaları pozanların müəyyən edilməsi.

Sual: Uçot kartoçkası nə zaman nəzarətdən çıxarılır? (Çəki: 1)
valyuta vəsaitlərinin daxil olması barədə müvəkkil bank tərəfindən təsdiq edilmiş 

Uçot kartoçkası gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 
malların geri qaytarılması barədə deklarant tərəfindən tərtib edilmiş idxal YGB 

ixracatçı tərəfindən gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 
valyuta vəsaitlərinin daxil olması barədə müvəkkil bank tərəfindən təsdiq edilmiş 

Uçot kartoçkası və ya malların geri qaytarılması barədə deklarant tərəfindən tərtib 
edilmiş idxal YGB ixracatçı tərəfindən gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 

YGB ixracatçı tərəfindən gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 
nəzarətdən çıxarılmır. 

BÖLMƏ: 17
Ad 17

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Xidmət nədir? (Çəki: 1)
Nəticəsi istehlakçının təlabatının sohradan ödənilməsinə yönəldilmiş fəaliyyət 

növü 
Tədavül vasitəsi
İnsan ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlmiş fəliyyət növü 
Nəticəsi istehlakçının təlabatının bilavasitə istehsal olunduğu zaman 

ödənilməsinə yönəldilmiş fəaliyyət növü 
Alıcılıq qabiliyyəti ilə mədudlaşdırılmış tələbat 



Sual: Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət nədir? (Çəki: 1)
İstənilən ölkənin rezidentləri və qeyri-rezidentləri arasında xidmətlərlə ticarət 
Dövlətin xarıci ölkədə xidmətlərlə ticarəti 
İstənilən ölkənin rezidentləri arasında xidmətlərlə ticarət 
İstənilən ölkənin qeyri-rezidentləri arasında xidmətlərlə ticarət 
Bütün cavablar doğrudur 

Sual: ÜTT çərçivəsində xidmətlər və xidmətlərlə beynəlxalq mübadilə hansı sazişlə 
tənzimlənir? (Çəki: 1)

Xidmətlərlə Ticarət üzrə Baş Saziş (GATS)
Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində danışıqlar
İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlər
TRİPS üzrə Saziş 
ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Sazişlə

Sual: Xidmətlərlə Ticarət üzrə Baş Saziş (GATS) ÜTT-nin hansı raundu zamanı 
imzalanmışdır? (Çəki: 1)

Tokio raundu
Kennedi raundu
Uruqvay raundu
Doha raundu
Havana xartiyası

Sual: GATS neçə maddədən ibarətdir? (Çəki: 1)
6
9
19
29
39

Sual: GATS maddələri neçə bölmədə birləşdirilib? (Çəki: 1)
6
9
19
29
39

Sual: GATS birinci bölməsi nəyi müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)
Ümumi öhdəliklər və intizam 
Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər
Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
Xüsusi öhdəliklər 
Prosedur qaydaları 



Sual: GATS ikinci bölməsi nəyi müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)
Ümumi öhdəliklər və intizam 
Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər
Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
Xüsusi öhdəliklər 
Prosedur qaydaları 

Sual: GATS üçüncü bölməsi nəyi müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)
Ümumi öhdəliklər və intizam 
Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər
Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
Xüsusi öhdəliklər 
Prosedur qaydaları 

Sual: GATS dördüncü bölməsi nəyi müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)
Ümumi öhdəliklər və intizam 
Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər
Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
Xüsusi öhdəliklər 
Prosedur qaydaları 

Sual: GATS beşinci bölməsi nəyi müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)
Ümumi öhdəliklər və intizam 
Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər
Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
Xüsusi öhdəliklər 
Prosedur qaydaları 

Sual: GATS altıncı bölməsi nəyi müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)
Ümumi öhdəliklər və intizam 
Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər
Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
Xüsusi öhdəliklər
Yekun qaydalar

Sual: GATS çərçivəsində ölkələrin öhdəlikləri neçə xidmət sektoruna bölünmüşdür? 
(Çəki: 1)

3
7
12
17
22

Sual: GATS birinci xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)



Paylaşdırıcı xidmətlər 
Rabitə və audiovizual xidmətlər
İşgüzar xidmətlər
İnşaat və onunla bağlı mühəndis xidmətləri
Təhsil xidmətləri 

Sual: GATS ikinci xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)
Paylaşdırıcı xidmətlər 
Rabitə və audiovizual xidmətlər
İşgüzar xidmətlər
İnşaat və onunla bağlı mühəndis xidmətləri
Təhsil xidmətləri 

Sual: GATS üçüncü xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)
Paylaşdırıcı xidmətlər 
Rabitə və audiovizual xidmətlər
İşgüzar xidmətlər
İnşaat və onunla bağlı mühəndis xidmətləri
Təhsil xidmətləri 

