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Fәnn 0724 Xarici iqtisadi fәaliyyәtin
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Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 10

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 01
Ad 01

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Xarici iqtisadi әlaqәlәrin әsasında nә dayanır? (Çәki: 1)
istehsalın beynәlmilәllәşmәsi
beynәlxalq әmәk bölgüsü
TMKların fәaliyyәtinin genişlәnmәsi
iqtisadiyyatın qloballaşması
ölkәlәrin iqtisadi asılılığının güclәnmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı XİFin formalarına aid deyil? (Çәki: 1)
sosial –mәdәni xidmәtlәrin göstәrilmәsi
xarici investisiya әmәkdaşlığı

http://10.200.20.222/close/staff/admin/tests/default.asp?PageNumber=57&Sort=0&PageId=0


kompensasiya әsasında ticarәt
nәqliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
hәrbi –siyasi әmәkdaşlıq

Sual: Aşağıdakılardan hansı XİFin funksiyalarına aiddir? (Çәki: 1)
malların istehsal xәrclәrinin azaldılması
beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
beynәlxalq pul dövriyyәsinin tәşkili
beynәlxalq maliyyә  kredit münasibәtlәrinin inkişafı
istehsalın beynәlmilәllәşmәsi

Sual: XİFin inkişafının әsas amillәrindәn biridir: (Çәki: 1)
әmәk miqrasiyasının miqyasının genişlәnmәsi imkanı
iqtisadi inteqrasiyanın dәrinlәşmәsinin tәmin edilmәsi imkanı
istehsalın beynәlmilәllәşmәsi hesabәna maya dәyәrinin aşağı salınması imkanı
xarici ticarәt әmәliyyatları hesabına gәlir normalarının artırılması imkanı
dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının sürәtlәnmәsi imkanı

Sual: XİFin inkişaf amillәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
ölkәnin coğrafi şәraiti
ölkәdә ucuz işçi qüvvәsinin çoxluğu
siyasi münasibәtlәrin xarakteri
ölkәlәrin iqtisadi inkişafında qeyri bәrabәrlik
elmitexniki inkişaf sәviyyәsindәki fәrq

Sual: XİFin inkişafının dünya iqtisadiyyatına tәsirlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
istehsal amillәrinin ölkәlәr arasında yenidәn bölüşdürülmәsi
bazar iqtisadiyyatı quran ölkәlәrin sayının artması
ictimai әmәyin nәticәlәri ilә rasional mübadilә
transmilli şirkәtlәrin uğurlu fәaliyyәti
siyasi, elmi, mәdәni ,iqtisadi әlaqәlәrin möhkәmlәnmәsi

Sual: Aşağıdakı iqtisadçılardan hansı XİFin dövlәt tәnzimlәnmәsini qәbul etmirdi? (Çәki:
1)
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Sual: Dövlәtin XİFin tәnzimlәnmәsindә rolunu nәzәri cәhәtdәn әsaslandırıb: (Çәki: 1)
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D.Rikardo
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Sual: XİFin tәnzimlәnmәsinin mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
XİӘdәn bazar iqtisadiyyatının yaradılması üçün istifadә olunması
milli mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
milli iqtisadi maraqların müdafiә olunması
milli istehsalçılar üçün mәhsulun maya dәyәrini aşağı salmağa imkan yaradılması
yerli sahibkarların dünya bazarına çıxışına şәrait yaradılması

Sual: XİFTnin vәzifәlәrinә aid deyil : (Çәki: 1)
ölkәnin geoiqtisadi mәkanda rәqabәtqabilyyyәtli mövqeyinin tәmin edilmәsi
ölkәnin xarici iqtisadi siyasәtinin prinsiplәrinin müәyyәn olunması
XİFT vasitәlәrinin işlәnmәsi zamanı iqtisadi tәhlükәsizliyin nәzәrә alınması
ölkәnin geoiqtisadi strategiyasının әlverişli istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
daxili bazarın xarici rәqabәtin zәrәrli tәsirindәn müdafiә olunması

Sual: XİFTnin vәzifәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
ölkәyә mallar gәtirilәrkәn onların yüksәk keyfiyyәtinin tәmin olunması
ölkәnin iqtisadi inkişafında geoiqtisadi amillәrin effektiv tәsirinin tәmin edilmәsi
ölkәdә xarici vә yerli investorların fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi
investisiya layihәlәrinin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi üçün әlverişli şәrait

yaradılması
xarici ticarәt sahәsindә ARna qarşı ayrı seçkilik siyasәtinin aparılmasına yol

verilmәmәsi

Sual: XİFTnin prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
әlverişli şәrait rejimi vә milli rejimin tәtbiqi prinsipi
XİFin tәnzimlәnmәsi metodlarının tәtbiqinin obyektivliyi vә әsaslılığı prinsipi
XİF iştirakçılarının hüquq, azadlıq vә qanuni maraqlarının müdafiәsi hüququnun

tәmin edilmәsi prinsipi
XİF in tәnzimlәnmәsi üzrә tәdbirlәrinin tәtbiqindә aşkarlıq prinsipi
Dövlәtin gömrük әrazisi vә gömrük siyasәtinin vahidliyi prinsipi

Sual: XİFTnin prinsiplәrinә aiddir: (Çәki: 1)
XİF iştirakçıları üçün dünya bazarına çıxmaq üçün әlverişli şәraitin yaradılması

prinsipi
XİF iştirakçılarının hüquq vә azadlıqlarının müdafiәsi hüququnun tәmin edilmәsi

prinsipi
XİF iştirakçılarına maksimum gәlir götürülmәsinin tәmin edilmәsi prinsipi
XİF iştirakçılarının әdalәtsiz rәqabәtdәn müdafiәsi prinsipi
XİF iştirakçılarına zәruri informasiya vә texniki yardım göstәrilmәsi prinsipi

Sual: XİS –in neçә әsas istiqamәti vardır? (Çәki: 1)
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Sual: Aşağıdakılardan hansı XİFin inkişafının dünya iqtisadiyyatına tәsirlәrinә aid deyil?
(Çәki: 1)

açıq iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә ictimai әmәyә qәnaәt
valyutalarının tam dönәrliyini tәmin etmiş ölkәlәrin sayının artması
ölkәlәrin maliyyә sisteminin dayanıqlığının artması
ictimai әmәyin nәticәlәri ilә intensiv vә rasional mübadilә
Transmilli şirkәtlәrin uğurlu fәaliyyәti

Sual: XİFin funksiyaları hansılardır ? a) tәbii resurslar vә ictimai әmәyin nәticәlәri ilә
mübadilәnin tәşkili vә ona xidmәt göstәrilmәsi,b)resursların ölkәlәr arasında yenidәn
bölüşdürülmәsi,c) ölkәlәrdә xammal vә yarımfabrikatların çatışmazlığının aradan
qaldırılması,d) mәhsulların istehlak dәyәrinin beynәlxalq sәviyyәdә tәsbit olunması, e)
beynәlxalq pul dövriyyәsinin tәşkili. (Çәki: 1)

a), b), c)
c), d), e)
a), c), e)
b), d), e)
a), e), d)

Sual: Aşağıdakılardan hansı XİFTnin mәqsәdlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
ölkәyә idxalın әmtәә strukturunun rasionallaşdırılması
ölkә әrazisindә idxal vә ixracın, valyuta gәlirlәri ilә xәrclәrinin rasional nisbәtinin

saxlanması
ölkәdә malların istehsalı vә istehlakının strukturunda mütәrәqqi dәyişikliklәr üçün

şәrait yaradılması
xarici iqtisadi әlaqәlәrdәn Azәrbaycanda inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatının

yaradılması üşün istifadә olunması
ölkәnin dünya iqtisadiyyatına effektiv inteqrasiyası üçün әlverişli şәraitin yaradılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı XİFTnin vәzifәlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
ölkәnin geoiqtisadi strategiyasının әsas istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
xarici iqtisadi fәaliyyәt hәyata keçirilәrkәn milli maraqların müdafiәsinin tәmin

edilmәsi
ölkәnin xarici ticarәtinin strukturunda mütәrәqqi dәyişikliklәrin tәmin edilmәsi
ölkәnin iqtisadi inkişafında geoiqtisadi amillәrin effektiv tәsirinin tәmin edilmәsi
ölkәnin geoiqtisadi potensialından sәmәrәli istifadә üçün şәrait yaradılması

Sual: XİF reqlamentlәşdirәn konvensiya vә sazişlәrin növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
 ikitәrәfli dövlәtlәrarası sazişlәr
beynәlxalq alqı satqı müqavilәlәrinin bağlanması vә icra olunmasının unifikasiya

olunmuş qaydaları



ölkәlәr arasında siyasi әmәkdaşlıq haqda sazişlәr
bağlanan sövdәlәşmәlәrin konkret növü üzrә konvensiyalar
XİFin ayrıayrı aspektlәrinin tәnzimlәnmәsinin unifikasiya olunmuş norma vә

qaydaları

Sual: XİFin dövlәt proqramlaşdırılmasının yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
XİF sferasında qanunvericiliyin tәkmillәşdirilmәsinә yardım edir
ixrac mәhsullarının sertifikatlaıdırılmasının tәkmillәşdirilmәsini tәmin edir
ölkә ixracçılarının mәhsullarının xarici bazarlara yeridilmәsinә yardım göstәrir
xarici ölkәlәrdә ölkә ixracı üçün әlverişli şәrait yaradılmasını tәmin edir
ölkә ixracçılarının mәhsullarına xaricdә milli rejim tәqdim olunmasına şәrait yaradır

Sual: Birbaşa XİFә aid olmayan dövlәt proqramlarının yerinә yetirdiyi funksiyalara aid
deyil: (Çәki: 1)

ölkәnin elmi –texniki potensialından daha sәmәrәli istifadә olunmasına
ölkәdә idxalәvәzlәyici istehsalın tәşkilinә
müasir bazar infrastrukturunun yaradılmasına
ixracın strukturunda mütәrәqqi dәyişikliklәrә nail olunmasına
regionlara investisiya axınlarının tәmin edilmәsinә şәrait yaradır

Sual: ARnın ümumi vә xüsusi kompetensiyalı orqanlarına aid deyil: (Çәki: 1)
AR Milli Mәclisi
AR Xarici iqtisadi Әlaqәlәr Nazirliyi
AR Nazirlәr Kabineti
AR Dövlәt Gömrük Komitәsi
AR –nın Vergilәr Nazirliyi

Sual: ARnın Milli Mәclisinin sәlahiyyәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
gömrük işi haqda qanunlar qәbul etmәk
beynәlxalq ticarәt üzrә müqavilәlәr bağlamaq
xarici tisarәtin tәnzimlәnmәsi haqda qanunlar qәbul etmәk
beynәlxalq müqavilәlәri tәsdiq etmәk
vergilәr haqda normativ – hüquqi aktlar qәbul etmәk

Sual: AR Prezidentinin sәlahiyyәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
hökumәtlәrarası, beynәlxalq müqavilәlәr bağlayır
baş naziri tәyin edir
ümumi mәsәlәlәr üzrә fәrmanlar imzalayır
Nazirlәr Kabinetinin üzvlәrini tәyin edir
dövlәt mәsәlәlәri üzrә qanunlar qәbul edir

Sual: AR Nazirlәr Kabinetinin sәlahiyyәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
dövlәt iqtisadi proqramlarının hәyata keçirilmәsini tәmin edir
nazirliklәrә, digәr mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarına rәhbәrlik edir
nazir müavinlәrini tәyin edir



mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının aktlarını lәğv edir
icra hakimiyyәti orqanlarının fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qәrarlar qәbul edir

Sual: Xüsusi kompetensiyalı orqanlara aid deyil : (Çәki: 1)
AR –Vergilәr Nazirliyi
AR Nazirlәr Kabineti
AR Mәrkәzi Bankı
AR  Dövlәt Gömrük Komitәsi
AR – İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Sual: Aşağıdakılardan hansılar XİFTnin sәviyyәlәridir? a) milli, b)sahәlәrarası,c)
beynәlxalq,d) dövlәtlәrarası,e) regional (Çәki: 1)

b) , c), d)
a), b), d)
c) , d) , a)
a), d), e)
c), d), e)

Sual: Aşağıdakılardan hansı AR İİNnin funksiyalarına aid deyil? (Çәki: 1)
ARda xarici iqtisadi vә ticarәt әlaqәlәri sahәsindә dövlәt siyasәtini işlәyib hazırlayır
ARda xarici iqtisadi vә ticarәt әlaqәlәri sahәsindә dövlәt siyasәtini hәyata keçirir
beynәlxalq maliyyә (maliyyәkredit) vә iqtisadi (ticarәt) tәşkilatlarla әmәkdaşlığı

hәyata keçirir
qanunvericiliyә uyğun olaraq valyuta tәnzimini vә nәzarәtini hәyata keçirir
investisiya fәaliyyәti, investisiyaların cәlb edilmәsi, qoyulması vә tәşviqi sahәsindә

dövlәt siyasәtini işlәyib hazırlayır vә hәyata keçirir

Sual: Aşağıdakılardan hansı AR İİNnin funksiyalarına aiddir? (Çәki: 1)
dövlәt investisiya proqramının layihәsini işlәyib hazırlayır
qanunvericiliyә uyğun olaraq valyuta tәnzimini vә nәzarәtini hәyata keçirir
öz sәlahiyyәtlәri daxilindә ARnın iqtisadi mәnafeyini vә tәhlükәsizliyini qoruyur
ARnın siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün hüquqi, iqtisadi, tәşkilati mexanizmlәr

hazırlayır vә onların hәyata keçirilmәsini tәmin edir
ARnın qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hallarda lisenziya vә ya ixtisas

attestatları verir, onları lәğv edir, yaxud geri alır

Sual: Aşağıdakılardan hansı AR İİNnin vәzifәlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi vә ticarәt siyasәtini işlәyib hazırlamaq vә

hәyata keçirmәk
ölkәnin ixrac potensialını inkişaf etdirmәk
ölkә iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına sәmәrәli inteqrasiya olunmasını tәmin

etmәk üçün tәdbirlәr işlәyib hazırlamaq vә hәyata keçirmәk
ARnın qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hallarda lisenziya vә ya ixtisas

attestatları vermәk, onları lәğv etmәk, reyestrinin aparılmasını tәmin etmәk
xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsi tәdbirlәrini müәyyәn edilmiş qaydada öz sәlahiyyәtlәri

daxilindә tәtbiq etmәk



Sual: Aşağıdakılardan hansı AR İİNnin vazifәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
ARnın qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hallarda lisenziya vә ya ixtisas

attestatları vermәk, onları lәğv etmәk, reyestrinin aparılmasını tәmin etmәk,
qanunvericiliyә uyğun olaraq valyuta tәnzimini vә nәzarәtini hәyata keçirmәk
ölkәdә malların istehsalı vә istehlakının strukturunda mütәrәqqi dәyişikliklәr üçün

şәrait yaratmaq
ölkә әrazisindә idxal vә ixracın, valyuta gәlirlәri ilә xәrclәrinin rasional nisbәtinin

saxlanılmasını tәmin etmәk
dünya mal vә xidmәt bazarlarının konyunkturunu tәhlil etmәk, bununla bağlı tәkliflәr

vermәk vә bu sahәdә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk

Sual: AR Dövlәt Gömrük Komitәsinin funksiyalarına aiddir: (Çәki: 1)
ölkә iqtisadiyyatının xarici rәqabәtin zәrәrli tәsirindәn müdafiә olunmasını tәmin

etmәk
öz sәlahiyyәtlәri daxilindә Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi mәnafeyini vә

tәhlükәsizliyini qorumaq
gömrük rüsumları, vergilәr vә digәr gömrük ödәnişlәrinin vaxtında vә tam hәcmdә

yığılmasını tәmin etmәk
öz sәlahiyyәtlәri daxilindә valyuta nәzarәtini vә valyuta tәnzimlәnmәsini hәyata

keçirmәk
XİF iştirakçıları tәrәfindәn idxal –ixrac әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi niyyәti

haqda mәlumat verilmәsi qaydalarını müәyyәn etmәk

Sual: AR DGKnin funksiyalarına aid deyil: (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasında gömrük işini tәşkil etmәk vә onu tәkmillәşdirmәk
öz sәlahiyyәtlәri daxilindә Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi mәnafeyini vә

tәhlükәsizliyini qorumaq
öz sәlahiyyәtlәri daxilindә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinin vahidliyini

tәmin etmәk
Azәrbaycan Respublikasında qabaqcıl gömrük tәnzimlәnmәsi vasitәlәrinin tәtbiqini

tәşkil etmәk
öz sәlahiyyәti daxilindә valyuta tәnzimlәnmәsini hәyata keçirmәk

Sual: Aşağıdakılardan hansı AR DGK –nin vәzifәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
ölkә әrazisindә idxal vә ixracın, valyuta gәlirlәri ilә xәrclәrinin rasional nisbәtinin

saxlanmasını tәmin etmәk
ölkәdә malların istehsalı vә istehlakının strukturunda mütәrәqqi dәyişikliklәr üçün

şәrait yaratmaq
ölkә iqtisadiyyatının xarici rәqabәtin zәrәrli tәsirindәn müdafiә olunmasını tәmin

etmәk
ölkәnin dünya iqtisadiyyatına effektiv inteqrasiyası üçün әlverişli şәraitin

yaradılmasını tәmin etmәk
malların gömrük dәyәrinin düzgün müәyyәn olunması üzәrindә nәzarәt sistemini

tәşkil etmәk

Sual: Aşağıdakılardan hansı AR DGKnin vәzifәlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)



AR da gömrük işinin inkişafı proqramını hazırlamaq vә hәyata keçirmәk
gömrük rüsumlarının, müvafiq dövlәt rüsumlarının, vergilәrin vaxtında vә tam

hәcmdә dövlәt büdcәsinә köçürülmәsini tәmin etmәk
AR nın qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hallarda lisenziya vә ya ixtisas

attestatları vermәk, onları lәğv etmәk, yaxud geri almaq
xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsi tәdbirlәrini müәyyәn edilmiş qaydada öz

sәlahiyyәtlәri daxilindә tәtbiq etmәk
AR nın xarici ticarәtinin gömrük vә xüsusi gömrük statistikasının aparılmasını tәşkil

etmәk

Sual: AR DGK –nin vәzifәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
malların gömrük dәyәrinin düzgün müәyyәn olunması üzәrindә nәzarәt sistemini

tәşkil etmәk
gömrük rüsumlarının, müvafiq dövlәt rüsumlarının, vergilәrin vaxtında vә tam

hәcmdә dövlәt büdcәsinә köçürülmәsini tәmin etmәk
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hallarda lisenziya

vә ya ixtisas attestatları vermәk, onların reyestrinin aparılmasını tәmin etmәk
Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi vә ticarәt siyasәtini işlәyib hazırlamaq vә

hәyata keçirmәk
mallar vә nәqliyyat vasitәlәri Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn

keçirilәrkәn müvafiq gömrük rejimlәrindәn sәmәrәli istifadәni tәmin etmәk

Sual: AR DGKnin vәzifәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
müvafiq sahәdә kadr hazırlığını tәmin edir, hәmçinin mütәxәssislәrin hazırlanması

vә ixtisasının artırılması üçün tәdbirlәr görür
öz sәlahiyyәti daxilindә valyuta nәzarәtini hәyata keçirmәk
dünya mal vә xidmәt bazarlarının konyunkturunu tәhlil etmәk, bununla bağlı tәkliflәr

vermәk vә bu sahәdә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk
ölkәnin ixrac potensialını inkişaf etdirmәk
ölkә iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına sәmәrәli inteqrasiya olunmasını tәmin

etmәk üçün tәdbirlәr işlәyib hazırlamaq vә hәyata keçirmәk

Sual: AR Milli bankının funksiyalarına aiddir: (Çәki: 1)
beynәlxalq iqtisadi (ticarәt) vә maliyyә (maliyyәkredit) tәşkilatları ilә әmәkdaşlıq

etmәk
Azәrbaycan Respublikasında daxili bazarın qorunması üzrә müvafiq tәdbirlәrin

hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk
ölkәdә investisiya imkanlarını araşdırmaq vә müvafiq layihәlәrin tәşviqini hәyata

keçirmәk
investisiya layihәlәrinin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi üzrә tәdbirlәr hәyata

keçirmәk
qanunvericiliyә uyğun olaraq valyuta tәnzimini vә nәzarәtini hәyata keçirmәk

Sual: Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq ümumi hüququn mәnbәlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
beynәlxalq adәtlәr
beynәlxalq normalar
beynәlxalq müqavilәlәr



hüququn ümumi prinsiplәri
mәhkәmә qәrarları

Sual: Beynәlxalq ümumi hüququn mәnbәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
beynәlxalq әnәnәlәr
beynәlxalq normalar
beynәlxalq sazişlәr
hüququn ümumi qaydaları
beynәlxalq müqavilәlәr

Sual: İkitәrәfli ticarәt müqavilәlәrin hәll etdiyi mәsәlәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
müqavilә bağlamış dövlәtlәr tәrәfindәn iqtisadi әlaqәlәri hәyata keçirmәyә

sәlahiyyәtli subyektlәri müәyyәn edir
birbirinә malların gәtirilib aparılması qaydaları vә sair sahәlәrdә hüquqi rejim

tәqdim edir
fiziki vә hüquqi şәxslәrin digәr ölkәnin әrazisindә fәaliyyәtinin hüquqi rejimini

müәyyәn edir
xarici ticarәtin beynәlxalq normalarını müәyyәn edir
ticarәt vә digәr iqtisadi münasibәtlәrdәn yaranan hesablaşmaların ümumi

qaydalarını müәyyәn edir

Sual: Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsindә beynәlxalq hüququn tәzahürü
istiqamәtlәrinә aiddir: (Çәki: 1)

XİF –in tәnzimlәnmәsinin hüquqi prinsiplәrinin müәyyәn olunması
xarici iqtisadi sövdәlәşmәlәrin icrası zamanı meydana çıxan ziddiyyәtlәrin

tınzimlәnmәsi
beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin hәyata keçirilmәsinin hüquqi әsaslarının vә hüquqi

rejiminin müәyyәn olunması
beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrinin tәnzimlәnmәsinin xüsusi hüquqi aspektlәrinin

müәyyәn olunması
beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin reallaşmasının ümumi ( publik) hüquqi prinsiplәrinin

müәyyәn olunması

Sual: Beynәlxalq müqavilәlәr hüququnun mәnbәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
Beynәlxalq müqavılәlәr hüququ haqda 1969cu il Vyana müqavilәsi
Beynәlxalq müqavılәlәr hüququ haqda 1972ci il Brüssel konvensiyası
Beynәlxalq müqavılәlәr hüququ haqda 1964cü il Bern konvensiyası
Müqavilәlәrә görә dövlәtlәrin hüquqi varisliyi haqda 1966 –ci il Paris Konvensiyası
Beynәlxalq müqavılәlәr hüququ haqda 1896 –cı il Cenevrә müqavilәsi

Sual: XİF in tәnzimlәnmәsi sahәsindә milli ümumi hüquq normalarına aid deyil: (Çәki: 1)
valyuta hüququ
ticarәt hüququ
konstitusiya hüququ
gömrük hüququ
vergi hüququ



Sual: XİFT ilә mәşğul olan beynәlxalq tәşkilatlara aid deyil: (Çәki: 1)
UNCİTRAL
UNİDO
UNİDRUA
ÜTT
UNCTAD

Sual: Kolliziya bağlayıcısının ifadә olunduğu formalara aiddir: (Çәki: 1)
tәtbiq olunacaq hüququn müәyyәn olunduğu ümumi әlamәt
tәtbiq olunacaq hüququn mәxsus olduğu ölkә
tәtbiq olunacaq hüququn mәxsus olduğu beynәlxalq hüquq sistemi
tәtbiq olunacaq hüququn üçüncü ölkәyә mәxsus olması
tәtbiq olunacaq hüququn iradә muxtariyyәti әsasında müәyyәn olunması

Sual: Kolliziya normasının hәcmi: (Çәki: 1)
bu normadan istifadә edәn tәrәflәrin münasibәtlәrini ifadә edir
bu normanın tәklif etdiyi, tәtbiq olunacaq hüquq normasını ifadә edir
bu normanın tәtbiq olunduğu mülkihüquqi xarakterli münasibәtlәri ifadә edir
bu normanın tәtbiq olunduğu müqavilәlәrin şәrtlәrini ifadә edir
kolliziya normasının tәnzimlәdiyi ziddiyyәtlәıri ifadә edir

Sual: UNCİTRAL tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış beynәlxalq normalara aid deyil: (Çәki: 1)
Turist müqavilәlәri haqda Beynәlxalq Konvensiya (Brüssel , 1970)
BMT әmtәәlәrin beynәlxalq alqısatqı müqavilәlәri haqda Konvensiyası – Vyana,

1980cı il
Әmtәәlәrin beynәlxalq alqı satqısında iddia müddәti haqda KonvensiyaNyuYork ,

1974cü il
Yüklәrin dәnizlә daşınması haqda Konvensiya –Hamburq , 1978ci il
Beynәlxalq köçürmә veksellәri vә beynәlxalq sadә veksellәr haqda Konvensiya

1988ci il

Sual: UNCİTRAL tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış beynәlxalq normalara aiddir: (Çәki: 1)
Әmtәәlәrin beynәlxalq alqısatqısı üzrә eyni tipli qanunlar haqda Konvensiya

(Haaqa , 1964cü il)
Beynәlxalq maliyyә lizinqi haqda Konvensiya (Ottava 1988)
Beynәlxalq faktorinq haqda Konvensiya (Ottava , 1988)
Yüklәrin qarışıq daşınması haqda Konvensiya
Әmtәәlәrin beynәlxalq alqısatqısında nümayәndәliklәr haqda Konvensiya (Cenevrә

, 1983)

Sual: UNİDRUAnın mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
eyni tipli hüquqi tәnzimlәmә tәdbirlәrini işlәyib beynәlxalq tәcrübәyә daxil edilmәsi,

BİMin inkişafı üçün әlverişli şәrait yaratmaq
ayrıayrı ölkәlәr vә ölkә qruplarının xüsusi hüququnun uyğunlaşdırılması vә



harmonizә olunması yollarının öyrәnilmәsi
beynәlxalq ticarәtin maksimum dәrәcәdә liberallaşdırılması vә onun möhkәm

әsaslarının yaradılması
eyni tipli hüquq normalarının tәtbiqi ilә BİMin inkişafı üçün әlverişli şәrait yaratmaq
Müxtәlif ölkәlәr tәrәfindәn tәdricәn qәbul edilmәsi üçün eyni tipli xüsusi hüquq

normalarının işlәnmәsi

BÖLMӘ: 02
Ad 02

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Kontraktda UNİDRUA prinsiplәri belә ifadә olunur: (Çәki: 1)
hüquqi tәnzimlәmә alıcının ölkәsinin hüququ ilә müәyyәn olunur
hüquqi tәnzimlәmә satıcının ölkәsinin hüququ ilә müәyyәn olunur
hüquqi tәnzimlәmә hüquqi aktın baş verdiyi ölkәnin hüququ ilә müәyyәn olunur
hüquqi tәnzimlәmә ticarәt adәtlәrinә uyğun olaraq hәyata keçirilir
hüquqi tәnzimlәmә Vyana konvensiyasına uyğun olaraq hәyata keçirilir

Sual: UNİDRUA prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
tәrәflәr üçün aralarında bağlanmış müqavilәnin icrası mәcburi xarakter daşıyır
vicdanlılıq vә lәyaqәtli işgüzar praktika tәlәb olunan әsas keyfiyyәtdir
mübahisәlәrin danışıqlar yolu ilә tәnzimlәnmәsinә üstünlük verilir
tәrәflәrin birinin digәr tәrәfә verdiyi mәxfi mәlumatın mәxfiliyinin qorunması

mәcburidir
müqavilәnin tәfsiri tәrәflәrin ümumi niyyәtlәrinә uyğun olaraq hәyata keçirilir

Sual: UNİDRUA prinsiplәrinә aiddir: (Çәki: 1)
beynәlxalq ticarәtdә ayrı seçkilik yol verilmәzdir
beynәlxalq ticarәtin tәnzimlәnmәsi әsas etibarı ilә tarif tәdbirlәri vasitәsi ilә hәyata

keçirilmәlidir
әn әlverişli şәrait rejiminin tәtbiqi prinsipi
tәrәflәr bir birinә zәrәr vurmamağı öhdәlәrinә götürmәlidirlәr
tәrәflәrin biri digәr tәrәfin verdiyi mәxfi mәlumatın mәxfiliyinin qorumağa borcludur

Sual: ÜTTnin tәrkibindәki sazişlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
TRİPS
QATS
TRİMS
QAPTS
QATT



Sual: Beynәlxalq ticarәtin ÜTT tәrәfindәn müәyyәn edilmiş әsas prinsiplәrinә aid deyil:
(Çәki: 1)

ticarәtdә ayrı seçkiliyә yol verilmәmәsi
ticarәtdә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә güzәştlәrin tәtbiq olunması
xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsindә tarif metodlarına üstünlük verilmәsi
qeyri tarif tәnzimlәmә tәdbirlәrindәn imtina edilmәsi
ticarәt siyasәtinin şәffaflığının tәmin edilmәsi

Sual: Beynәlxalq ticarәtin ÜTT tәrәfindәn müәyyәn edilmiş әsas prinsiplәrinә aiddir:
(Çәki: 1)

ticarәt mübahisәlәrinin yalnız danışıqlar yolu ilә hәll edilmәsi
xarici ticarәtdә qarşılıqlı güzәştlәrin tәtbiqi
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin mallarına preferensial rejimin tәtbiqi
ixrac subsidiyalarının sәviyyәsinin tәdricәn aşağı salınması
ticarәt müqavilәlәrinin tәfsirinin qarşılıqlı razılıq әsasında hәyata keçirilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı “Әmtәәlәrin beynәlxalq alqısatqısı haqda Vyana
Konvensiyası”nın ümumi müddәalarına aid deyil? (Çәki: 1)

ciddi pozuntular anlayışının tәrifi
malın müqavilәyә uyğunluğu vә üçüncü şәxslәrin hüquqları haqda
malların tәyinatı üzrә çatdırılmamasının hüquqi nәticәlәri haqda
sәhv vә ya lәngimәlәrin hüquqi nәticәlәri haqda
müqavilәyә dәyişikliklәr edilmәsi qaydaları

Sual: Aşağıdakılardan hansı “ Әmtәәlәrin beynәlxalq alqısatqısı haqda Vyana
Konvensiyası”nın satıcı vә alıcı üçün eyni müddәalarına aid deyil? (Çәki: 1)

müqavilәyә dәyişikliklәr edilmәsi qaydaları
ödәnişin gecikmәsi halında faizlәrin alınması hüququ haqda
mәsuliyyәtdәn azad olunma prinsiplәri haqda
müqavilәnin lәğv olunmasının nәticәlәri haqda
müqavilәnin icrasının dayandırılması hüququ haqda

Sual: “İnkoterms 2000” dә göndәrmәnin bazis şәrtlәrinә aid neçә termin verilmişdir?
(Çәki: 1)

7
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Sual: Vyana Konvensiyasına görә alıcı hansı halda lazımi keyfiyyәtә malik malın
göndәrilmәdiyi hal üçün itkilәrin ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr? (Çәki: 1)

müqavilәdә göstәrilәn müddәt bitәnә qәdәr uyğunsuzluğu aşkar edәrsә
bu hal müqavilәdә nәzәrdә tutulubsa
vaxtında satıcıya bu uyğunsuzluğun xarakteri haqda mәlumat verәrsә



müvafiq orqanların iştirakı ilә uyğunsuzluq haqda akt tәrtib edәrsә
malın qәbulu zamanı satıcının nümayәndәsi iştirak edәrsә

Sual: Hansı bazis şәrtinә görә satıcı malı seçdiyi daşıyıcıya tәhvil verir , daşıma vә
sığorta xәrclәrini ödәyir? (Çәki: 1)

FOB
FCA
CFR
CPT
CİF

Sual: Hansı bazis şәrtinә görә malın gәminin yanında körpüyә yığılması ilә satıcının
öhdәliklәri bitir? (Çәki: 1)

FCA
FAS
FOB
CPT
CİP

Sual: Hansı bazis şәrtinә görә satıcı malı tәyinat mәntәqәsinә çatdıraraq idxal
rüsumlarını ödәmәdәn alıcıya tәhvil verir? (Çәki: 1)

FOB
DDP
DAP
CİF
CPT

Sual: Hansı bazis şәrtinә görә satıcı malın tәyinat limanına gәtirilmәsi vә fraxt xәrclәrini
ödәyir? (Çәki: 1)

CİF
CPT
FAS
CFR
DAT

Sual: Hansı bazis şәrtinә görә satıcı malı tәyinat mәntәqәsindә idxal rüsumlarını
ödәmәklә alıcıya tәhvil verir? (Çәki: 1)

CPT
DAT
DDP
CFR
DAP

Sual: ARnın gömrük siyasәtinin mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)



ARda gömrük işi sahәsindә cinayәtlәrin qarşısının alınması
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindә gömrük nәzarәti vә mal

dövriyyәsinin tәnzimlәnmәsi vasitәlәrindәn daha sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi
ARnın daxili bazarının qorunması
Azәrbaycanın milli iqtisadiyyatının stimullaşdırılması
Azәrbaycan dövlәtinin iqtisadi siyasәtindәn irәli gәlәn vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә

yardım göstәrilmәsi

Sual: ARnın gömrük siyasәtinin mәqsәdlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
ARgömrük işi haqqında qanunvericiliyin tәtbiqi tәcrübәsinin ümumilәşdirilmәsi vә

tәhlili
Azәrbaycanın milli iqtisadiyyatının stimullaşdırılması
ARnın xarici ticarәtinin gömrük vә xüsusi gömrük statistikasının aparılmasının

tәmin eddilmәsi
ARda gömrük işi sahәsindә cinayәtlәrin qarşısının alınması
gömrük rüsumlarının, müvafiq dövlәt rüsumlarının, vergilәrin vaxtında vә tam

hәcmdә dövlәt büdcәsinә köçürülmәsinin tәmin edilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük siyasәtinin hәyata keçirilmәsi vasitәlәrinә aid deyil?
(Çәki: 1)

gömrük statistikası vә xüsusi gömrük statistikasının aparılması
gömrük nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi
mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәddindәn keçirilmәsi
mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirilmәsi
gömrük ekspertizasının hәyata keçirilmәsi