Sual: GATS dördüncü xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)
Paylaşdırıcı xidmətlər 
Rabitə və audiovizual xidmətlər
İşgüzar xidmətlər
İnşaat və onunla bağlı mühəndis xidmətləri
Təhsil xidmətləri 

Sual: GATS beşinci xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)
Paylaşdırıcı xidmətlər 
Paylaşdırıcı xidmətlər 
İşgüzar xidmətlər
İnşaat və onunla bağlı mühəndis xidmətləri
Təhsil xidmətləri 

Sual: GATS altıncı xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)
Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri
Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri
Maliyyə xidmətləri
Turizm və səyahətlə bağlı xidmətlər
Təhsil xidmətləri 

Sual: GATS yeddinci xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)
Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri
Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri



Maliyyə xidmətləri
Turizm və səyahətlə bağlı xidmətlər
Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri

Sual: GATS səkkizinci xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)
Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri
Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri
Maliyyə xidmətləri
Turizm və səyahətlə bağlı xidmətlər
Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri

Sual: GATS doqquzuncu xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)
Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri
Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri
Maliyyə xidmətləri
Turizm və səyahətlə bağlı xidmətlər
Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri

Sual: GATS onuncu xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)
Nəqliyyat xidmətləri 
Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri
Maliyyə xidmətləri
Asudə vaxtın, mədəni və idman tədbirlərinin təşkili ilə bağlı xidmətlər
Digər xidmətlər

Sual: GATS onbirinci xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)
Nəqliyyat xidmətləri 
Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri
Maliyyə xidmətləri
Asudə vaxtın, mədəni və idman tədbirlərinin təşkili ilə bağlı xidmətlər
Digər xidmətlər

Sual: GATS onikinci xidmət sektoru hansıdır? (Çəki: 1)
Nəqliyyat xidmətləri 
Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri
Maliyyə xidmətləri
Asudə vaxtın, mədəni və idman tədbirlərinin təşkili ilə bağlı xidmətlər
Digər xidmətlər

Sual: GATS çərçivəsində beynəlxalq xidmət tədarükünün neçə üsulu var? (Çəki: 1)
Bir
İki
Üç
Dörd



Beş

Sual: Sərhədyanı xidmət tədarükü nədir? (Çəki: 1)
Satıcı və alıcının sərhəddi keçmədiyi hal. Sərhəddi ancaq xidmət özü keçir
Satıcı və alıcının sərhəddi keçdiyi hal
Ancaq satıcının sərhəddi keçdiyi hal
Ancaq alıcını sərhəddi keçdiyi hal
Heç biri

Sual: Xaricdə xidmət istehlakı nədir? (Çəki: 1)
Kommersiya sənədlərinin və digər məlumatların elektron (kağızsız) dövriyyə 

sistemi
ÜTTnin bir üzvünün digər ÜTT üzvünün ərazisində kommersiya iştirakı yolu ilə 

xidmət tədarüküdür. Bu halda xidməti təqdim edən firma sərhəddi keçir və digər 
ölkənin ərazisində nümayəndəlik və ya qız firması açmaqla xidmət göstərilir

Bir ölkənin istehlakçısının digər ölkənin ərazisində yerləşməklə xidmət əldə etdiyi 
və onu istehlak etdiyi haldır. Bu halda sərhəddi xidmət istehlakçısı keçir 

Xaricdən xidmət istehlakçısının yerləşdiyi ölkəyə gələn insanların fəaliyyəti yolu 
ilə xidmət göstərilir

İnformasiyanın əldə olunması, qorunması və mübadiləsi üçün tətbiq olunan 
texnologiyalar və bu texnologiyaların fəaliyyətini təmin edən məhsullar

Sual: Kommersiya iştirakı nədir? (Çəki: 1)
Kommersiya sənədlərinin və digər məlumatların elektron (kağızsız) dövriyyə 

sistemi
ÜTTnin bir üzvünün digər ÜTT üzvünün ərazisində kommersiya iştirakı yolu ilə 

xidmət tədarüküdür. Bu halda xidməti təqdim edən firma sərhəddi keçir və digər 
ölkənin ərazisində nümayəndəlik və ya qız firması açmaqla xidmət göstərilir

Bir ölkənin istehlakçısının digər ölkənin ərazisində yerləşməklə xidmət əldə etdiyi 
və onu istehlak etdiyi haldır. Bu halda sərhəddi xidmət istehlakçısı keçir 

Xaricdən xidmət istehlakçısının yerləşdiyi ölkəyə gələn insanların fəaliyyəti yolu 
ilə xidmət göstərilir

İnformasiyanın əldə olunması, qorunması və mübadiləsi üçün tətbiq olunan 
texnologiyalar və bu texnologiyaların fəaliyyətini təmin edən məhsullar