Sual: Gömrük nәzarәtinin obyektlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
gömrük sәrhәddindәn keçirilәn mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin sahiblәrinin adından

fәaliyyәt göstәrәn şәxslәr
ARnın gömrük sәrhәddindәn keçirilәn mallar vә nәqliyyat vasitәlәri
gömrük sәrhәddindәn keçirilәn mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin sәnәdlәri
faktiki vәziyyәtin malların gömrük sәrhәddindәn keçirilmәsi qaydalarına uyğunluğu
gömrük sәrhәddindәn keçirilәn malların alındığı şәxslәr vә onların nümayәndәlәri

Sual: Gömrük nәzarәtinin әhatә etdiyi malların hәrәkәti mәrhәlәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
malların istehsalı
malların daşınması
malların markalanması
malların qablaşdırılması
malların yüklәnib, boşaldılması

Sual: Gömrük nәzarәti : (Çәki: 1)
malların gömrük sәrhәddindәn keçirilmәsinin qarşısının alınması üçün hәyata

keçirilәn tәdbirlәrdir
gömrük siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün yerinә yetirilәn tәdbirlәrdir
gömrük orqanları әmәkdaşlarının malların vә sәnәdlәrin yoxlanması üzrә



fәaliyyәtidir
gömrük işi haqda qanunvericiliyә riayәt olunmasını tәmin etmәk üçün hәyata

keçirilәn tәdbirlәrdir
ölkәnin daxili bazarının xarici rәqabәtin zәrәrli tәsirindәn qorumaq üçün hәyata

keçirilәn tәdbirlәrdir

Sual: Gömrük orqanlarının tәşkilati idarәedici tәdbirlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
gömrük statistikası vә xüsusi gömrük statistikasının aparılması
malların çatdırılma marşrutu vә müddәtlәrinin müәyyәn olunması
gömrük nәzarәti altında çatdırılmalı olan mallar üzәrinә eynilәşdirmә vasitәlәrinin

qoyulması
gömrük nәzarәtinin texnoloji sxeminin işlәnmәsi
valyuta nәzarәti subyektlәrinә alınmış nәticәlәr haqda mәlumat verilmәsi

Sual: Gömrük orqanlarının tәşkilati idarәedici tәdbirlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük nәzarәtinin yeri vә vaxtının müәyyәn

olunması
gömrük rüsumları, vergilәr vә digәr gömrük ödәnişlәrinin vaxtında vә tam hәcmdә

yığılmasının tәmin edilmәsi
mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin yoxlanması
gömrük mәqsәdlәri üçün lazım olan mәlumatların vә sәnәdlәrin yoxlanması
bәyannamәçi tәrәfindәn malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi metodunun

düzgün seçilmәsinin yoxlanması

Sual: Malların gömrük nәzarәti altında olma müddәtinә aid deyil: (Çәki: 1)
sәrbәst dövriyyәyә buraxılana qәdәr
mәhv edilәnә qәdәr
dövlәtin xeyrinә maldan imtina olunana qәdәr
mallar gömrük әrazisinә gәtirilәnә qәdәr
mallar gömrük әrazisindәn faktiki çıxarılana qәdәr

Sual: Gömrük nәzarәtinin formalarına aid deyil: (Çәki: 1)
mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin yoxlanması
şәxsi yoxlama
şәxslәrin sorğu sual edilmәsi
keşik çәkmә vә gömrük müşahidәsinin aparılması
malların ekspertizasının hәyata keçirilmәsi

Sual: Gömrük işindә risklәrin idarә olunmasının mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
gömrük nәzarәti vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı diqqәtin yüksәk riskli sahәlәrә

yönәldilmәsi
gömrük orqanlarının sәrәncamındakı vasitәlәrin sәmәrәli istifadә olunması
gömrük әmәkdaşlarının fәaliyyәti zamanı risklәrin sәviyyәsinin aşağı salınması
gömrük işi sahәsindә hüquqpozmaların aşkar olunması imkanlarının artırılması
gömrük qanunvericiliyinә riayәt edәn şәxslәrә mәxsus mallar vә nәqliyyat

vasitәlәrinin gömrük sәrhәddindәn keçirilmәsinә әlverişli yaradılması



Sual: Gömrük nәzarәti üçün zәruri sәnәdlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
ötürmә cәdvәli
hesab faktura
gömrük dәyәri bәyannamәsi
idxal lisenziyası
ödәniş sәnәdlәri

Sual: Gömrük nәzarәtinin formalarına aiddir: (Çәki: 1)
malların XİF ӘNna görә kodunun müәyyәn olunması
malların gömrük dәyәrinin müәyyәn olunması
malların mәnşә ölkәsinin müәyyәn olunması
malların müvafiq sertifikatlarla müşayiәt olunmasının müәyyәn olunması
malların qabaritlәrinin müәyyәn olunması

Sual: Nәqliyyat sәnәdlәrinә aid deyil : (Çәki: 1)
yol – nәqliyyat qaimәlәri
konosamentlәr
yük manifestlәri
ötürmә cәdvәllәri
mal spesifikasiyası

Sual: Ticarәt sәnәdlәrinә aid deyil : (Çәki: 1)
alqı satqı kontraktı
ixrac lisenziyası
hesab faktura
mal spesifikasiyaları
qablaşdırma vәrәqi

Sual: Gömrük sәnәdlәrinә aid deyil : (Çәki: 1)
Gömrük yük bәyannamәsi
gömrük dәyәr bәyannamәsi
malın mәnşә sertifikatı
gömrük rәsmilәşdirilmәsi üzrә mütәxәssisin ixtisas sertifikatı
müvәqqәti saxlanc anbarının tәsis lisenziyası

Sual: Gömrük baxışının hәyata keçirilmәsi üsullarına aid deyil: (Çәki: 1)
malın XİF ӘN görә kodunun müәyyәn edilmәsi
malın adının müәyyәn edilmәsi
qablaşdırmaların açılması ilә yoxlama
malların sayılması
malların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

Sual: Gömrük baxışının növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)



yük yerlәrindә malların miqdarının müәyyәn olunması ilә müayinә
gizli saxlanc yerlәrinin, qaçaqmalların aşkar edilmәsi mәqsәdi ilә müayinә
yük yerlәrindә malların miqdarının müәyyәn olunması ilә müayinә
malın xarakterinin nümunәlәr götürülmәsi ilә müәyyәn edilmәsi vasitәsi ilә müayinә
şәxsin üstündә gizlәtdiyi әşyaları aşkar etmәk mәqsәdi ilә müayinә

Sual: Mütlәq gömrük baxışına mәruz qalmalı olan mallara aid deyil: (Çәki: 1)
aksiz vergisinә cәlb olunan mallar
gömrük rüsumlarına cәlb olunan mallar
barәsindә qeyritarif tәdbirlәri tәtbiq olunan mallar
barәsindә әmәliyyat mәlumatı olan mallar
barәsindә müsadirә qәrarı çıxarılmış mallar

Sual: Gömrük baxışının mәzmununa aid deyil: (Çәki: 1)
malların gömrük sәrhәddindәn keçirilmәsinin qanunvericiliyin tәlәblәrinә

uyğunluğunun yoxlanması üzrә fәaliyyәt
malların sәnәdlәrdәki mәlumatlara uyğunluğunun yoxlanması üzrә fәaliyyәt
malların gizli keçirilmәsinin qarşısının alınması üzrә fәaliyyәt
daxili bazarın xarici malların zәrәrli tәsirindәn qorunması üzrә fәaliyyәt
malların xarakterinin müәyyәn edilmәsi üzrә fәaliyyәt

Sual: Gömrük nәzarәtinin vәzifәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
xarici ticarәt dövriyyәsinin sürәtlәnmәsi üçün şәrait yaradılması
daxili bazarın xarici rәqabәtin zәrәrli tәsirindәn müdafiә olunmasının tәmin edilmәsi
gömrük rüsumları, vergilәr vә digәr gömrük ödәnişlәrinin vaxtında vә tam
gömrük statistikası vә xüsusi gömrük statistikasının aparılması üçün şәrait
gömrük orqanlarının kompetensiyası daxilindә valyuta nәzarәtinin hәyata

Sual: Gömrük nәzarәtinin vәzifәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
qaçaqmalçılıq , gömrük qaydalarının vә valyuta qanunvericiliyinin pozulmasına

qarşә mübarizә aparılması
xarici malların ölkәnin gömrük әrazisinә daxil olmasının qarşısının alınması
xarici dövlәtlәrin ölkәyә qarşı ayrıseçkilik hәyata keçirmәsinә yol verilmәmәsi
ölkә ixracçılarına ixracın hәcminin artırılmasında yardım göstәrilmәsi
daxili bazarda xarici ixracçılarının haqsız rәqabәtinin qarşısının alınması

Sual: Gömrük nәzarәtinin tәşkili üzrә tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
gömrük sәrhәddindәn keçirmәnin yeri vә vaxtının müәyyәn edilmәsi
gömrük nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi vaxtının müәyyәn edilmәsi
mallar, nәqliyyat vasitәlәri vә onların sәnәdlәrinin gömrük orqanlarına tәqdim

edilmәsinin yeri, vaxtı vә çatdırılma üsullarının müәyyәn edilmәsi
gömrük qaydalarının pozulması üzrә cәzaların tәtbiqi formalarının müәyyәn

edilmәsi
gömrük nәzarәtinin texnoloji sxeminin hazırlanması



Sual: Әgәr konsul valizindә qanunsuz әşyaların olduğundan şübhәlәnmәk üçün kifayәt
qәdәr әsas varsa: (Çәki: 1)

valiz kuryerin iştirakı ilә mәcburu qaydada açılır
sәfirliyin nümayәndәsi dәvәt olunur vә onun iştirakı ilә valiz mәcburu qaydada açılır
valiz açılmadan geri qaytarılır
valiz toxunulmadan buraxılır
iki hal şahidinin iştirakı ilә valiz açılaraq içәrisinә baxış keçirilir

Sual: Gәtirmә zamanı gömrük nәzarәti: (Çәki: 1)
mallar vә nәqliyyat vasitәlәri gömrük orqanına tәqdim olunduğu andan başlayır
mallar vә nәqliyyat vasitәlәri gömrük nәzarәti zonasına daxil olduğu andan başlayır
mallar vә nәqliyyat vasitәlәri müvәqqәti saxlanc anbarına yerlәşdirildiyi andan

başlayır
gömrük rәsmilәşdirilmәsi ilә eyni zamanda başlayır
mallar vә nәqliyyat vasitәlәri gömrük sәrhәddini keçdiyi andan başlayır

Sual: Xarici gәmilәrdә gömrük nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi üsullarına aid deyil: (Çәki:
1)

gәmi sәnәdlәrinin yoxlanması
gәmidә daşınan malların sәnәdlәrinin yoxlanması
gәminin yaşayış vә qeyri –yaşayış yerlәrinin, yüklәrin müayinәsi
gәmi ekipajının şәxsi müayinәsi
gәmi әmlakına , ehtiyatlara baxış

Sual: Gәmilәrdә gömrük nәzarәtinә tәqdim olunan sәnәdlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
yük gömrük bәyannamәsi
ümumi ( baş) bәyannamә
gәmi ehtiyatları haqda bәyannamә
tәrkibindә narkotik olan preparatların siyahısı
valyuta vә valyuta sәrvәtlәri haqda arayış

Sual: Gәmilәrdә gömrük nәzarәtinә tәqdim olunan sәnәdlәrә aiddir: (Çәki: 1)
yol cәdvәllәri
ötürmә cәdvәllәri
baqaj qәbzlәri
hesab – faktura
yük bәyannamәsi

Sual: Dәmir yol nәqliyyatında gömrük nәzarәtinin hәyata keçirildiyi yerlәrә aid deyil:
(Çәki: 1)

sәrhәd dәmir yol stansiyalarında
dәmir yol depolarında
bilavasitә sәrhәd yaxınlığında yerlәşәn nәzarәt mәntәqәlәrindә
dövlәt sәrhәddi ilә sәrhәd dәmir yol stansiyaları arasındakı keçiddә
gömrük anbarı vә ya müvәqqәti saxlama anbarı statusuna malik dәmir yol

hissәlәrindә



Sual: Aviadaşımalara gömrük nәzarәtinin әhatә etdiyi әmәliyyatlara aid deyil: (Çәki: 1)
beynәlxalq sәrnişin dövriyyәsindә keçirilәn mallara nәzarәt
beynәlxalq yük dövriyyәsindә keçirlәn mallara nәzarәt
tәyyarә anqarlarına nәzarәt
nәqliyyat vasitәlәrinә ( tәyyarәlәrә) nәzarәt
hava limanlarının әrazisinә nәzarәt

Sual: Avtomobil nәqliyyatına gömrük nәzarәti zamanı yoxlanılan sәnәdlәrә aid deyil:
(Çәki: 1)

Daşınan malların yüklәmә spesifikasiyası
Avtonәqliyyat vasitәsinin texniki baxışdan keçmәsi haqda sәnәd
Әgәr daşıma BYD konvensiyasına uyğun olaraq hәyata keçirilirsә ,BYD kitabçası
Avtonәqliyyat vasitәsinin gömrük plombu altında daşımaya buraxılması haqda

sәnәd
Avtonәqliyyat vasitәsinin qediyyat sәnәdlәri

Sual: Avtonәqliyyat vasitәsinin sәnәdlәri yoxlanıldıqdan sonra gömrük әmәkdaşının
qәbul etmәli olduğu qәrarlara aid deyil: (Çәki: 1)

yük daşımaları zamanı nәqliyyat vasitәsinin buraxılması
nәqliyyat vasitәsinә baxış hәyata keçirilmәdәn, gömrük tәminatları sәnәdlәrdә

göstәrilәnlәrlә tutuşdurulduqdan sonra buraxılması
gömrük yoxlaması hәyata keçirildikdәn sonra nәqliyyat vasitәsinin buraxılması
nәqliyyat vasitәsinin nәzarәt altında cәrimә meydançasına aparılması
nәqliyyat vasitәsinin buraxılmasından imtina edilmәsi

Sual: Gömrük rәsmilәşdirilmәsinin mәrhәlәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәddindәn keçirilmәsinin düzgünlüyünün

yoxlanması mәrhәlәsi
valyuta nәzarәti vә gömrük dәyәrinә nәzarәt mәrhәlәsi
gömrük ödәnişlәrinә nәzarәt mәrhәlәsi
gömrük bәyannamәsinin qәbulu, qeydiyyatı vә uçotu mәrhәlәsi
malın XİF ӘN müvafiq olaraq kodunun düzgün müәyyәn olunmasının yoxlanması

mәrhәlәsi

Sual: Bu әmәliyyat gömrük rәsmilәşdirilmәsinin ikinci mәrhәlәsindә hәyata keçirilmir:
(Çәki: 1)

malın XİF ӘN –na uyğun olaraq tәsnifatının düzgünlüyünün yoxlanması
malın miqdarı haqda mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanması
malın mәnşә ölkәsini tәsdiq edәn sәnәdlәrin düzgünlüyünün yoxlanması
qeyri tarif tәdbirlәrinә әmәl olunmasını tәsdiq edәn sәnәd vә mәlumatların

yoxlanması
bәyannamәnin doldurulmasının qaydalara uyğunluğunun yoxlanması

Sual: Son istifadә xüsusi gömrük proseduru alyında yerlәşdirilәn mallar: (Çәki: 1)
gömrük rüsumları vә vergilәr alınmaqla emal mәqsәdi ilә istifadә olunur



gömrük rüsumları vә vergilәrdәn azad olunmaqla emal mәqsәdlәri üçün istifadә
olunur

gömrük rüsumları vә vergilәrdәn tam azad olunmaqla sәrbәst dövriyyәyә buraxılır
gömrük rüsumları vә vergilәrdәn qismәn azad olunmaqla sәrbәst dövriyyәyә

buraxılır
gömrük rüsumları vә vergilәrdәn qismәn azad olunmaqla ARnın gömrük ğrazisindә

xüsusi mәqsәdlә istifadә olunur

BÖLMӘ: 03
Ad 03

Suallardan 49

Maksimal faiz 49

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük statistikasının metodlarına aid deyil? (Çәki: 1)
balans metodu
tarazlıq metodu
indeks metodu
faktor metodu
qrafik metod

Sual: Aşağıdakılardan hansı xüsusi gömrük prosedurlarına aid deyil: (Çәki: 1)
daxili tranzit
xüsusi istifadә
tәkrar ixrac
daxildә emal
sәrbәst zona

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rәsmilәşdirilmәsinin mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki:
1)

sәnәdlәrin vә faktiki gömrük nәzarәtinin effektiv hәyata keçirilmәsi üçün şәrait
yaradılması

valyuta, ekoloji, veterinar, ixrac nәzarәti vә nәzarәtin digәr formalarının hәyata
keçirilmәsi üçün әlverişli şәrait yaradılması

gömrük statistikası vә xüsusi gömrük statistikasının aparılmasının tәmin edilmәsi
gömrük işi haqqında AR qanunlarına riayәt edilmәsinin tәmin edilmәsi
XİF iştirakçılarına gömrük prosedurunu ( gömrük rejimini) düzgün seçmәyә yardım

göstәrilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük tariflәrinin mәqsәdlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
ölkәdә gömrük işinin effektivliyinin artırılması
ölkәyә idxalın әmtәә strukturunun әmtәә strukturunun rasionallaşdırılması



ölkә әrazisindә idxal vә ixracın, valyuta gәlirlәri ilә xәrclәrinin rasional nisbәtinin
saxlanması

ölkәdә malların istehsalı vә istehlakının strukturunda mütәrәqqi dәyişikliklәr üçün
şәrait yaradılması

ölkә iqtisadiyyatının xarici rәqabәtin zәrәrli tәsirindәn müdafiә olunması

Sual: Hesablama üsuluna görә rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Çәki: 1)
ixrac, idxal, tranzit
mövsümi, antidempinq, kompensasiya
avtonom, konvension, preferensial
nominal, effektiv
advalor, spesifik, qarışıq

Sual: Daxili bazarda qiymәti 85 doll. olan ayaqqabı üçün 55 dollarlıq dәri xaricdәn idxal
olunur. Ayaqqabıya 40% , dәriyә isә 25 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv
rüsum dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

56,5 %
72,8 %
67,5 %
60,6 %
58,6 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı QTTnә aid deyil? (Çәki: 1)
lisenziyalaşdırma
karantin nәzarәti
malların müayinәsi
antidempinq rüsumlarının tәtbiqi
istehlakçılar üçün mәlumata olan tәlәblәr

Sual: Antidempinq rüsumlarının tәtbiqindә mәqsәd : (Çәki: 1)
ölkәdә ixracın stimullaşdırılmasıdır
ölkәyә idxalın stimullaşdırılmasıdır
ölkәnin tranzit potensialından effektiv istifadә olunmasıdır
ölkә istehsalçılarının әdalәtsiz rәqabәtdәn müdafiә olunmasıdır
ölkә istehlakçılarının keyfiyyәtsiz mәhsullardan qorunmasıdır

Sual: Aşağıdakılardan hansı texniki maneәlәrә aid deyil? (Çәki: 1)
sanitar nәzarәti
gömrük nәzarәti
karantin nәzarәti
fitosanitar nәzarәti
keyfiyyәtә nәzarәt

Sual: Aşağıdakılardan hansı xüsusi gömrük statistikasının istiqamәtlәrinә aid deyil?
(Çәki: 1)



bәyanetmә
xarici ticarәt dövriyyәsi
gömrük dәyәrinә nәzarәt
valyuta nәzarәti
gömrük hüquqpozmaları

Sual: Azrbaycanın da istifadә etdiyi MDB XİF ӘN –da malların kodlaşdırılması üçün neçә
rәqәmdәn istifadә olunur? (Çәki: 1)

5
6
7
8
9

Sual: Aşağıdakılardan hansı әsas gömrük rәsmilәşdirilmәsinin mәrhәlәlәrinә aid deyil?
(Çәki: 1)

Gömrük bәyannamәsinin qәbulu, qeydiyyatı vә uçotu mәrhәlәsi
Malın XİF ӘN müvafiq olaraq kodunun , mәnşә ölkәsinin düzgün müәyyәn

olunması, hәmçinin qeyri tarif mәhdudiyyәtlәrinә riayәt olunub olunmamasının
yoxlanması mәrhәlәsi

mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin müәyyәn olunmuş yerә çatdırılması mәrhәlәsi
Valyuta nәzarәti vә gömrük dәyәrinә nәzarәt mәrhәlәsi
Gömrük ödәnişlәrinә nәzarәt mәrhәlәsi

Sual: Gömrük rüsumlarının funksiyaları hansılardır?: a)stabillәşdirici,
b)rasionallaşdırıcı,d)himayәçi,c)stimullaşdırıcı, e)tәşkiledici (Çәki: 1)

a), e) vә b)
d), c) vә e)
a), b) vә c)
b), d), c) vә e
a), d) vә c).

Sual: Xarakterinә görә rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Çәki: 1)
mövsümi, antidempinq, kompensasiya
ixrac, idxal, tranzit
avtonom, konvension, preferensial
advalor, spesifik, qarışıq
nominal, effektiv

Sual: Daxili bazarda qiymәti 90 doll.olan ayaqqabı üçün 40 dollarlıq dәri xaricdәn idxal
olunur.Ayaqqabıya 25% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi neçә
faiz tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

60 %
65 %
55 %
50 %



45 %

Sual: Daxili bazarda qiymәti 100 doll. olan kostyum üçün 60 doll. parça xaricdәn idxal
olunur.Kostyuma 30% , parçaya isә 15 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv
rüsum dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

56,5%
52,5%
34,5%
48,5%
62,5%

Sual: Aşağıdakılardan hansı QTT nә aiddir ? (Çәki: 1)
idxal rüsumlarının tәtbiqi
avtonom rüsumların tәtbiqi
ixrac rüsumlarının tәtbiqi
konvension rüsumların tәtbiqi
kompensasiya rüsumlarının tәtbiqi

Sual: Aşağıdakılardan hansı kvotaların növlәrinә aid deyil ? (Çәki: 1)
tarif kvotaları
mövsümi kvotalar
qeyri tarif kvotaları
fәrdi kvotalar
faiz kvotaları

Sual: Aşağıdakılardan hansı QTTnin mәqsәdlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
milli sәnayenin müdafiәsi
insanların sağlamlığının müdafiәsi
heyvanların sağlamlığının müdafiәsi
әrazi bütövlüyünün müdafiәsi
әtraf mühitin müdafiәsi

Sual: Brüssel әmtәә nomenklaturası neçә bölmә vә mal mövqeyindәn ibarәtdir? (Çәki:
1)

6 bölmә vә 218 mal mövqeyi
7 bölmә vә 198 mal mövqeyi
5 bölmә vә 186 mal mövqeyi
6 bölmә vә 256 mal mövqeyi
5 bölmә vә 214 mal mövqeyi

Sual: Adi gömrük prosedurlarına aid deyil: a)beynәlxalq tranzit, b)müvәqqәti saxlanc, c)
ixrac, d)tranzit e) tәkrar idxal (Çәki: 1)

b),d) vә a)
a) vә e)



a), b) vә c)
d), e), vә b)
c) vә e)

Sual: Bu әmәliyyatların hansı gömrük ödәnişlәrinә nәzarәt mәrhәlәsindә hәyata
keçirilmir? (Çәki: 1)

YGB dә gömrük ödәnişlәrinin hesablanmasının düzgünlüyünә tәsir edәn
mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması

bәyannamәçi tәrәfindәn malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi metodunun
düzgün seçilmәsinin yoxlanması

bәyan edilәn vergi vә tarif güzәştlәrinin әsaslı olub olmamasının yoxlanılması vә
әgәr әsas olarsa bu güzәştlәrin tәtbiqi

seçilmiş gömrük proseduruna uyğun olaraq gömrük ödәnişlәrinin düzgünlüyünün
yoxlanılması

gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsi vә ödәniş sәnәdlәrinin düzgün tәrtib olunmasının
yoxlanılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarının növlәrinә aid deyil ? (Çәki: 1)
advalor
konvension
stasionar
spesifik
avtonom

Sual: Aşağıdakılardan hansı idxal rüsumlarının iqtisadi effektlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
istehsal effekti
mübadilә effekti
gәlir effekti
istehlak effekti
ticarәt effekti

Sual: Daxili bazarda qiymәti 150 doll.olan palto üçün 80 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltoya 40% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi neçә faiz
tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

92,1 %
76,4 %
88,6 %
82,3 %
85,7 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük statistikasının metodlarına aid deyil? (Çәki: 1)
ümumilәşdirmә metodu
paylanma metodu
balans metodu
indeks metodu
faktor metodu



Sual: Daxili bazarda qiymәti 70 doll. olan paltar üçün 40 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltara 25% , parçaya isә 15 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum
dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

41,6 %
50,1 %
45,2%
38,3 %
35,2 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı QTTnә aid deyil ? (Çәki: 1)
spesifik rüsumların tәtbiqi
xüsusi rüsumların tәtbiqi
bәrabәrlәşdirici vergilәrin tәtbiqi
qiymәtlәrin inzibati fiksә olunması
kompensasiya rüsumları

Sual: Aşağıdakılardan hansı xüsusi gömrük prosedurlarına aid deyil: (Çәki: 1)
daxili tranzit
saxlanc
daxildә emal
müvәqqәti idxal
sәrbәst zona

Sual: Aşağıdakılardan hansı ödәnişlәrin tәmin edilmәsi üsullarına aid deyil? (Çәki: 1)
kombinә edilmiş rüsumlar
gömrük әlavә ödәnişlәri,
dekretlәşdirilmiş gömrük qiymәtlәndirilmәsi
kompensasiya rüsumları
antidempinq rüsumları

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rәsmilәşdirilmәsinin mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki:
1)

sәnәdlәrin vә faktiki gömrük nәzarәtinin effektiv hәyata keçirilmәsi üçün şәrait
yaradılması

XİF –in inkişafına, XİӘin genişlәnmәsinә yardım göstәrilmәsi
valyuta, ekoloji, veterinar, ixrac nәzarәti vә nәzarәtin digәr formalarının hәyata

keçirilmәsi üçün әlverişli şәrait yaradılması
gömrük statistikası vә xüsusi gömrük statistikasının aparılmasının tәmin edilmәsi
XİF iştirakçılarına gömrük prosedurunu ( gömrük rejimini) düzgün seçmәyә yardım

göstәrilmәsi

Sual: Bu әmәliyyat gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı valyuta nәzarәti vә gömrük
dәyәrinә nәzarәt mәrhәlәsindә hıyata keçirilmir: (Çәki: 1)

valyuta nәzarәti üçün bütün zәruri sәnәdlәrin olub olmaması vә bu sәnәdlәrdәki
mәlumatların yoxlanması



bәyannamәçi tәrәfindәn malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi metodunun
düzgün seçilmәsinin yoxlanması

gömrük dәyәrinin seçilmiş metodla müәyyәn olunmasının , bu mәqsәdlә
bәyannamәçinin istifadә etdiyi sәnәdlәrin sәhihliyinin yoxlanması

seçilmiş gömrük proseduruna uyğun olaraq gömrük ödәnişlәrinin düzgünlüyü
yoxlanılması

zәruri hallarda sövdәlәşmәnin qiymәtә tәsir edәn hallarının müәyyәn edilmәsi üçün
әlavә mәlumatların toplanması

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük tariflәrinin mәqsәdlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
ölkәyә idxalın әmtәә strukturunun rasionallaşdırılması
ölkә әrazisindә idxal vә ixracın, valyuta gәlirlәri ilә xәrclәrinin rasional nisbәtinin

saxlanması
ölkәnin dünya iqtisadiyyatına effektiv inteqrasiyası üçün şәrait yaradılması
ölkәdә malların istehsalı vә istehlakının strukturunda mütәrәqqi dәyişikliklәr üçün

şәrait yaradılması
ölkәdә xarici ticarәt әmtәә axınlarının strukturu vә dinamikasının inkişafının tәmin

edilmәsi

Sual: Harmonizә olunmuş sistemdә malların kodlaşdırılması üçün neçә rәqәmdәn
istifadә olunur? (Çәki: 1)

5
6
7
8
9

Sual: Mәnşәyinә görә rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Çәki: 1)
avtonom, konvension, preferensial
ixrac, idxal, tranzit
mövsümi, antidempinq, kompensasiya
nominal, effektiv
advalor, spesifik, qarışıq

Sual: Sәrbәst dövriyyә üçün buraxılış zamanı: (Çәki: 1)
rüsumlar ödәnilmir
ödәnilmiş rüsumlar geri qaytarılır
mallara ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq edilmir
mallar müәyyәn vaxtdan sonra ölkәdәn çıxarılır
bütün rüsum vә vergilәr ödәnilir,QTTnә әmәl olunur

Sual: Aşağıdakılardan hansı YGBnin informasiya bloklarına aid deyil? (Çәki: 1)
göndәrmәnin bazis şәrtlәri bloku
göndәrmәnin ümumi xarakteristikası
nәqliyyat bloku
maliyyә bloku



coğrafi blok

Sual: Daxili bazarda qiymәti 180 doll.olan kostyum üçün 95 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Kostyuma 25% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi neçә faiz
tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

52,9%
56,7%
72,3%
62,5%
44,5%

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarının növlәrinә aid deyil ? (Çәki: 1)
daimi
tranzit
qarışıq
mürәkkәb
dәyişәn

Sual: Daxili bazarda qiymәti 120 doll. olan ayaqqabı üçün 70 dollarlıq dәri xaricdәn idxal
olunur. Ayaqqabıya 30% , dәriyә isә 15 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv
rüsum dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

62 %
56 %
46 %
51 %
38 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı QTTnә aid deyil? (Çәki: 1)
valyuta nәzarәti
kvotalaşdırma
karantin nәzarәti
kompensasiya rüsumları
antidempinq rüsumlarının tәtbiqi

Sual: Aşağıdakılardan hansı rüsum normaları müәyyәn olunarkәn nәzәrә alınan amillәrә
aid deyil? (Çәki: 1)

Gömrük rüsum normaları müәyyәn olunarkәn ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyi әsas
götürülmәlidir

Rüsum normalarının orta qiymәti ayrı ayrı mal qrupları üçün müәyyәn olunur vә
sonra konkret mal mövqelәri üçün dәqiqlәşdirilir

Rüsum normaları müәyyәn edilәrkәn dünya qiymәtlәri ilә daxili qiymәtlәr arasındakı
fәrq әsas götürülür

Rüsum normaları idxalın vә ixracın artırılması üçün şәrait yaratmalıdır
Rüsumların orta sәviyyәsi ümumilikdә ölkәnin xarici ticarәtinin strukturunda müsbәt

dәyişikliklәr üçün şәrait yaratmalıdır



Sual: Antidempinq rüsumlarının tәtbiqindә mәqsәd : (Çәki: 1)
ölkәdәn ixracın qarşısının alınmasıdır
istahsalçıların xarici rәqabәtin zәrәrli tәsirindәn müdafiә olunmasıdır
ölkәyә ucuz malların idxalının stimullaşdırılmasıdır
ölkәnin ixrac potensialından effektiv istifadә olunmasının tәmin edilmәsidir
ölkә istehlakçılarının zәrәrli mәhsullardan qorunmasıdır

Sual: Daxili bazarda qiymәti 70 doll.olan paltar üçün 45 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltara 25% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi neçә faiz
tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

70 %
85 %
80 %
75 %
90 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı texniki maneәlәrә aid deyil? (Çәki: 1)
qablaşdırmaya tәlәblәr
sanitar nәzarәti
karantin nәzarәti
fitosanitar nәzarәti
ixrac nәzarәti

Sual: Daxili bazarda qiymәti 120 doll. olan palto üçün 70 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltoya 30% , parçaya isә 20 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum
dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

44 %
53 %
62 %
68 %
74 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı QTTnә aiddir ? (Çәki: 1)
gömrük dәyәrinin müәyyәn olunması
malın mәnşә olkәsinin müәyyәn olunması
ixrac qiymәtlәrinin könüllü mәhdudlaşdırılması
malın gömrük müayinәsinin aparılması
malın XİF ӘNna görә kodunun müәyyәn olunması

Sual: Kvotaların tәtbiqindә mәqsәd: (Çәki: 1)
idxalı stimullaşdırmaqdır
ixracı stimullaşdırmaqdır
daxili bazarı müdafiә etmәkdir
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsidir
ölkәyә malların gәtirilmәsini qadağan etmәkdir



Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rәsmilәşdirilmәsinin mәqsәdlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
valyuta, ekoloji, veterinar, ixrac nәzarәti vә nәzarәtin digәr formalarının hәyata

keçirilmәsi üçün әlverişli şәrait yaradılması
gömrük nәzarәtinin hәyata keçirilmәsini vә tәkmillәşdirilmәsinin tәmin edilmәsi
gömrük qaydalarının pozulmasına qarşı mübarizәnin tәmin edilmәsi
müvafiq gömrük prosedurlarından sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi
gömrük işi hәyata keçirilәrkәn fiziki şәxslәrin vә tәsәrrüfat subyektlәrinin hüquq vә

mәnafelәrinin müdafiәsinin tәmin edilmәsi

BÖLMӘ: 04
Ad 04

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı xüsusi gömrük statistikasının istiqamәtlәrinә aid deyil?
(Çәki: 1)

idxalın coğrafi paylanması
gömrük dәyәrinә nәzarәt
gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsi
gömrük hüquqpozmaları
bәyanetmә

Sual: Harmonizә olunmuş sistem neçә bölmә vә neçә qrupdan ibarәtdir? (Çәki: 1)
18 bölmәvә 87 qrup
22 bölmә vә 96 qrup
20 bölmә vә 98 qrup
21 bölmә vә 99 qrup
19 bölmә vә 94 qrup

Sual: Aşağıdakılardan hansı әsas gömrük rәsmilәşdirilmәsinin mәrhәlәlәrinә aid deyil?
(Çәki: 1)

Gömrük bәyannamәsinin qәbulu, qeydiyyatı vә uçotu mәrhәlәsi
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin yoxlanması vә buraxılması mәrhәlәsi
Valyuta nәzarәti vә gömrük dәyәrinә nәzarәt mәrhәlәsi
Gömrük ödәnişlәrinә nәzarәt mәrhәlәsi
Mal vә nәqliyyat vasitәlәri üçün qısa bәyannamәnin verilmәsi mәrhәlәsi

Sual: Gömrük rüsumlarının funksiyaları hansılardır?: a)himayәçi, b)stabillәşdirici,
d)rasionallaşdırıcı, ,c) mәhdudlaşdırıcı, e)stimullaşdırıcı (Çәki: 1)



d), c) vә e)
a), b) vә d)
a), e) vә b)
b), d), vә e)
a), d) vә c)