Sual: Xidmətin təchizatçısının müvəqqəti olaraq digər ölkəyə getməsi nədir? (Çəki: 1)
Kommersiya sənədlərinin və digər məlumatların elektron (kağızsız) dövriyyə 

sistemi
ÜTTnin bir üzvünün digər ÜTT üzvünün ərazisində kommersiya iştirakı yolu ilə 

xidmət tədarüküdür. Bu halda xidməti təqdim edən firma sərhəddi keçir və digər 
ölkənin ərazisində nümayəndəlik və ya qız firması açmaqla xidmət göstərilir

Bir ölkənin istehlakçısının digər ölkənin ərazisində yerləşməklə xidmət əldə etdiyi 
və onu istehlak etdiyi haldır. Bu halda sərhəddi xidmət istehlakçısı keçir 

Xaricdən xidmət istehlakçısının yerləşdiyi ölkəyə gələn insanların fəaliyyəti yolu 
ilə xidmət göstərilir

İnformasiyanın əldə olunması, qorunması və mübadiləsi üçün tətbiq olunan 
texnologiyalar və bu texnologiyaların fəaliyyətini təmin edən məhsullar



BÖLMƏ: 18
Ad 18

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İntellektual mülkiyyət predmetlərinin ticarət mübadiləsi və qorunmasına aid olan 
ÜTT qaydaları hansı sənədlə nizamlanır? (Çəki: 1)

GATS normalarına uyğundur 
Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində qarşılıqlı olaraq müəyyən hüquqların 

verilməsi
İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlərlə
TRİPS üzrə Saziş 
ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Sazişlə

Sual: TRİPS üzrə Sazişə görə intellektual mülkiyyət anlayışına nə aiddir? (Çəki: 1)
TRİPS şurası və ziddiyyətlərin həlli qrupları üçün xidməti təmin edir, intellektual 

mülkiyyət məsələlərinə aid olan hər hansı danışıqlara yardım edir
Müəlliflik hüquqları və oxşar hüquqlar, ticarət nişanları, coğrafi əlamətlər, sənaye 

dizaynı, patentlər və inteqral mikrosxemlərin topologiyası 
İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması standartlarını və onların hüquqi 

tətbiqi qaydasını
ÜTT-nin intellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Sazişin 

fəaliyyətinə nəzarət 
İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması standartlarına

Sual: ÜTT Katibliyinin intellektual mülkiyyət şöbəsi: (Çəki: 1)
TRİPS şurası və ziddiyyətlərin həlli qrupları üçün xidməti təmin edir, intellektual 

mülkiyyət məsələlərinə aid olan hər hansı danışıqlara yardım edir
Müəlliflik hüquqları və oxşar hüquqlar, ticarət nişanları, coğrafi əlamətlər, sənaye 

dizaynı, patentlər və inteqral mikrosxemlərin topologiyası 
İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması standartlarını və onların hüquqi 

tətbiqi qaydasını
ÜTT-nin intellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Sazişin 

fəaliyyətinə nəzarət 
İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması standartlarına

Sual: İntellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Saziş (TRİPS) hansı 
sənəd əsasında yaradılmışdır? (Çəki: 1)

GATS normalarına uyğun
Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində danışıqlar
İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlər



TRİPS üzrə Saziş 
ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Sazişlə

Sual: İntellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Saziş nəyi müəyyən 
edir? (Çəki: 1)

TRİPS şurası və ziddiyyətlərin həlli qrupları üçün xidməti təmin edir, intellektual 
mülkiyyət məsələlərinə aid olan hər hansı danışıqlara yardım edir

Müəlliflik hüquqları və oxşar hüquqlar, ticarət nişanları, coğrafi əlamətlər, sənaye 
dizaynı, patentlər və inteqral mikrosxemlərin topologiyası 

İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması standartlarını və onların hüquqi 
tətbiqi qaydasını

ÜTT-nin intellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Sazişin 
fəaliyyətinə nəzarət 

İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması standartlarına

Sual: İntellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Sazişin başlıca 
vəzifəsi: (Çəki: 1)

TRİPS şurası və ziddiyyətlərin həlli qrupları üçün xidməti təmin edir, intellektual 
mülkiyyət məsələlərinə aid olan hər hansı danışıqlara yardım edir

Müəlliflik hüquqları və oxşar hüquqlar, ticarət nişanları, coğrafi əlamətlər, sənaye 
dizaynı, patentlər və inteqral mikrosxemlərin topologiyası 

İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması standartlarını və onların hüquqi 
tətbiqi qaydasını

ÜTT-nin intellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Sazişin 
fəaliyyətinə nəzarət 

İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması standartlarına

Sual: TRİPS üzrə Saziş neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1)
3
5
7
9
11

Sual: TRİPS üzrə Sazişin birinci hissəsi nəyə həsr olunub? (Çəki: 1)
İntellektual hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə
İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması standartlarına 
Ümumi prinsiplərə
Razılaşdırıcı proseduralara

Sual: TRİPS üzrə Sazişin ikinci hissəsi nəyə həsr olunub? (Çəki: 1)
İntellektual hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə
İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması standartlarına 
Ümumi prinsiplərə



Razılaşdırıcı proseduralara

Sual: TRİPS üzrə Sazişin üçüncü hissəsi nəyə həsr olunub? (Çəki: 1)
İntellektual hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə
İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması standartlarına 
Ümumi prinsiplərə
Razılaşdırıcı proseduralara

Sual: TRİPS üzrə Sazişin dördüncü hissəsi nəyə həsr olunub? (Çəki: 1)
İntellektual hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə
İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması standartlarına 
Ümumi prinsiplərə
Razılaşdırıcı proseduralara

Sual: TRİPS üzrə Sazişin beşinci hissəsi nəyə həsr olunub? (Çəki: 1)
İntellektual hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə
İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması standartlarına 
Ümumi prinsiplərə
Razılaşdırıcı proseduralara

Sual: TRİPS üzrə Sazişin altıncı hissəsi nəyə həsr olunub? (Çəki: 1)
İntellektual hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə
İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması standartlarına 
Təşkilati və qərarverici (son) müddəalara
Müvvəqqəti sazişə

Sual: TRİPS üzrə Sazişin yeddinci hissəsi nəyə həsr olunub? (Çəki: 1)
İntellektual hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə
İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması standartlarına 
Təşkilati və qərarverici (son) müddəalara
Müvvəqqəti sazişə

Sual: TRİPS üzrə Sazişin ən mühüm yeniliyi nədir? (Çəki: 1)
İntellektual hüquqların əldə edilmə və sübut olunma prosedurlaının yaradılması
İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlər
İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin qorunması 
İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması üzrə milli mexanizmlərin 

yaradılması öhdəliyi
İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması üzrə razılaşdırıcı proseduralar



Sual: İntellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Şura saxta mallarla 
beynəlxalq ticarətlə bağlı olan münaqişələrin yaranmasının aradan qaldırılması 
məsələləri ilə: (Çəki: 1)

Məşğul olmur
Məşğul olur
Ancaq münaqişələrin statistik uçotunu aparır
Münaqişələrin statistik uçotunu aparmır
Döğru cavab yoxdur

BÖLMƏ: 19
Ad 19

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Beynəlxalq yükdaşımalarda ticari terminlərin dəqiq ifadə olunması məqsədi ilə 
Beynəlxalq Ticarət Palatası 1936-cı ildə hansı qaydaları təsdiq etmişdir? (Çəki: 1)

“İnkoterms 1936”
“İnkoterms 2010” 
“İnkoterms 1963”
“İnkoterms 1977”
“İnkoterms 2009”

Sual: Beynəlxalq yükdaşımalarda tətbiq olunan müasir ticari terminlər toplusu 
hansıdır? (Çəki: 1)

“İnkoterms 2010” 
“İnkoterms 2011” 
“İnkoterms 1963”
“İnkoterms 1977”
“İnkoterms 2009”

Sual: “İnkoterms 2010” nə zaman qüvvəyə münmüşdir? (Çəki: 1)
18 fevral 1979
30 avqust 2002
1 yanvar 2011
11 sentyabr 2001
25 dekabr 2006

Sual: “İnkoterms 2010” neçə termini müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)
2
5



8
10
11

Sual: “İnkoterms 2010” müəyyənləşdirilmiş terminlər neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)
2
3
4
6
9

Sual: “E” qrupu nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilir
Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilmir
Mal yükgöndərənin anbarında təhvil edilir
Mal yükü qəbul edənin anbarında təhvil edilir
Çatdırılma yükgöndərən tərəfindən təmin edilir

Sual: “F” qrupu nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilir
Əsas yükdaşıma xərcləri yükalan tərəfindən ödənilir
Mal yükgöndərənin anbarında təhvil edilir
Mal yükü qəbul edənin anbarında təhvil edilir
Çatdırılma yükgöndərən tərəfindən təmin edilir

Sual: “C” qrupu nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilir
Əsas yükdaşıma xərcləri yükalan tərəfindən ödənilir
Mal yükgöndərənin anbarında təhvil edilir
Mal yükü qəbul edənin anbarında təhvil edilir
Çatdırılma yükgöndərən tərəfindən təmin edilir

Sual: “D” qrupu nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilir
Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilmir
Mal yükgöndərənin anbarında təhvil edilir
Mal yükü qəbul edənin anbarında təhvil edilir
Çatdırılma yükgöndərən tərəfindən təmin edilir

Sual: TIR konvensiyası nə zaman imzalanmışdır? (Çəki: 1)
1948
1953 
1975
1982



2002

Sual: TIR konvensiyası harada imzalanmışdır? (Çəki: 1)
Nyu-York
Doha
Cenevrə
Moskva
Vaşington

Sual: TIR konvensiyası hansı beynəlxalq təşkilatın təşəbbüsü ilə imzalanmışdır? 
(Çəki: 1)