Sual: Tәtbiq obyektinә görә rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Çәki: 1)
mövsümi, antidempinq, kompensasiya
ixrac, idxal, tranzit
avtonom, konvension, preferensial
advalor, spesifik, qarışıq
nominal, effektiv

Sual: Daxili bazarda qiymәti 120 doll.olan ayaqqabı üçün 70 dollarlıq dәri xaricdәn idxal
olunur.Ayaqqabıya 30% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi neçә
faiz tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

64 %
69 %
76 %
82 %
72 %

Sual: Daxili bazarda qiymәti 150 doll. olan kostyum üçün 85 doll. parça xaricdәn idxal
olunur.Kostyuma 25% , parçaya isә 10 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv
rüsum dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

56,0%
41,5%
38,0%
44,6%
52,4%

Sual: Aşağıdakılardan hansı QTT nә aiddir ? (Çәki: 1)
mövsümi rüsumların tәtbiqi
idxal rüsumlarının tәtbiqi
avtonom rüsumların tәtbiqi
spesifik rüsumlarının tәtbiqi
konvension rüsumların tәtbiqi

Sual: Aşağıdakılardan hansı kvotaların növlәrinә aid deyil ? (Çәki: 1)
tarif kvotaları
fәrdi kvotalar
miqdar kvotaları
qlobal kvotalar
faiz kvotaları



Sual: Aşağıdakılardan hansı QTTnin mәqsәdlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
milli idxalçıların müdafiәsi
milli sәnayenin müdafiәsi
iqtisadi tәhlükәsizliyin müdafiәsi
insanların sağlamlığının müdafiәsi
heyvanların sağlamlığının müdafiәsi

Sual: XİF –in Әmtәә Nomenklaturası nәdir? (Çәki: 1)
Çoxluğun müәyyәn әlamәtlәr üzrә paylanmasıdır
Gömrük sәrhәddindәn keçirilә bilәn malların mühüm әlamәtlәr üzrә qruplaşdırılmış

sistemidir
Malların müәyyәn tәsnifat sisteminә uyğun olaraq paylanmış çoxluğudur
Gömrük sәrhәddindәn keçirilә bilәn mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin zәruri vә ümumi

әlamәtlәrinә görә sistemlәşdirilmәsidir
Әmtәәlәrin mühüm, zәruri vә ümumi әlamәtlәrinin sistemidir

Sual: Adi gömrük prosedurlarına aid deyil: a)sәrbәst dövriyyә üçün buraxılma b)daxili
tranzit, c) müvәqqәti ixrac, d)xaricdә emal e) tәkrar idxal (Çәki: 1)

a) vә e)
a), b) vә c)
b),d) vә a)
d), e), c) vә b)
b) vә d)

Sual: Bu әmәliyyatların hansı gömrük ödәnişlәrinә nәzarәt mәrhәlәsindә hәyata
keçirilmir? (Çәki: 1)

seçilmiş gömrük proseduruna uyğun olaraq gömrük ödәnişlәrinin düzgünlüyünün
yoxlanılması

gömrük orqanı rәhbәrinin gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsindәn möhlәt verilmәsi
haqda qәrarının olub olmamasının yoxlanılması

ehtiyac yaranarsa , gömrük dәyәri vә gömrük ödәnişlәrinin mәblәğindә düzәlişlәr
aparılması

YGB dә gömrük ödәnişlәrinin hesablanmasının düzgünlüyünә tәsir edәn
mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması

gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsi vә ödәniş sәnәdlәrinin düzgün tәrtib olunmasının
yoxlanılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarının növlәrinә aid deyil ? (Çәki: 1)
preferensial
spesifik
ixrac
tarnzit
saxlanc

Sual: Aşağıdakılardan hansı idxal rüsumlarının iqtisadi effektlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
geniş tәkrar istehsal effekti



dövriyyә effekti
satış effekti
istehsal effekti
mübadilә effekti

Sual: Daxili bazarda qiymәti 230 doll.olan palto üçün 140 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltoya 30% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi neçә faiz
tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

76,7 %
90,6 %
88,0 %
82,2%
96,0%

Sual: Daxili bazarda qiymәti 80 doll. olan paltar üçün 50 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltara 35% , parçaya isә 15 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum
dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

75,1 %
56,4 %
68,3 %
60,7 %
65,2 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı QTTnә aid deyil ? (Çәki: 1)
xüsusi rüsumların tәtbiqi
keyfiyyәtә nәzarәtin tәtbiqi
qiymәtlәrin inzibati fiksә olunması
nominal rüsumların tәtbiqi
sürüşkәn yığımların tәtbiqi

Sual: Bu әmәliyyat gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı valyuta nәzarәti vә gömrük
dәyәrinә nәzarәt mәrhәlәsindә hәyata keçirilmir: (Çәki: 1)

şәrti qiymәtlәndirmәnin aparılması
bәyan edilәn vergi vә tarif güzәştlәrinin әsaslı olub olmamasının yoxlanılması
bәyannamәçi tәrәfindәn malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi metodunun

düzgün seçilmәsinin yoxlanması
gömrük dәyәrinin seçilmiş metodla müәyyәn olunmasının , bu mәqsәdlә

bәyannamәçinin istifadә etdiyi sәnәdlәrin sәhihliyinin yoxlanması
zәruri hallarda sövdәlәşmәnin qiymәtә tәsir edәn hallarının müәyyәn edilmәsi üçün

әlavә mәlumatların toplanması

Sual: Aşağıdakılardan hansı ödәnişlәrin tәmin edilmәsi üsullarına aid deyil? (Çәki: 1)
konvension rüsumlar
gömrük әlavә ödәnişlәri
bәrabәrlәşdirici vergilәr
kompensasiya rüsumları



әlavә yığımlar

Sual: Xarici ticarәtin gömrük statistikasının vәzifәlәrinә aid deyil : (Çәki: 1)
Xarici ticarәtin hәcmi, dinamikası vә strukturunu xarakterizә edәn göstәricilәr

sistemi vә tәhlilinin metodoloji prinsiplәrinin işlәnmәsi
AR –nın idxalı vә ixracı haqda mәlumatların tam vә sәhih uçotunun tәmin edilmәsi
ARnın xarici ticarәt әmtәә axınlarının strukturu , dinamikası vә әsas meyllәrinin

tәhlili
ARnın tәdiyyә balansı vә milli hesablar sistemi çәrçivәsindә makroiqtisadi

göstәricilәrin proqnozlaşdırılması üçün ilkin mәlumatların hazırlanması
XİFin tәnzimlәnmәsinin tarif vә qeyritarif tәdbirlәrinin effektivliyinin artırılmasının

istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi

Sual: Azәrbaycandan malların ixracı zamanı: (Çәki: 1)
rüsumlar ödәnilmir
bütün rüsum vә vergilәr ödәnilir,QTTnә әmәl olunur
ödәnilmiş rüsumlar geri qaytarılır
mallara ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq edilmir
mallar müәyyәn vaxtdan sonra ölkәyә qaytarılır

Sual: Aşağıdakılardan hansı YGBnin informasiya bloklarına aiddir ? (Çәki: 1)
tranzit bloku
valyuta bloku
qablaşdırma bloku
iqtisadi blok
maliyyә bloku

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarının növlәrinә aid deyil ? (Çәki: 1)
ixrac
idxal
tәkrar ixrac
tranzit
qarışıq

Sual: Aşağıdakılardan hansı rüsum normaları müәyyәn olunarkәn nәzәrә alınan amillәrә
aid deyil? (Çәki: 1)

Gömrük rüsum normaları müәyyәn olunarkәn ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyi әsas
götürülmәlidir

Rüsum normaları müәyyәn olunarkәn istehlakçıların alıcılıq qabiliyyәti nәzәrә
alınmalıdır

Rüsum normalarının orta qiymәti ayrı ayrı mal qrupları üçün müәyyәn olunur vә
sonra konkret mal mövqelәri üçün dәqiqlәşdirilir

Rüsum normaları müәyyәn edilәrkәn dünya qiymәtlәri ilә daxili qiymәtlәr arasındakı
fәrq әsas götürülür

Rüsumların orta sәviyyәsi ümumilikdә ölkәnin xarici ticarәtinin strukturunda müsbәt
dәyişikliklәr üçün şәrait yaratmalıdır



Sual: Daxili bazarda qiymәti 50 doll.olan paltar üçün 30 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltara 25% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi neçә faiz
tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

78,6 %
75,3 %
70,2 %
65,6 %
62,5 %

Sual: Daxili bazarda qiymәti 200 doll. olan palto üçün 120 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltoya 40% , parçaya isә 20 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum
dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

55 %
60 %
65 %
70 %
75 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı QTTnә aiddir ? (Çәki: 1)
ixracın strukturunun tәkmillәşdirilmәsi
idxalın strukturunun rasionallaşdırılması
idxalın mәhdudlaşdırılması
gömrük dәyәrinin müәyyәn olunması
malın mәnşә olkәsinin müәyyәn olunması

Sual: Kvotaların tәtbiqindә mәqsәd: (Çәki: 1)
idxalı stimullaşdırmaqdır
ixracı stimullaşdırmaqdır
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsidir
idxalın vә ixracın miqdarının mәhdudlaşdırılmasıdır
ölkәyә malların gәtirilmәsini qadağan etmәkdir

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rәsmilәşdirilmәsinin mәqsәdlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
gömrük nәzarәtinin hәyata keçirilmәsini vә tәkmillәşdirilmәsinin tәmin edilmәsi
sәnәdlәrin vә faktiki gömrük nәzarәtinin effektiv hәyata keçirilmәsi üçün şәrait

yaradılması
müvafiq gömrük prosedurlarından istifadәnin effektivliyinin tәmin edilmәsi
gömrük qaydalarının pozulmasına qarşı mübarizәnin tәmin edilmәsi
gömrük işi hәyata keçirilәrkәn fiziki şәxslәrin vә tәsәrrüfat subyektlәrinin hüquq vә

mәnafelәrinin müdafiәsinin tәmin edilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük statistikasının metodlarına aid deyil? (Çәki: 1)
ümumilәşdirmә metodu
balans metodu



indeks metodu
әmsal metodu
faktor metodu

Sual: Aşağıdakılardan hansı xüsusi gömrük prosedurlarına aid deyil: (Çәki: 1)
tәkrar ixrac
daxili tranzit
saxlanc
daxildә emal
sәrbәst zona

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rәsmilәşdirilmәsinin mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki:
1)

sәnәdlәrin vә faktiki gömrük nәzarәtinin effektiv hәyata keçirilmәsi üçün şәrait
yaradılması

ölkәnin milli iqtisadiyyatının effektiv stimullaşdırılması
valyuta, ekoloji, veterinar, ixrac nәzarәti vә nәzarәtin digәr formalarının hәyata

keçirilmәsi üçün әlverişli şәrait yaradılması
gömrük statistikası vә xüsusi gömrük statistikasının aparılmasının tәmin edilmәsi
XİF iştirakçılarına gömrük prosedurunu ( gömrük rejimini) düzgün seçmәyә yardım

göstәrilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük tariflәrinin mәqsәdlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
ölkәyә idxalın әmtәә strukturunun rasionallaşdırılması
ölkә әrazisindә idxal vә ixracın, valyuta gәlirlәri ilә xәrclәrinin rasional nisbәtinin

saxlanması
ölkәnin dünya iqtisadiyyatına effektiv inteqrasiyası üçün şәrait yaradılması
gömrük rüsumları, vergilәr vә digәr gömrük ödәnişlәrinin vaxtında vә tam hәcmdә

yığılmasının tәmin edilmәsi
ölkәdә malların istehsalı vә istehlakının strukturunda mütәrәqqi dәyişikliklәr üçün

şәrait yaradılması

Sual: Tәsirinin qiymәtlәndirilmәsinә görә rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Çәki: 1)
ixrac, idxal, tranzit
mövsümi, antidempinq, kompensasiya
avtonom, konvension, preferensial
nominal, effektiv
advalor, spesifik, qarışıq

Sual: Daxili bazarda qiymәti 160 doll.olan kostyum üçün 90 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Kostyuma 25% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi neçә faiz
tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

73,3 %
46,7 %
52,3 %
62,5 %



57,1 %

Sual: Daxili bazarda qiymәti 120 doll. olan ayaqqabı üçün 70 dollarlıq dәri xaricdәn idxal
olunur. Ayaqqabıya 30% , dәriyә isә 15 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv
rüsum dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

46 %
51 %
56 %
62 %
38 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı QTTnә aid deyil? (Çәki: 1)
kvotalaşdırma
karantin nәzarәti
kompensasiya rüsumları
antidempinq rüsumlarının tәtbiqi
preferensial rüsumlar

Sual: Antidempinq rüsumlarının tәtbiqindә mәqsәd : (Çәki: 1)
ölkәdәn ixracın qarşısının alınmasıdır
ölkәyә ucuz malların idxalının stimullaşdırılmasıdır
ölkәnin ixrac potensialından effektiv istifadә olunmasının tәmin edilmәsidir
istehsalçıların xarici rәqabәtin zәrәrli tәsirindәn müdafiә olunmasıdır
ölkә istehlakçılarının zәrәrli mәhsullardan qorunmasıdır

Sual: Aşağıdakılardan hansı texniki maneәlәrә aid deyil? (Çәki: 1)
qablaşdırmaya tәlәblәr
sanitar nәzarәti
yüklәmәyә tәlәblәr
karantin nәzarәti
markalanmaya tәlәblәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı xüsusi gömrük statistikasının istiqamәtlәrinә aid deyil?
(Çәki: 1)

gömrük dәyәrinә nәzarәt
gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsi
gömrük hüquqpozmaları
bәyanetmә
valyuta nәzarәti

Sual: İlkin әmәliyyatların hәyata keçirilmәsindә mәqsәd nәdir? (Çәki: 1)
gömrük rәsmilәşdirilmәsi prosesinin sürәtlәndirilmәsi vә asanlaşdırılması
sәnәdlәrin vә faktiki gömrük nәzarәtinin effektiv hәyata keçirilmәsi üçün şәrait

yaradılması
valyuta, ekoloji, veterinar, ixrac nәzarәti vә nәzarәtin digәr formalarının hәyata



keçirilmәsi üçün әlverişli şәrait yaradılması
gömrük statistikası vә xüsusi gömrük statistikasının aparılmasına şәrait yaradılması
mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәddindәn keçirilmәsinin icazәli

qaydalarına riayәt olunmasının tәmin olunması

Sual: Aşağıdakılardan hansı әsas gömrük rәsmilәşdirilmәsinin mәrhәlәlәrinә aid deyil?
(Çәki: 1)

Gömrük bәyannamәsinin qәbulu, qeydiyyatı vә uçotu mәrhәlәsi
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәddinә çatdırılması mәrhәlәsi
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin yoxlanması vә buraxılması mәrhәlәsi
Valyuta nәzarәti vә gömrük dәyәrinә nәzarәt mәrhәlәsi
Gömrük ödәnişlәrinә nәzarәt mәrhәlәsi

Sual: Gömrük rüsumlarının funksiyaları hansılardır?: a)nominallaşdırıcı b)stabillәşdirici,
d)himayәçi,c) mәhdudlaşdırıcı, e)stimullaşdırıcı, (Çәki: 1)

d), c) vә e)
a), b) vә d)
a), e) vә b)
b), d), vә e)
a), d) vә c)

Sual: Xarakterinә görә rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Çәki: 1)
mövsümi, antidempinq, kompensasiya
ixrac, idxal, tranzit
avtonom, konvension, preferensial
advalor, spesifik, qarışıq
nominal, effektiv

Sual: Daxili bazarda qiymәti 100 doll.olan ayaqqabı üçün 65 dollarlıq dәri xaricdәn idxal
olunur.Ayaqqabıya 30% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi neçә
faiz tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

62,3 %
69,0 %
73,1 %
85,7 %
82,1 %

Sual: Daxili bazarda qiymәti 140 doll. olan kostyum üçün 80 doll. parça xaricdәn idxal
olunur.Kostyuma 25% , parçaya isә 10 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv
rüsum dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

45 %
64 %
49 %
52 %
58 %



Sual: Aşağıdakılardan hansı QTT nә aiddir ? (Çәki: 1)
kombinә edilmiş rüsumların tәtbiqi
kompensasiya rüsumlarının tәtbiqi
avtonom rüsumların tәtbiqi
spesifik rüsumlarının tәtbiqi
konvension rüsumların tәtbiqi

Sual: Aşağıdakılardan hansı kvotaların növlәrinә aid deyil ? (Çәki: 1)
tarif kvotaları
fәrdi kvotalar
qlobal kvotalar
dәyәr kvotaları
faiz kvotaları

Sual: Aşağıdakılardan hansı QTTnin mәqsәdlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
ekologiyanın müdafiәsi
istehsalçıların maraqlarının müdafiәsi
milli idxalçıların müdafiәsi
iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
insanların sağlamlığının müdafiәsi

BÖLMӘ: 05
Ad 05

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üsullarına aid deyil: (Çәki: 1)
ehtiyat üsulu ilә
eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
oxşar malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
dәyәrin toplanması üsulu ilә
dәyәrin çıxılmzsı üsulu ilә,

Sual: Adi gömrük prosedurlarına aid deyil: a) saxlanc b) tranzit, c) müvәqqәti ixrac,
d)xaricdә emal e) tәkrar idxal (Çәki: 1)

a) vә e)
a), b) vә c)
d), e) vә c)
b) vә d)
b) ,d) vә a)