ÜTT
Beynəlxalq Ticarət Palatası
Dünya Bankı
BMT
Avropa Birliyi

Sual: TIR konvensiyasına hazırda neçə ölkə qoşulmuşdur? (Çəki: 1)
57
32
14
68
9

Sual: TIR konvensiyası hansı məqsədlə imzalanmışdır? (Çəki: 1)
Avtomobillərlə beynəlxalq yükdaşımalar zamanı inzibati formallıqları 

sadələşdirmək və asanlaşdırmaq
Aralıq sərhəd gömrük məntəqələrindən rüsumsuz keçmək və gömrük 

nəzarətindən azad olmaq
Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində qarşılıqlı olaraq müəyyən hüquqları 

vermək
İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərini qorunmaq
Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması

Sual: TIR konvensiyası qaydaları ilə beynəlxalq yükdaşımalarda tətbiq olunan sənəd 
necə adlanır? (Çəki: 1)

CMR
Carnet TIR
İnvoys
Konosament
Qaimə

Sual: Carnet TIR kitabçası ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi hansı üstünlüklərə 
malikdir? (Çəki: 1)

Aralıq sərhəd gömrük məntəqələrindən rüsumsuz keçmək 



Gömrük nəzarətindən azad olmaq
Gömrük məntəqələrindən rüsumsuz keçmək və gömrük nəzarətindən azad 

olmaq
Aralıq sərhəd gömrük məntəqələrindən rüsumsuz keçmək və gömrük 

nəzarətindən azad olmaq
Aralıq sərhəd gömrük məntəqələrində gömrük nəzarətindən azad olmaq

Sual: Azərbaycan TIR konvnsiyasına: (Çəki: 1)
Qoşulmamışdur
Qoşulmuşdur
Üzvlüyə namizəddir
Doğru cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Hava nəqliyyatının azadlığı hansı hüquqi bazada tənzimlənir? (Çəki: 1)
GATS normalarına uyğundur 
Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində qarşılıqlı olaraq müəyyən hüquqların 

verilməsi
İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlərlə
TRİPS üzrə Saziş 
ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Sazişlə

Sual: Hava nəqliyyatının azadlığını tənzimləyən sazişlərin predmeti nədir? (Çəki: 1)
GATS normalarına uyğundur 
Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində qarşılıqlı olaraq müəyyən hüquqların 

verilməsi
İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlərlə
TRİPS üzrə Saziş 
ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Sazişlə

Sual: Hava nəqliyyatının azadlığını tənzimləyən sazişlərin əsas müddəaları: (Çəki: 1)
GATS normalarına uyğundur 
Hava sərnişin və yük daşımaları normalarına uyğundur
Hava sərnişin və yük daşımaları normalarına uyğun deyil
GATT normalarına uyğundur
GATT normalarına uyğun deyil

BÖLMƏ: 20
Ad 20

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Standart nədir? (Çəki: 1)
Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları
Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, 

etalon
Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə 

qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid olan informasiyanın 
açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

Standartlaşdırma üzrə milli orqanlara milli standartlar üçün əsas kimi beynəlxalq 
standartlardan istifadə etməyi və ÜTT üzvü ölkələrdən beynəlxalq standartların 
hazırlanmasında iştirak etməyi

Subsidiyaların uyğunsuz və ya qeyri-qanuni istifadəsi və ya dempinq qiymətlərlə 
məhsul ixracı

Sual: ÜTT standartlarına nə aiddir? (Çəki: 1)
Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları
obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, etalon
Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə 

qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid olan informasiyanın 
açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

Standartlaşdırma üzrə milli orqanlara milli standartlar üçün əsas kimi beynəlxalq 
standartlardan istifadə etməyi və ÜTT üzvü ölkələrdən beynəlxalq standartların 
hazırlanmasında iştirak etməyi

Subsidiyaların uyğunsuz və ya qeyri-qanuni istifadəsi və ya dempinq qiymətlərlə 
məhsul ixracı

Sual: Şəffaflıq nədir? (Çəki: 1)
Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları
Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, 

etalon
Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə 

qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid olan informasiyanın 
açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

Standartlaşdırma üzrə milli orqanlara milli standartlar üçün əsas kimi beynəlxalq 
standartlardan istifadə etməyi və ÜTT üzvü ölkələrdən beynəlxalq standartların 
hazırlanmasında iştirak etməyi

Subsidiyaların uyğunsuz və ya qeyri-qanuni istifadəsi və ya dempinq qiymətlərlə 
məhsul ixracı

Sual: Vicdanlı praktika məcəlləsi nəyi tələb edir? (Çəki: 1)
Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları
Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, 

etalon
Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə 

qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid olan informasiyanın 
açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı



Standartlaşdırma üzrə milli orqanlara milli standartlar üçün əsas kimi beynəlxalq 
standartlardan istifadə etməyi və ÜTT üzvü ölkələrdən beynəlxalq standartların 
hazırlanmasında iştirak etməyi