Sual: Bu әmәliyyatların hansı gömrük ödәnişlәrinә nәzarәt mәrhәlәsindә hәyata
keçirilmir? (Çәki: 1)

seçilmiş gömrük proseduruna uyğun olaraq gömrük ödәnişlәrinin düzgünlüyünün
yoxlanılması

gömrük orqanı rәhbәrinin gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsindәn möhlәt verilmәsi
haqda qәrarının olub olmamasının yoxlanılması

YGB dә gömrük ödәnişlәrinin hesablanmasının düzgünlüyünә tәsir edәn
mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması

ehtiyac yaranarsa , gömrük dәyәri vә gömrük ödәnişlәrinin mәblәğindә düzәlişlәr
aparılması

gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsi vә ödәniş sәnәdlәrinin düzgün tәrtib olunmasının
yoxlanılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarının növlәrinә aid deyil ? (Çәki: 1)
preferensial
emal
spesifik
ixrac
tarnzit

Sual: Aşağıdakılardan hansı idxal rüsumlarının iqtisadi effektlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
gәlir effekti
dövriyyә effekti
satış effekti
mübadilә effekti
geniş tәkrar istehsal effekti

Sual: Daxili bazarda qiymәti 160 doll.olan palto üçün 85 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltoya 35% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi neçә faiz
tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

76,0%
87,6%
83,2%
74,7%
79,3%

Sual: Daxili bazarda qiymәti 70 doll. olan paltar üçün 40 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltara 30% , parçaya isә 20 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum
dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

47,4 %
50,6 %
43,3 %
60,2 %
65,3 %



Sual: Aşağıdakılardan hansı QTTnә aid deyil ? (Çәki: 1)
konvension rüsumların tәtbiqi
xüsusi rüsumların tәtbiqi
keyfiyyәtә nәzarәtin tәtbiqi
qiymәtlәrin inzibati fiksә olunması
sürüşkәn yığımların tәtbiqi

Sual: Aşağıdakılardan hansı ödәnişlәrin tәmin edilmәsi üsullarına aid deyil? (Çәki: 1)
gömrük әlavә ödәnişlәri
bәrabәrlәşdirici vergilәr
kompensasiya rüsumları
konvension rüsumlar
antidempinq rüsumları

Sual: Bu әmәliyyat gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı valyuta nәzarәti vә gömrük
dәyәrinә nәzarәt mәrhәlәsindә hıyata keçirilmir: (Çәki: 1)

bәyannamәçi tәrәfindәn malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi metodunun
düzgün seçilmәsinin yoxlanması

ehtiyac yaranarsa , gömrük dәyәri vә gömrük ödәnişlәrinin mәblәğindә düzәlişlәr
aparılması

gömrük dәyәrinin seçilmiş metodla müәyyәn olunmasının , bu mәqsәdlә
bәyannamәçinin istifadә etdiyi sәnәdlәrin sәhihliyinin yoxlanması

bәyan edilәn vergi vә tarif güzәştlәrinin әsaslı olub olmamasının yoxlanılması
zәruri hallarda sövdәlәşmәnin qiymәtә tәsir edәn hallarının müәyyәn edilmәsi üçün

әlavә mәlumatların toplanması

Sual: Xarici ticarәtin gömrük statistikasının vәzifәlәrinә aid deyil : (Çәki: 1)
Xarici ticarәtin hәcmi, dinamikası vә strukturunu xarakterizә edәn göstәricilәr

sistemi vә tәhlilinin metodoloji prinsiplәrinin işlәnmәsi
Malın XİF ӘN –na uyğun olaraq tәsnifatının düzgünlüyünün tәmin edilmәsi.
AR –nın idxalı vә ixracı haqda mәlumatların tam vә sәhih uçotunun tәmin edilmәsi.
ARnın xarici ticarәt әmtәә axınlarının strukturu , dinamikası vә әsas meyllәrinin

tәhlili
ARnın tәdiyyә balansı vә milli hesablar sistemi çәrçivәsindә makroiqtisadi

göstәricilәrin proqnozlaşdırılması üçün ilkin mәlumatların hazırlanması

Sual: Aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı gömrük dәyәrinin birinci üsulla tәyin edilmәsini istisna
etmir: (Çәki: 1)

gәtirilәn mallardan әvvәl 90 gün әrzindә eyni vә eynicinsli mallar gәtirilmәdiyi hallar
alıcının qiymәtlәndirilәn mal üzrә hüquqları sahәsindә mәhdudiyyәtlәr nәzәrdә

tutulduğu hallar
malın satışı vә sövdәlәşmә qiymәti , tәsiri nәzәrә alına bilmәyәn şәrtlәrin yerinә

yetirilmәsindәn asılı olduğu hallar
bәyannamәçi tәrәfindәn gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün istifadә olunan

mәlumatlar sәnәdlәrlә tәsdiq olunmadığı hallar
sövdәlәşmә iştirakçıları birbirindәn asılı şәxslәr olub , bu asılılıq sövdәlәşmә

qiymәtinә tәsir edә bildiyi hallar



Sual: Aşağıdakılardan hansı YGBnin informasiya bloklarına aiddir ? (Çәki: 1)
tranzit bloku
qablaşdırma bloku
nәqliyyat bloku
iqtisadi blok
sosial blok

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarının növlәrinә aid deyil ? (Çәki: 1)
ixrac
idxal
saxlanc
tranzit
qarışıq

Sual: Aşağıdakılardan hansı rüsum normaları müәyyәn olunarkәn nәzәrә alınan amillәrә
aid deyil? (Çәki: 1)

Gömrük rüsum normaları müәyyәn olunarkәn ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyi әsas
götürülmәlidir

Rüsum normalarının orta qiymәti ayrı ayrı mal qrupları üçün müәyyәn olunur vә
sonra konkret mal mövqelәri üçün dәqiqlәşdirilir

Rüsum normaları müәyyәn edilәrkәn dünya qiymәtlәri ilә daxili qiymәtlәr arasındakı
fәrq әsas götürülür

Rüsum normaları müәyyәn olunarkәn daxili bazardakı tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәb
nәzәrә alınmalıdır

Rüsumların orta sәviyyәsi ümumilikdә ölkәnin xarici ticarәtinin strukturunda müsbәt
dәyişikliklәr üçün şәrait yaratmalıdır

Sual: Daxili bazarda qiymәti 110 doll.olan paltar üçün 60 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltara 35% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi neçә faiz
tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

77 %
85 %
80 %
72 %
69 %

Sual: Daxili bazarda qiymәti 220 doll. olan palto üçün 130 dollarlıq parça xaricdәn idxal
olunur.Paltoya 40% , parçaya isә 25 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum
dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

68,6 %
61,7 %
54,8 %
72,7%
48.4 %



Sual: Hansı mallar eyni mallara aid deyil ? Gәtirilәn mallarla: (Çәki: 1)
fiziki xüsusiyyәtlәri eyni olan mallar
istehlakçısı eyni olan mallar
istehsalçısı eyni olan mallar
keyfiyyәti vә bazarda nüfuzu eyni olan mallar
mәnşә ölkәsi eyni olan mallar

Sual: Kvotaların tәtbiqindә mәqsәd: (Çәki: 1)
malların istehlakının mәhdudlaşdırılmasıdır
ixracı stimullaşdırmaqdır
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsidir
ölkәdә istehsalın strukturunun yaxşılaşdırılmasıdır
idxalın vә ixracın miqdarının mәhdudlaşdırılmasıdır

Sual: Ölkәdә tamamilә istehsal olunmuş mallara aid deyil: (Çәki: 1)
ölkәnin әrazisindә becәrilmiş vә yığılmış bitkiçilik mәhsulları
ölkәdә doğulub vә bәslәnilmiş heyvanlar
ölkә vәtәndaşları tәrәfindәn istehsal olunmuş mәhsullar
ölkәdә istehsal olunmuş ovçuluq ,balıqçılıq vә dәniz vәtәgәsi mәhsulları
ölkәdәki istehsal vә başqa әmәliyyatların nәticәsi olan xammal vә tullantılar

Sual: İxraca nәzarәt olunması bunu nәzәrdә tutmur: (Çәki: 1)
ixraca rüsumların tәtbiqi
ixraca vergilәrin tәtbiqi
ixracın lisenziyalaşdırılması
ixracın könüllü mәhdudlaşdırılması
ixracın kvotalaşdırılması

Sual: İxracın stimullaşdırılması üçün tәtbiq olunan tәdbirlәr bundan asılı deyil: (Çәki: 1)
ölkәnin tәbii –coğrafi vәziyyyәtindәn
ölkә iqtisadiyyatının vәziyyәtindәn
ölkәnin inkişaf mәrhәlәsindәn
dünyadakı ümumi iqtisadi vәziyyәtdәn
siyasi vәziyyәtdәn

Sual: İxrac mәhsullarının istehsalının stimullaşdırılması üzrә tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
subsidiyaların tәtbiqi
özәl kapital qoyuluşuna dövlәt zәmanәti
güzәştli kreditlәrin verilmәsi
infrastruktur mәsәlәlәrinin hәlli
ixrac kreditlәrinin verilmәsi

Sual: İxracın stimullaşdırılması üzrә tәşkilati tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
xüsusi dövlәt fondlarının yaradılması



özәl kapital resurslarının mobillәşmәsi
xaricdә ixracın genişlәndirilmәsi üçün mәrkәzlәr yaradılması
ixrac kreditlәrinin sığortalanması
xaricdә ticarәt nümayәndәliklәrinin yaradılması

Sual: İxrac mәhsullarının istehsalının stimullaşdırılması üzrә tәdbirlәrә aiddir: (Çәki: 1)
birbaşa xarici investisiyaların stimullaşdırılması
xüsusi dövlәt fondlarının yaradılması
özәl kapital resurslarının mobillәşmәsi
ixracın kreditlәşdirilmәsi
ixrac kreditlәrinin sığortalanması

Sual: İxrac kreditlәrinin üstünlüklәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
yeni bazarlara çıxarkәn potensial müştәrilәrin etibarlılığının qiymәtlәndirilmәsindә

mütәxәssislәrin yardımı
xarici müştәrinin maliyyә vәziyyәtinin daimi müşahidәsi vә onların maliyyә vәziyyәti

haqda vaxtında mәlumat almaq imkanı
müştәrilәrin sayının vә satışın hәcminin artırılması imkanı
xarici müştәrilәrin alıcılıq qabiliyyәtinin artırılması imkanı
ödәnişlәrin daha çevik formalarından istifadә etmәk hesabına rәqabәtqabiliyyәtliliyin

yüksәldilmәsi imkanı

Sual: İxracın stimullaşdırılmasının dolayı vasitәlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
ixraca cәlb edilәn kreditlәrin faizlәrin ödәnilmәsi üzrә xәrclәrin bir hissәsinin

ödәnilmәsi
xırda vә orta müәssisәlәrә maliyyә dәstәyi
tәkrar maliyyәlәşdirilәn kredit mexanizmlәrinin tәtbiqi
sәrgi, yarmarka fәaliyyәtinә yardım göstәrәn tәdbirlәr
ixrac üçün zәruri infrastrukturun yaradılması

Sual: Dolayı subsidiyalaşdırma üsullarına aid deyil: (Çәki: 1)
әvvәllәr ödәnilmiş rüsumların qaytarılması formasında vergi güzәştlәri
ixracçının ixracdan әldә edәcәyi gәlirin dövlәt tәrәfindәn ödәnilmәsi,
şirkәtlәrә ixracı dәstәklәyәn vergilәrdәn azad fondlar yaratmağa icazә verilmәsi
istehsal olunan mallar ixrac olunduqda idxal rüsumlarından azad olunma
ixracçının ixracdan әldә edәcәyi gәlirin dövlәt tәrәfindәn ödәnilmәsi

Sual: Xarici ticarәt nümayәndәliklәrinin fәaliyyәt sahәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
milli istehsalçıların xarici ölkә bazarlarına çıxışı üzrә tәdbirlәr planının işlәnmәsi vә

tәsdiq olunması
ticarәt iqtisadi әmәkdaşlıq haqda tәkliflәrin verilmişlәr bazasının yaradılması vә

müntәzәm olaraq yenilәnmәsi
ölkә ixracçılarına xaricdә siyasi vә hüquqi dәstәk göstәrilmәsi sisteminin işlәnmәsi
ölkә biznesinin xaricdә imicinin yaxşılaçdırılması üzrә tәdbirlәr kompleksinin

işlәnmәsi
xarici bazarlarda milli mәhsullara әlverişli şәrait rejiminin tәtbiq olunmasının tәmin



edilmәsi üçün tәdbirlәrin işlәnmәsi

Sual: İxrac nәzarәtinin beynәlxalq rejimlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
nüvә silahlarının yayılmasına nәzarәt üzrә Reykyavik sazişi
adi silahlar, ikili tәyinatlı mallar vә texnologiyalar üzәrindә ixrac nәzarәti üzrә

Bassenaar razılaşmaları
raket texnologiyaları üzәrindә nәzarәt rejimi
Tsanger komitәsi vә nüvә materialları satış qrupu
Avstraliya qrupu kimyәvi vә bioloji yayılması üzәrindә nәzarәt

Sual: Beynәlxalq sәviyyәdә yaradılmış ixrac nәzarәti sisteminin metodlarına aid deyil:
(Çәki: 1)

ixrac nәzarәti obyekti olan malların siyahısının müәyyәn olunması
nәzarәt altında olan mallar vә texnologiyalarla Xİ әmәliyyatların lisenziyalaşdırılması
valyuta nәzarәti
nәzarәt altında olan mallar vә texnologiyalarla Xİ әmәliyyatların kvotalaşdırılması
bu mallarla XİFin hәyata keçirilmәsinin müәyyәn olunmuş qaydalarını pozan

şәxslәrә dövlәt mәcburetmә tәdbirlәrinin (sanksiyaların) tәtbiqi

Sual: Yaponiyada ixracın stimullaşdırılması ilә mәşğul olan qurum hansıdır? (Çәki: 1)
Yaponiya İxracın tәşviqi üzrә Departament
Yaponiya İqtisadiyyatın Planlaşdırılması Nazirliyinin İxrac Departamenti
Yaponiya Xarici Ticarәtin İnkişafına Yardım Tәşkilatı
Yaponiya Ticarәt Nazirliyi
Yaponiya Xarici İqqtisadi Әlaqәlәr Nazirliyi

Sual: İxracın birbaşa stimullaşdırılması tәdbirlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
özәl kapital qoyuluşuna dövlәt zәmanәti
güzәştli kreditlәrin verilmәsi
ixrac kreditlәrinin sığortalanması
birbaşa xarici investisiyaların stimullaşdırılması
xüsusi dövlәt fondlarının yaradılması

Sual: Gömrük işinin strukturuna aid deyil: (Çәki: 1)
gömrük nәzarәti vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi,
gömrük anbarları vә sәrbәst gömrük zonaları
gömrük prosedurları
gömrük statistikası vә XİF ӘN aparılması
xarici ticarәtin gömrük – tarif tәnzimlәnmәsi

Sual: Gömrük nәzarәtinin subyektlәrinә aiddir : (Çәki: 1)
gömrük brokeri
gömrük daşıyıcısı
gömrük anbarının tәsisçisi
malları gömrük orqanına bәyan edәn şәxs



gömrük orqanının vәzifәli şәxsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük orqanlarının tәşkilati idarәedici tәdbirlәrinә aid
deyil? (Çәki: 1)

gömrük ödәnişlәrinin tam hәcmdә yığılıb dövlәt büdcәsinә keçirilmәsi
mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük nәzarәtinin yeri vә vaxtının müәyyәn

olunması
malların gömrük sәrhәddindәn keçirilmәyә hazırlanması zamanı meydana çıxan

müxtәlif mәsәlәlәr üzrә qәrarların qәbulu
 mallar vә malların daşındığı nәqliyyat vasitәlәrinin faktiki müayinәsi
 nәzarәt obyektlәri haqda әldә edilmiş mәlumatların XİF iştirakçıları tәrәfindәn

tәqdim olunmuş sәnәdlәrdә olan mәlumatlarla tutuşdurulması

Sual: Tәkrar ixrac zamanı : (Çәki: 1)
Azәrbaycan malları üçüncü ölkәyә tәkrar ixrac olunur
Azәrbaycan malları rüsum vә vergilәr ödәnmәdәn ixrac olunduğu ölkәdәn geri

qaytarılır
xarici mallar gömrük ödәnişlәri ödәnmәklә vә iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq

olunmaqla başqa ölkәyә ixrac olunur
xarici mallar gömrük ödәnişlәri qaytarılmaqla üçüncü ölkәyә ixrac olunur
xarici mallar gömrük ödәnişlәri ödәnmәdәn vә iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq

olunmadan üçüncü ölkәyә ixrac olunur

Sual: Müvәqqәti ixrac zamanı : (Çәki: 1)
xarici mallar gömrük ödәnişlәrindәn azad olunmaqla üçüncü ölkәyә ixrac olunur
Azәrbaycan malları gömrük rüsum vә vergilәrindәn tam azad olunmaqla xaricә

hәmişәlik ixrac olunur
Azәrbaycan malları gömrük ödәnişlәri ödәnilmәklә vә ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq

olunmaqla geri qaytarılmaq şәrti ilә xaricdә emal mqsәdi ilә istifadә olunur
Azәrbaycan malları gömrük ödәnişlәrindәn tam vә ya qismәn azad olunmaqla ,

iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq olunmadan geri qaytarılmaq şәrti ilә xaricdә istifadә
olunur