Subsidiyaların uyğunsuz və ya qeyri-qanuni istifadəsi və ya dempinq qiymətlərlə 
məhsul ixracı

Sual: ÜTT qaydalarına əsasən, ədalətsiz (vicdansız) ticarət praktikasına nə aiddir? 
(Çəki: 1)

Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları
Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, 

etalon
Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə 

qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid olan informasiyanın 
açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

Standartlaşdırma üzrə milli orqanlara milli standartlar üçün əsas kimi beynəlxalq 
standartlardan istifadə etməyi və ÜTT üzvü ölkələrdən beynəlxalq standartların 
hazırlanmasında iştirak etməyi

Subsidiyaların uyğunsuz və ya qeyri-qanuni istifadəsi və ya dempinq qiymətlərlə 
məhsul ixracı

Sual: Antidempinq Məcəlləsi nədir? (Çəki: 1)
Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları
Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, 

etalon
Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə 

qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid olan informasiyanın 
açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq 
rüsumunun tətbiqi

Dempinqə qarşı hüquqi və prosedur qaydalar toplusu

Sual: Antidempinq Məcəlləsi hansı tədbiri nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları
Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, 

etalon
Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə 

qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid olan informasiyanın 
açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq 
rüsumunun tətbiqi

Dempinqə qarşı hüquqi və prosedur qaydalar toplusu

Sual: Diskriminasiyasız rejim nədir? (Çəki: 1)
ÜTT üzvü olan bir dövlət tərəfindən digər dövlətin malı, xidməti və ya xidmət 

tədarükçüsünə verdiyi istənilən güzəşt və ya imtiyaz dərhal və şərtsiz olaraq digər 
ÜTT üzvlərinə də aid edilir



Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq 
rüsumunun tətbiqi

Heç bir tərəf öz ərazisinə qanuni qaydada idxal edilən hər hansı məhsula qarşı 
diskriminasiya və ya düşmənçilik münasibəti göstərə bilməz

Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı olan ticarət tədbirlərinə münasibətdə ÜTT-nin 
əsas

Sazişin müvafiq norması və ya onun müəyyən etdiyi tədbirlər müəyyən olunmuş 
zaman müddətinin keçməsi ilə avtomatik olaraq öz fəaliyyətini dayandırmasını 
göstərən saziş müddəası

Sual: Ən əlverişli rejimin (ƏƏR) tətbiqi mexanizmi: (Çəki: 1)
ÜTT üzvü olan bir dövlət tərəfindən digər dövlətin malı, xidməti və ya xidmət 

tədarükçüsünə verdiyi istənilən güzəşt və ya imtiyaz dərhal və şərtsiz olaraq digər 
ÜTT üzvlərinə də aid edilir

Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq 
rüsumunun tətbiqi

Heç bir tərəf öz ərazisinə qanuni qaydada idxal edilən hər hansı məhsula qarşı 
diskriminasiya və ya düşmənçilik münasibəti göstərə bilməz

Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı olan ticarət tədbirlərinə münasibətdə ÜTT-nin 
əsas

Sazişin müvafiq norması və ya onun müəyyən etdiyi tədbirlər müəyyən olunmuş 
zaman müddətinin keçməsi ilə avtomatik olaraq öz fəaliyyətini dayandırmasını 
göstərən saziş müddəası

Sual: Ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri üzrə ÜTT qaydaları: (Çəki: 1)
ÜTT üzvü olan bir dövlət tərəfindən digər dövlətin malı, xidməti və ya xidmət 

tədarükçüsünə verdiyi istənilən güzəşt və ya imtiyaz dərhal və şərtsiz olaraq digər 
ÜTT üzvlərinə də aid edilir

Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq 
rüsumunun tətbiqi

Heç bir tərəf öz ərazisinə qanuni qaydada idxal edilən hər hansı məhsula qarşı 
diskriminasiya və ya düşmənçilik münasibəti göstərə bilməz

Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı olan ticarət tədbirlərinə münasibətdə ÜTT-nin 
əsas prinsipidir

Sazişin müvafiq norması və ya onun müəyyən etdiyi tədbirlər müəyyən olunmuş 
zaman müddətinin keçməsi ilə avtomatik olaraq öz fəaliyyətini dayandırmasını 
göstərən saziş müddəası

Sual: Ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri üzrə ÜTT qaydalarına nəzaəti təmin edən 
orqan: (Çəki: 1)

GATT-1947
GATT-1994
Ticarət və Ekologiya üzrə Daimi Komitə
Nazirlər Konfransı
Baş Katiblik

Sual: “Günəşin batması” haqqında maddə nədir? (Çəki: 1)



ÜTT üzvü olan bir dövlət tərəfindən digər dövlətin malı, xidməti və ya xidmət 
tədarükçüsünə verdiyi istənilən güzəşt və ya imtiyaz dərhal və şərtsiz olaraq digər 
ÜTT üzvlərinə də aid edilir

Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq 
rüsumunun tətbiqi

Heç bir tərəf öz ərazisinə qanuni qaydada idxal edilən hər hansı məhsula qarşı 
diskriminasiya və ya düşmənçilik münasibəti göstərə bilməz

Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı olan ticarət tədbirlərinə münasibətdə ÜTT-nin 
əsas

Sazişin müvafiq norması və ya onun müəyyən etdiyi tədbirlər müəyyən olunmuş 
zaman müddətinin keçməsi ilə avtomatik olaraq öz fəaliyyətini dayandırmasını 
göstərən saziş müddəası

Sual: Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri (S&D) neçə qrup üzrə təsnifləşdirilir? (Çəki: 
1)

3
5
7
9
11

Sual: Birinci qrup Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri hansılardır? (Çəki: 1)
Ticarət tədbirlərinin idarə edilməsində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qayda 

və intizamda çevikliyə imkan verən şərtlər
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlərinə ehtiyac 

duyan şərtlər
Bazara çıxış vasitəsilə artan ticarət imkanlarına çalışan şərtlər
Texniki yardım üçün olan şərtlər
İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha uzun keçid dövrünə imkan verən şərtlər

Sual: İkinci qrup Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri hansılardır? (Çəki: 1)
Ticarət tədbirlərinin idarə edilməsində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qayda 

və intizamda çevikliyə imkan verən şərtlər
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlərinə ehtiyac 

duyan şərtlər
Bazara çıxış vasitəsilə artan ticarət imkanlarına çalışan şərtlər
Texniki yardım üçün olan şərtlər
İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha uzun keçid dövrünə imkan verən şərtlər

Sual: Üçüncü qrup Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri hansılardır? (Çəki: 1)
Ticarət tədbirlərinin idarə edilməsində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qayda 

və intizamda çevikliyə imkan verən şərtlər
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlərinə ehtiyac 

duyan şərtlər
Bazara çıxış vasitəsilə artan ticarət imkanlarına çalışan şərtlər
Texniki yardım üçün olan şərtlər
İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha uzun keçid dövrünə imkan verən şərtlər



Sual: Dördüncü qrup Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri hansılardır? (Çəki: 1)
Ticarət tədbirlərinin idarə edilməsində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qayda 

və intizamda çevikliyə imkan verən şərtlər
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlərinə ehtiyac 

duyan şərtlər
Bazara çıxış vasitəsilə artan ticarət imkanlarına çalışan şərtlər
Texniki yardım üçün olan şərtlər
İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha uzun keçid dövrünə imkan verən şərtlər

Sual: Beşinci qrup Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri hansılardır? (Çəki: 1)
Ticarət tədbirlərinin idarə edilməsində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qayda 

və intizamda çevikliyə imkan verən şərtlər
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlərinə ehtiyac 

duyan şərtlər
Bazara çıxış vasitəsilə artan ticarət imkanlarına çalışan şərtlər
Texniki yardım üçün olan şərtlər
İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha uzun keçid dövrünə imkan verən şərtlər

Sual: ÜTT-nin kəmiyyət məhdudiyyətlərinin ümumi ləğvi prinsipinin əsas tələbi: (Çəki: 
1)

Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış 
sistemi

Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir 
digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və yığımlarının köməyilə etmək 
hüququ vardır 

Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) 
kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur

Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun 
digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə verilmiş hüquq

Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya və 
terminologiyasından istifadə edən beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi

Sual: Harmonlaşdırılmış sistem (HS) nədir? (Çəki: 1)
Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış 

sistemi
Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir 

digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və yığımlarının köməyilə etmək 
hüququ vardır 

Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) 
kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur

Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun 
digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə verilmiş hüquq

Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya və 
terminologiyasından istifadə edən beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi



Sual: Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturası 
ÜTT harmonlaşdırılmış sisteminə necə uyğunlaşdırılıb? (Çəki: 1)

Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış 
sistemi

Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir 
digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və yığımlarının köməyilə etmək 
hüququ vardır 

Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) 
kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur

Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun 
digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə verilmiş hüquq

Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya və 
terminologiyasından istifadə edən beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi

Sual: Tranzit azadlığı nədir? (Çəki: 1)
Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış 

sistemi
Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir 

digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və yığımlarının köməyilə etmək 
hüququ vardır 

Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) 
kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur

Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun 
digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə verilmiş hüquq

Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya və 
terminologiyasından istifadə edən beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi

Sual: Ümumi qəbul olunmuş mühasibat uçotu sistemi (GAAP) nədir? (Çəki: 1)
Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış 

sistemi
Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir 

digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və yığımlarının köməyilə etmək 
hüququ vardır 

Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) 
kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur

Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun 
digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə verilmiş hüquq

Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya və 
terminologiyasından istifadə edən beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi

Sual: ÜTT-nin mübahisələrin həllini tənzimləyən qayda və proseduralar haqqında 
razılaşması (URPGSD) sistemi nədir? (Çəki: 1)

Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış 
sistemi

Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir 
digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və yığımlarının köməyilə etmək 
hüququ vardır 



Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) 
kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur

Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun 
digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə verilmiş hüquq

ÜTT-yə daxil olan bütün çoxtərəfli sazişlər üzrə mübahisələrin həllinin vahid 
sistemi 

BÖLMƏ: 21
Ad 21

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük dəyəri 300 ABŞ dolları olan kameranın idxalı 
üçün ən aşağı gömrük maneəsidir? (Çəki: 1)

$ 20 spesifik rüsum
5% advalor rüsum
Malın hər vahidinə $ 10-dan az olmayaraq, 3% advalor rüsum 
3% advalor rüsum 
$ 15 spesifik rüsum

Sual: Ölkənin vətəndaşlarının gəlirinin artması aşağıdakılardan hansına səbəb olar? 
(Çəki: 1)

İdxalın həcmini artırar 
İdxalın həcmini azaldar 
İxracın həcmini artırar 
İxracın həcmini azaldar
İdxalın və ixracın həcmini artırar

Sual: Keçən əsrin 70-80-ci illərində Qərbi Sibir enerjidaşıyıcıları istehsalının sürətli 
inkişafı: (Çəki: 1)

Sovet İttifaqının beynəlxalq bazarda xammal istehsalçısı kimi\ ixtisaslaşmasını 
sürətləndirdi 

Uzun müddətdə, SSRİ-də iflasedici inkişaf problemi yaratdı
SSRİ 90-cı illərin əvvəllərində sərbəst qiymətəmələgəlmə sisteminə keçdikdən 

sonra, Stolper-Samuelson teoreminin doğruluğunu təsdiq etdi
Bütün cavablar doğrudur 
Bütün cavablar yanlışdr

Sual: Ölkənin ixracatının artması nəticəsində, dünya bazarında bu əmtəənin 
qiymətinin düşməsi və ölkənin xarici ticarətdən əldə etdiyi ümumi gəlirlərinin azalması 
necə adlanır? (Çəki: 1)



Rıbçinski teoremi
Holland xəstəliyi
Stolper-Samuelson effekti
Hekşer-Olin nəzəriyyəsi
Müflisləşdirici inkişaf problemi

Sual: İqtisadiyyatın açıqlıq səviyyəsi hansı göstərici ilə qiymətləndirilə bilər? (Çəki: 1)
Əmək miqrasiyası və kapitalın yerdəyişməsi 
İnvestisiya və xarici texnologiyaların tətbiqi 
İxrac kvotalarının səviyyəsi və adambaşına ixrac həcmi
İstehsal amillərinin hərəkətliliyi 
İstehsalın konsentrasiyası indeksi 

Sual: İdxal olunan mala gömrük rüsumunun ləğv edilməsi nə ilə nəticələnər? (Çəki: 1)
Həmin malın daxili qiymətinin artmasına
Həmin malın daxili qiymətinin azalmasına
Ölkə daxilində həmin malın istehsalının artmasına
Büdcə gəlirlərinin artmasına
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Müəyyən bir dövr üçün, beynəlxalq əməliyyatlardan ölkənin mədaxilini və 
məxaricini hansı göstərici əks etdirir? (Çəki: 1)

Ticarət balansı
Tədiyyə balansı
Dövlət büdcəsi
Müəssisənin balansı 
Bank hesabı

Sual: Azərbaycana idxal olunan ərzaq mallarının gömrük rüsumlarının artırılması nə 
ilə nəticələnər? (Çəki: 1)

Daxildə istehsal olunan ərzaq mallarının qiymətləri azalar
Xarici ölkələrdən gətirilən ərzaq mallarına tələb artar
Azərbaycana ərzaq malları idxalı artar
Daxildə istehsal olunan ərzaq mallarının qiymətləri artar
Hər hansı bir dəyişikliyə səbəb olmaz

Sual: İdxal olunan istehlak mallarına gömrük rüsumlarının artırılması kimə faydalıdır? 
(Çəki: 1)

Analoji mallar istehsal edən yerli müəssisələrə
İxracat fəaliyyəti göstərən yerli müəssisələrə
İstehlakçılara
Dövlətə
İdxalatçılara



Sual: Ölkədə idxal rüsumlarının tətbiq olunması hansı nəticə verir? (Çəki: 1)
Yerli istehsalçıların gəlirlərinin artması və yerli istehlakçıların rifahının azalması
Yerli istehsalçıların gəlirlərinin azalması və yerli istehlakçıların rifahının artması
Yerli istehsalçıların gəlirlərinin və yerli istehlakçıların rifahının artması
Yerli istehsalçıların gəlirlərinin və yerli istehlakçıların rifahının azalması 
Bütün cavablar yanlışdır