Azәrbaycan malları emal malları geri qaytarılmaq şәrti ilә gömrük ödәnişlәri
ödәnilmәdәn xaricdә istifadә olunur

Sual: Tәkrar idxal proseduru nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
ixrac olunmuş malların gömrük ödәnişlәri ödәnmәdәn vә iqtisadi siyasәt tәdbirlәri

tәtbiq olunmadan ixracdan sonra 5 il әrzindә ölkәyә qaytarılmasını
xarici malların emal mәqsәdi ilә gömrük ödәnişlәri ödәnmәdәn, iqtisadi siyasәt

tәdbirlәri tәtbiq edilmәdәn idxalını
ixrac olunmuş mallar ixrac edildiyi vaxtdan 3ildәn gec olmayaraq dәyişmәyә mәruz

qalmadan ölkәnin gömrük әrazisinә qaytarılaraq sәrbәst dövriyyәyә buraxılmasını
tәkrar ixrac olunmuş malların dәyişikliyә mәruz qalmadan , alınmış gömrük

ödәnişlәri geri qaytarılmaqla ölkәyә yenidәn idxalını
Azәrbaycan mallarının xaricdә emal olunduqdan sonra emal mәhsullarınınüç il

әrzindә gömrük ödәnişlәri alınmadan vә iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq olunmadan
ölkәdә sәrbәst dövriyyәyә buraxılmasını



Sual: Son istifadә xüsusi gömrük proseduru altında yerlәşdirilәn mallar: (Çәki: 1)
bu prosedurun mәqsәdlәrinә uyğun olaraq gömrük rüsumları vә vergilәrindәn

qismәn azad edilmәklә sәrbәst dövriyyәyә buraxılır
bu prosedurun mәqsәdlәrinә uyğun olaraq gömrük rüsumları vә vergilәrdәn tam

azad olunmaqla emal üçün istifadә olunur
bu prosedurun mәqsәdlәrinә uyğun olaraq gömrük rüsumları vә vergilәr

ödәnilmәklә xüsusi mәqsәd üçün istifadә olunur
gömrük rüsumları vә vergilәrdәn tam azad olunmaqla emal mәhsullarının ölkәdәn

ixrac olunması şәrti ilә emal qçqn istifadә olunur
bu prosedurun mәqsәdlәrinә uyğun olaraq emal mәhsulları ölkә әrazisindә sәrbәst

dövriyyәyә buraxılmaq şәrti ilә gömrük rüsumları vә vergilәr alınmadan sәrbәst
dövriyyәyә buraxılır

Sual: Yük Gömrük Bәyannamәsi : (Çәki: 1)
56 rәqәmlә vә 6 hәrflә ifadә olunmuş qrafadan ibarәtdir
54 rәqәmlә vә 6 hәrflә ifadә olunmuş qrafadan ibarәtdir
56 rәqәmlә vә 4 hәrflә ifadә olunmuş qrafadan ibarәtdir
54 rәqәmlә vә 4 hәrflә ifadә olunmuş qrafadan ibarәtdir
52 rәqәmlә vә 6 hәrflә ifadә olunmuş qrafadan ibarәtdir

Sual: Bәyannamәçinin doldurulmuş YGB ilә birlikdә gömrük orqanına tәqdim etdiyi
sәnәdlәrә daxil deyil: (Çәki: 1)

öz adından YGB verәn bәyannamәçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd,
sәlahiyyәtli dövlәt orqanları tәrәfindәn verilmiş sertifikatlar
malın çatdırılmasına nәzarәt sәnәdi
gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәr
malların keçirilmәsini tәsdiq edәn nәqliyyat sәnәdlәri

Sual: Bәyannamәçi hansı hallarda natamam bәyannamә tәqdim edә bilәr? (Çәki: 1)
mallar tam miqdarda tәyinat yerinә çatdırılmayıbsa
mallar gәtirilәrkәn qarşısıalınmaz qüvvәnin tәsiri nәticәsindә mala zәrәr dәyibsә
hәr hansı sәbәbdәn tam bәyannamә verә bilmirsә
daşıyıcı hәr hansı sәbәbdәn sәnәdlәri tam hәcmdә çatdırmadıqda
mallar partiyalarla göndәrildikdә

Sual: YGBnin maliyyә blokuna daxil deyil: (Çәki: 1)
mal üzәrindә mülkiyyәt hüquqlarının satıcıdan alıcıya keçdiyi yer
valyuta daxilolmasının müddәti
hesablaşma forması
maliyyә tәnzimlәnmәsi üçün mәsul şәxsin bank rekvizitlәri
malın gömrük dәyәri

Sual: YGB nin partiyalarda malın xarakteristikaları blokuna daxil deyil: (Çәki: 1)
malı stehsal edәn firma
malın 9 rәqәmli kodu



malın statistik dәyәri
hesablaşma forması
malın әvvәllәr yerlәşdirildiyi gömrük proseduru

Sual: Kommersiya xidmәtlәrinin әlamәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
mübadilә üçün istehsal olunur
ictimai tәlәbatı ödәyir
istehsal olunduqdan sonra az müddәtdә istehlak olunmalıdır
gözlә görünmür
başqa yerә daşına bilmir

Sual: Xidmәtlәrlә xarici ticarәtin sürәtli inkişafının әsas sәbәbi: (Çәki: 1)
insanların tәlәbatının artmasıdır
transmilli şirkәtlәrin bu sferaya daxil olmasıdır
xidmәtlәrlә ticarәtin liberallaşmasıdır
elmi texniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsidir
beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsidir

Sual: Xidmәtlәrin ixracı üsullarına aid deyil: (Çәki: 1)
transsәrhәd xidmәtlәr göstәrilmәsi
xidmәtlәr istehsalçısı vә istehlakçısının üçüncü ölkәyә keçmәsi
istehlakçının xidmәt ixrac edәn ölkәyә yerdәyişmәsi
xidmәtlәr istehlak edәn ölkәdә kommersiya iştirakının tәsis olunması
fiziki şәxslәrin xidmәt göstәrilmәsi mәqsәdi ilә müvafiq ölkәyә keçmәsi.

Sual: Xidmәtlәrdәn bu tәsnifat sisteminә daxil deyil: (Çәki: 1)
mәişәt xidmәtlәri
xarici ticarәtlә әlaqәdar xidmәtlәr
texnoloji mübadilә ilә әlaqәdar xidmәtlәr
sәyahәtlәr
bank xidmәtlәri

Sual: QATS –da müәyyәn olunmuş xidmәtlәrlә beynәlxalq ticarәtin prinsiplәrinә aid
deyil: (Çәki: 1)

әn әlverişli şәrait rejiminin tәtbiqi prinsipi
xidmәtlәrlә ticarәtin tәnzimlәnmәsindә şәffaflıq prinsipi
inhisarçı xidmәt göstәrәnlәrin fәaliyyәti prinsipi
xidmәtlәrlә ticarәtdә yaranmış mübahisәlәrin danışıqlar yolu ilә hәll olunması

prinsipi
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xidmәtlәrlә ticarәtdә daha fәal iştirakının tәmin

edilmәsi prinsipi

BÖLMӘ: 06
Ad 06

Suallardan 50



Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: QATSda müәyyәn olunmuş xidmәtlәrlә beynәlxalq ticarәtin prinsiplәrinә aiddir:
(Çәki: 1)

xidmәtlәrlә ticarәtin tәnzimlәnmәsindә iqtisadi metodların inzibati xarakterli metodlar
üzәrindә prioriteti prinsipi

mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq bütün xidmәtlәr ixracçılarının hüquq
bәrabәrliyi vә ayrıseçkiliyә yol verilmәmәsi

xidmәtlәrlә ticarәtin tәnzimlәnmәsindә şәffaflıq prinsipi
xidmәtlәrlә ticarәtin tәnzimlәnmәsi metodlarının tәtbiqinin obyektivliyi vә әsaslılığı
xidmәtlәrlә ticarәtdә yaranmış mübahisәlәrin danışıqlar yolu ilә hәll olunması

prinsipi

Sual: QATSda öz әksini tapmayıb: (Çәki: 1)
inhisarçı xidmәt göstәrәnlәrin fәaliyyәt qaydaları
fövqәladә müdafiә tәdbirlәrinin tәtbiqi halları vә qaydaları
ödәniş balansının müdafiәsi mәqsәdi ilә tәtbiq oluna bilәn mәhdudiyyәtlәr
ümumi istisnalar haqda müddәalar da öz әksini tapmışdır
xidmәtlәrin istehlakçılarının hüquqlarının müdafiәsi qaydaları

Sual: Әqli mülkiyyәtin hüquqi müdafiәsi formalarına aid deyil: (Çәki: 1)
bәdii vә elmi әsәrlәrin müәlliflik hüququnun müdafiәsi
әmtәә nişanları vә xidmәt nişanlarının müdafiәsi
maddi daşıyıcı üzәrindә fiksә olunmuş inteqral mikrosxemlәrin topologiyasının

hüquqi müdafiәsi
milli şirkәtlәr, fiziki şәxslәr , onların kommersiya sövdәlәşmәlәri haqda mәlumatların

müdafiәsi
milli hüquqi vә fiziki şәxslәrә mәxsus әqli mülkiyyәtin xarici istifadәçilәrinin

hüquqlarının lisenziya әsasında müdafiәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı müәlliflik hüququ obyekti deyil? (Çәki: 1)
antologiyalar
kino ssenarilәri
bağ, park dizayn nümunәlәri
heykәltәraşlıq nümunәlәri
virus ştammının yeni alınma üsulu

Sual: Lisenziyaların növlәrinә aid deyil: a)tam lisenziya, b)natamam lisenziya) c)açıq
lisenziya,d)qapalı lisenziya),e)müstәsna lisenziya (Çәki: 1)

b) d) e)
a) c) e)



c) d) e)
a) d) c)
d) b)

Sual: Lisenziyalara görә ödәnişlәrin formalarına aid deyil: (Çәki: 1)
kompensasiya
antidempinq
qarışıq
pauşal
royalti

Sual: Aşağıdakı lisenziya müqavilәlәrindәn hansı texnologiya sahibindә daha çox hüquq
saxlayır: (Çәki: 1)

açıq lisenziya
tam lisenziya
müstәsna lisenziya
qeyri müstәsna lisenziya
sublisenziya

Sual: DӘMTnın funksiyalarına aid deyil: (Çәki: 1)
әqli mülkiyyәtin müdafiәsi üzrә beynәlxalq müqavilәlәrin bağlanması
әqli mülkiyyәt sahәsindә texniki vә hüquqi yardım göstәrilmәsi
informasiya yığılması, yayılması, tәdqiqatlar aparılması vә
әqli mülkiyyәtin müdafiәsini yüngüllәşdirәn xidmәtlәrin fәaliyyәtinin
әqli mülkiyyәt hüquqlarının pozulması hallarının araşdırılması

Sual: Әqli mülkiyyәtin müdafiәsi üzrә beynәlxalq normalara aid deyil: (Çәki: 1)
1883il “ Sәnaye mülkiyyәtinin qorunması üzrә Paris konvensiyası
1891ci il “ İşarәlәrin beynәlxalq qeydiyyatı üzrә Madrid Sazişi”
“Müәlliflik hüquqlarının müdafiәsi üzrә üzrә Brüssel Konvensiyası”
“Әdәbiyyat vә bәdii әsәrlәrin müdafiәsi haqda Bern Konvensiyası”
“ Patent kooperasiyası haqda Müqavilә”1970ci il

Sual: TRİPSdә әks olunmuş әqli mülkiyyәt obyektlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
müәlliflik hüquqları
coğrafi göstәricilәr
sәnaye nümunәlәri
faydalı modellәr
inteqral mikrosxemlәr

Sual: TRİPS –in әsas hissәlәrinin mәzmununa aid deyil: (Çәki: 1)
әqli mülkiyyәtin müdafiәsi mәsәlәsindә milli rejim vә әlverişli şәrait rejimlәrinin

tәtbiqi
әqli mülkiyyәtin müdafiәsi üzrә beynәlxalq normaların işlәnmәsi qaydaları
konkret әqli mülkiyyәt obyektlәri ilә әlaqәdar mәsәlәlәrin tәnzimlәnmәsi üzrә norma



vә standartlar
әqli mülkiyyәt hüquqlarının alınması qaydaları
mübahisәlәrin qarçısının alınması vә tәnzimlәnmәsi mәsәlәlәri

Sual: “Әdәbiyyat vә bәdii әsәrlәrin müdafiәsi haqda Bern Konvensiyası” hansı ildә
qәbul olunub: (Çәki: 1)

1881
1891
1883
1970
1897

Sual: İşarәlәrin beynәlxalq qeydiyyatı hansı normativ sәnәdlә tәnzimlәnir? (Çәki: 1)
1883–cü il Paris Konvensiyası
1881ci il Bern Konvensiyası
1961ci il Roma Konvensiyası
1891ci il Madrid sazişi
1894cü il Brüssel sazişi

Sual: Sәnaye mülkiyyәtinin qorunması haqda konvensiya hansıdır? (Çәki: 1)
1887ci il Vaşınqton Konvensiyası
1883 –cü il Paris Konvensiyası
1881ci il Bern Konvensiyası
1961ci il Roma Konvensiyası
1891ci il Vyana Konvensiyası

Sual: 1996cı il DӘMTmüqavilәsi hansı mәsәlәlәri tәnzimlәyir? (Çәki: 1)
әdәbiyyat vә bәdii әsәrlәrin müdafiәsi mәsәlәlәrini
fonoqram hazırlayan, yayan tәşkilatlar vә ifaçıların hüquqlarının müdafiәsi

mәsәlәlәrini
inteqral mikrosxemlәrlә әlaqәli mülkiyyәt mәsәlәlәrini
işarәlәrin beynәlxalq qeydiyyatı mәsәlәlәrini
internetdәn istifadә mәsәlәlәrini

Sual: DӘMTnın tәsis olunması haqda konvensiya harada vә nә vaxt qәbul olunub?
(Çәki: 1)

1937ci il, Bern
1924cü il, Vyana
1967–ci il, Stokholm
1958ci il, Brüssel
1972ci il, Roma

Sual: Sәnaye mülkiyyәtinә daxil deyil: (Çәki: 1)
faydalı modellәr
sәnaye nümunәlәri



EHMnın proqramları
xidmәt nişanları
firma adları

Sual: Xidmәtlәrlә ticarәtin tәnzimlәnmәsi sәviyyәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
milli sәviyyәdә
sahә sәviyyәsindә , (milli)
sahә sәviyyәsindә , (qlobal)
beynәlxalq sәviyyәdә , (qlobal)
regional sәviyyәdә

Sual: Faktor xidmәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
investisiyalardan gәlәn gәlirlәr
әmәk haqları
royalti ödәnişlәri
daşınma xәrclәri
pauşal ödәnişlәr

Sual: Xidmәtlәrlә ticarәtin tәnzimlәnmәsi vasitәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
tarif tәdbirlәri
miqdar mәhdudiyyәtlәri
lisenziyalaşdırma
texniki maneәlәrin tәtbiqi
investisiyalara qoyulan mәhdudiyyәtlәr

Sual: Nәqliyyat xidmәtlәrinin spesifik xüsusiyyәtidir: (Çәki: 1)
hәlә istehsal olunmamış mәhsulla sövdәlәşmә bağlanır
tәrәflәr müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşir
bu xidmәtlәr müstәsna olaraq mübadilә mәqsәdi ilә istehsal olunur
nәqliyyat xidmәtlәri istehsal olunduğu yerdә istehlak olunur
bu xidmәtlәr hiss olunmur vә gözlә görünmür

Sual: Nәqliyyat xidmәtlәrinә tәsir göstәrәn iqtisadi amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
beynәlxalq nәqliyyat tәşkilatlarında iştirak vә nәqliyyat sahәsindә beynәlxalq

sazişlәrin reallaşması
beynәlxalq nәqliyyat infrastrukturunun inkişafı üçün zәruri şәraitin yaradılması
ölkәlәr arasında inteqrasiya proseslәrinin inkişaf sәviyyәsi
ölkә әrazisindә xarici daşıyıcıların fәaliyyәtinә dövlәt nәzarәti sistemi
xarici bazarlarda nәqliyyat müәssisәlәrinin vә sahibkarların fәaliiyәtinin müdafiәsi vә

dәstәklәnmәsi

Sual: Nәqliyyat xidmәtlәrinә tәsir göstәrәn siyasi hüquqi amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
nәqliyyat xidmәtlәri bazarının formalaşması vә fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyi
nәqliyyat infrastrukturunun inkişafı sahәsindә hәyata keçirilәn siyasәt
ölkәlәr arasında xarici iqtisadi әlaqәlәrә tәsir göstәrәn münasibәtlәrin xarakteri



biznes әmәliyatlarının nәqliyyat tәminatında iştirak edәn ölkәlәrin ticarәt vә
nәqliyyat siyasәti

nәqliyyat fәaliyyәtinin dövlәt iqtisadi vә kommersiya – hüquqi tәnzimlәnmәsi

Sual: Nәqliyyat xidmәtlәrinә tәsir göstәrәn tәbii amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
ayrıayrı nәqliyyat növlәrinin inkişaf dәrәcәsi
ölkә vә regionların tәbii iqlim xüsusiyyәtlәri
ayrı –ayrı nәqliyyat növlәrinin işinin vә daşımaların mövsümiliyi
ölkәdә mövcud olan ekoloji vәziyyәt vә tәtbiq olunan ekoloji standartlar
meteoroloji vәziyyәt

Sual: Nәqliyyat xidmәtlәrinә tәsir göstәrәn texnoloji amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
naviqasiya xidmәtinin sәviyyәsi
ayrıayrı mütәrәqqi nәqliyyat texnoloji sistemlәrin inkişaf sәviyyәsi
daşınan yüklәrin nәqliyyat xarakteristikası
nәqliyyat vasitәlәrinin istismarının normativ tәlәblәrinin yerinә yetirilmә sinә nәzarәt,
ölkәdә elmi tәdqiqat vә tәcrübә konstruktor işlәrinin sәviyyәsi

Sual: Nәqliyyat xidmәtlәrinә tәsir göstәrәn iqtisadi amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
nәqliyyat xidmәtlәri bazarının formalaşması vә fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyi
beynәlxalq nәqliyyat infrastrukturunun inkişafı üçün zәruri şәraitin yaradılması
ayrı ayrı nәqliyyat növlәrindә nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәt tәhlükәsizliyi,
nәqliyyat xidmәtlәrinin müntәzәmliyi vә keyfiyyәti
nәqliyyat vasitәlәrinin istismarının normativ tәlәblәrinin yerinә yetirlmәsinә nәzarәt

Sual: Nәqliyyat xidmәtlәrinә tәsir göstәrәn siyasi  hüquqi amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
nәqliyyat xidmәtlәri bazarının fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyi
nәqliyyat infrastrukturunun inkişafı sahәsindә hәyata keçirilәn siyasәt
nәqliyyat sahәsindә beynәlxalq sazişlәrin reallaşması
beynәlxalq daşımalar sahәsindә nәqliyyat müәssisәlәri vә sahәlәrin fәaliyyәtinә

dövlәt nәzarәti
nәqliyyat vasitәlәrinin istismarının normativ tәlәblәrinin yerinә yetirilmә sinә nәzarәt

Sual: Nәqliyyat xidmәtlәrinә tәsir göstәrәn tәbii amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
ayrı –ayrı nәqliyyat növlәrinin işinin vә daşımaların mövsümiliyi
nәqliyyat xidmәtlәri bazarının formalaşması vә fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyi
ayrıayrı mütәrәqqi nәqliyyat texnoloji sistemlәrin inkişaf sәviyyәsi
ölkәdә mövcud olan ekoloji vәziyyәt vә tәtbiq olunan ekoloji standartlar
naviqasiya xidmәtinin keyfiyyәtinin iqlim şәraitindәn asılılığı

Sual: Aşağıdakılardan hansı nәqliyyat xidmәtlәrinә tәsir göstәrәn texnoloji amillәrә aid
deyil? (Çәki: 1)

yüklәmә  boşaltma texnikası vә nәqliyyat vasitәlәrinin texniki – istismar
xarakteristikaları

ayrı ayrı nәqliyyat növlәrindә texniki vasitәlәrin işinin etibarlılığı



nәqliyyat texnikasına xidmәt edәn kadrlarının ixtisas sәviyyәsi
ölkәdә nәqliyyat infrastrukturunun inkişafı üçün mövcud olan şәrait
nәqliyyat vasitәlәrinin istismarının normativ tәlәblәrinin yerinә yetirilmә sinә nәzarәt

Sual: Nәqliyyat xidmәtlәrinә tәsir göstәrәn texnoloji amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
ölkәdә nәqliyyat infrastrukturunun inkişafı üçün mövcud olan şәrait
ölkәdә elmi tәdqiqat vә tәcrübә konstruktor işlәrinin inkişaf sәviyyәsi
ölkәdә elmi tәdqiqat vә tәcrübә konstruktor işlәrinә ayrılan vәsaitin miqdarı
nәqliyyat xidmәtlәri bazarında texnoloji inkişafın mövcud sәviyyәsi
nәqliyyat texnikasının vәziyyәti vә istismarı üçün cavabdeh kadrlarının ixtisas

sәviyyәsi

Sual: Kontraktın nәqliyyat şәrtlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
malın göndәrilmә müddәti
reklamasiyalar
satıcı tәrәfindәn malın alıcıya tәhvil verilmә yeri vә qaydaları
daşıyıcının adı
nәqliyyat, yüklәmә  boşaltma işlәri vә digәr xәrclәri çәkәn tәrәflәrin müәyyәn

olunması

Sual: Hansı müddәa kontraktın nәqliyyat şәrtlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
mal müşayiәt sәnәdlәri
nәqliyyat risklәrinin sığortalanma qaydaları
kontrakt tәrәflәrinin rekvizitlәri
limanlar, dәmir yol stansiyalarının adı
vasitәçilәrlә hesablaşmaların qaydaları

Sual: Beynәlxalq daşımaların idarәedilmәsinin mәrhәlәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
konsiqnatorun seçilmәsi
nәqliyyat növünün seçilmәsi
nәqliyyat vasitәsinin seçilmәsi
daşıyıcının seçilmәsi
ekspeditorun seçilmәsi

Sual: Nәqliyyat növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
dәniz nәqliyyatı
hava nәqliyyatı
yeraltı nәqliyyat
dәmir yol nәqliyyatı
daxili su ( çay) nәqliyyatı

Sual: Dәniz nәqliyyatının üstünlüklәrinә aid deyil (Çәki: 1)
yüklәri kontinentlәrarası daşıma imkanı
yüksәk buraxılış imkanları
yüksәk daşıma daşıma imkanları



yüklәrin yüksәk qorunma sәviyyәsi
daşımaların aşağı kapital tutumluluğu

Sual: Dәniz nәqliyyatının mәnfi cәhәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
çatdırılmanın aşağı sürәti
yüksәk kapital tutumluluğu
daşımaların mәhdudluğu
mürәkkәb liman infrastrukturunun yaradılması zәrurәti
coğrafi, naviqasiya vә hava şәraitindәn asılı olması

Sual: Hava nәqliyyatının müsbәt cәhәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
yüksәk daşıma vә buraxılış qabiliyyәti
yüksәk etibarlılıq
daşımanın әn qısa marşrutu
yüklәrin әn yüksәk qorunma sәviyyәsi
yüklәrin çatdırılmasının әn yüksәk sürәti

Sual: Hava nәqliyyatının nöqsanlarına aid deyil: (Çәki: 1)
maya dәyәrinin yüksәk olması
meteoroloji vәziyyәtdәn asılılıq
coğrafi cәhәtdәn kifayәt qәdәr әlçatan olmaması
yüksәk kapital, material vә enerji tutumluluğu
daşıyıcıların sayının mәhdudluğu

Sual: Dәmir yol nәqliyyatının üstünlüklәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
iqlim şәraitindәn, ilin vә sutkanın dövrlәrindәn asılı olmaması
daşımaların yüksәk müntәzәmliyi
nisbәtәn aşağı tariflәr
daşımaların yüksәk etibarlılığı
yüklәrin böyük mәsafәlәrә yüksәk sürәtlә çatdırılması

Sual: Dәmiryol nәqliyyatının mәnfi cәhәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
daşıyıcıların sayının mәhdudluğu
daşımaların yüksәk material vә enerji tutumluluğu
daşımaların mәhdudluğu
son nöqtәyә çatdırılma imkanının aşağı olması
yüklәrin qorunma sәviyyәsinin kifayәt qәdәr yüksәk olmaması

Sual: Avtomobil nәqliyyatının üstünlüklәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
daşımaların yüksәk müntәzәmliyi
әlçatan olması
yüksәk manevrlilik, çeviklik vә dinamiklik
çatdırılmanın yüksәk sürәti
yüklәri kiçik partiyalarla göndәrmәk imkanı



Sual: Avtomobil nәqliyyatının nöqsanlarına aid deyil: (Çәki: 1)
mәhsuldarlığın aşağı olması
maya dәyәrinin yüksәk olması
hava vә yol şәraitindәn asılılıq
ekoloji tәmizliyin aşağı sәviyyәsi
magistral nәqliyyat kimi istifadә oluna bilmәmәsi

Sual: Boru kәmәri nәqliyyatının müsbәt cәhәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
maya dәyәrinin aşağı olması
mәhsuldarlığın yüksәk olması
yüksәk qorunma sәviyyәsi
yüksәk әlçatanlığı
aşağı kapital tutumluluğu

Sual: Boru kәmәri nәqliyyatının mәnfi cәhәtlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
daşımaların mәhdudluğu
çatdırılmanın aşağı sürәti
kiçik hәcmlәrin daşınma imkanının mәhdudluğu
ekoloji tәmizliyin aşağı sәviyyәsi
coğrafi cәhәtdәn kifayәt qәdәr әlçatan olmaması

Sual: Yük terminallarında bu әmәliyyat aparılmır: (Çәki: 1)
yüklәrin qәbulu
nәqliyyat bazarının marketinq tәdqiqatı
yüklәmә, boşaltma әmәliyyatları
qısa müddәtli saxlama
malların emalı

Sual: Nәqliyyat әmәliyyatlarının hәcmi vә mәzmununu müәyyәn edәn amillәrә aid deyil:
(Çәki: 1)

nәqliyyatın növü
yükün nәqliyyat xarakteristikası
daşınmanın dövriliyi
nәqliyyat – texnoloji sxemin növü
daşıyıcının yerlәşdiyi ölkә

Sual: Beynәlxalq dәniz daşımalarını tәnzimlәyәn sәnәdlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Dәniz daşımalarında tariflәrin müәyyәn edilmәsi qaydaları haqda 1967 ci il Vyana

Konvensiyası
Konosament haqda bәzi qaydaların unifikasiyası haqda 1924cü il Brüssel

Konvensiyası
Haaqa – Visbi qaydaları
BMTnin yüklәrin dәnizlә daşınması haqda Konvensiyası



Dәnizdә insan hәyatının müdafiәsi üzrә Konvensiya

Sual: İMO tәrәfindәn işlәnmiş әsas konvensiyalara aid deyil: (Çәki: 1)
Yük markaları haqda Konvensiya
Dәnizdә gәmilәrin toqquşmasının qarşısının alınması qaydaları
Xüsusi daşımalar hәyata keçirәn sәrnişin gәmilәri üzrә Saziş
Dәnizin neft mәhsulları ilә çirklәnmәsinin qarşısının alınması haqda
Diplomlu dәnizçilәrin hazırlanması haqda Beynәlxalq Konvensiya

Sual: Baltik vә Beynәlxalq Dәniz Şurası tәrәfindәn işlәnmiş daşıma sәnәdlәrinә aid deyil:
(Çәki: 1)

berbout çarter ( 2 növ)
dimaiz çarter (8 növ)
taym çarter (7 növ)
standart taim şit
kombinә olunmuş nәqliyyat sәnәdi

Sual: Haaqa qaydalarında daşıyıcını vә gәmini mәsuliyyәtdәn azad edәn hallara aid
deyil: (Çәki: 1)

dәnizdә risklәr, tәhlükәlәr vә tәsadüflәr
qarşısıalınmaz qüvvәnin tәsiri
yanğın, әgәr daşıyıcının günahı üzündәn baş veribsә
hәrbi әmәliyyatlar
anti sosial elementlәrin hәrәkәtlәri

BÖLMӘ: 07
Ad 07

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Hamburq qaydalarına görә iddia verilәn yerlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
 cavabdehin әsas kommersiya müәssisәsinin olduğu yerdә
cavabdehin vәtәndaşı olduğu ölkәdә
cavabdehin kommersiya müәssisәsi vә ya agentliyi olan daşıma müqavilәsinin

bağlandığı yerdә,(әgәr müqavilә agentin vasitәçiliyi ilә bağlanıbsa)
 yüklәmә vә ya boşaltma limanında
 dәniz daşıma müqavilәsindә göstәrilәn yerdә

Sual: Konosamentin funksiyaları hansılardır? a) daşıyıcı tәrәfindәn yükün daşınmaya
qәbul olunmasını tәsdiq edir,b)daşımanın şәrtlәrini müәyyәn edir,c) daşıyıcının



öhdәliklәrini müәyyәn edir,d) mal üzәrindә sәrәncam vermә sәnәdidir,e) yükün dәnizlә
daşınması haqda müqavilә bağlandığını tәsdiq edir (Çәki: 1)

a) , b) , e)
b) , d) , e)
a) , c) , d)
b) ,c) , d)
a) , d) , e)

Sual: Konosamentdә әks olunan mәlumatlara daxil deyil: (Çәki: 1)
gәminin adı vә sahibi
gәminin qurulduğu verf
göndәrәn
fraxtın mәblәği vә ödәniş forması
konosamentin verilmiş surәtlәrinin sayı

Sual: Aşağıdakılardan hansı konosamentdә әks olunan mәlumatlara aid deyil: (Çәki: 1)
konosamentin verildiyi yer
Bildiriş üçün ünvan
Yüklәmә vә boşaltma limanlarının adı
Mal haqda mәlumat
Konosamentin verilmә tarixi

Sual: Aşağıdakılardan hansılar çarter müqavilәlәrinin növlәrinә aiddir? a) taym çarter,b)
dispaç çarter,c) dimaiz çarter),d)berbout çarter, e) qeydli çarter (Çәki: 1)

b) , c), d)
a) , b) , e)
c) , d) , e)
c) , a) , d)
b) , e) , d)

Sual: Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansı beynәlxalq aviadaşımaları tәnzimlәyәn sәnәdlәrә aid
deyi? (Çәki: 1)

Brüssel konvensiyası, (1957 il)
Qvadalaxara konvensiyası, (1961 il)
Qvatemala protokolu, (1971 il)
Varşava konvensiyası , (1929 il)
Haaqa protokolu , (1955 il)

Sual: Varşava konvensiyası ilә müәyyәn olunan qaydalara aid deyil: (Çәki: 1)
göndәrәnin mal üzәrindә sәrәncam vermә hüququ
tәyinat nöqtәsindә yükün verilmәsi qaydaları
daşıyıcının yük sahibi qarşısında mәsuliyyәti
daşıma sәnәdlәrinә verilәn әsas tәlәblәr
daşıyıcının daşınma müddәtindә hüquqları



Sual: “Dunay çayı ilә konteynerlәrin daşınmasının ümumi şәrtlәri haqda Beynәlxalq
Saziş” nә vaxt bağlanıb? (Çәki: 1)

1967 ci il
1978ci il
1982ci il
1974cü il
1961ci il

Sual: Haaqa qaydalarına görә dәniz daşıyıcılarına tәlәblәrin irәli sürülmәsi qaydalarına
daxil deyil: (Çәki: 1)

itkilәr haqda müraciәt daşıyıcıya yazılı şәkildә tәqdim olunmalıdır
itkilәr haqda müraciәt daşıyıcıya yük verilәrkәn tәqdim olunmalıdır
itkilәr yerindә aşkar olunan deyilsә müraciәt yük verildikdәn sonra üç gün әrzindә

tәqdim oluna bilәr
itkilәr haqda müraciәt daşıyıcıya tәqdim olunmadıqda 10 gün müddәtindә arbitraja

iddia verilә bilәr
daşıyıcıya itkilәr haqda tәlәblәr üzrә iddia müddәti yük çatdırıldıqdan sonra bir ildir

Sual: Uçuş informasiya rayonu nәdir? (Çәki: 1)
hәr bir konkret uçuş haqda informasiyanın toplandığı rayondur
aviareysin uçuş trayektoriyasını izlәyәn radarların tәsir dairәsidir
hava uçuşlarına nәzarәt vasitәlәrinin imkanlarına uyğun olaraq müәyyәn edilmiş

sәrhәdlәrdәki hava mәkanıdır
ölkәlәrin suveren hava mәkanında naviqasiya vasitәlәri ilә nәzarәt etdiklәri hava

mәkanıdır
beynәlxalq hava mәkanının uçuşların hәyata keçirildiyi hissәsidir

Sual: Suveren hava mәkanı nәdir?nәdir? (Çәki: 1)
ölkәnin suverenliyinin tәsir dairәsinә daxil olan vә uçuşların hәyata keçirildiyi hava

mәkanıdır
ölkәnin yurisdiksiyasına aid olan әrazilәrin üzәrindәki hava mәkanıdır
ölkәnin suverenliyinin tәsiri altında olan vә onun nәzarәt vasitәlәrinin nәzarәtindә

olan hava mәkanıdır
ölkәnin suverenliyi altında olan ümumi quru әrazisi, daxili vә mәhәlli suları

üzәrindәki hava mәkanıdır
ölkәnin gömrük әrazisinә daxil olan hava mәkanıdır

Sual: Çarter reyslәri ilә hava daşımaları haqda müqavilәnin hüquqi әsasını hansı sәnәd
tәşkil edir? (Çәki: 1)

Beynәlxalq hava daşımalarına aid bәzi qaydaların unifikasiyası üzrә Varşava
Konvensiyası

Beynәlxalq qeyri – müntәzәm (çarter) daşımalarının tınzimlәnmәsi üzrә Qvatemala
Konvensiyası

Hava nәqliyyatında çarter daşımalarına aid bәzi qaydalar haqda Monreal Protokolu
Hava daşımalarının bәzi spesifik mәsәlәlәri üzrә Haaqa Konvensiyası
Beynәlxalq hava daşımalarına aid bәzi qaydaların unifikasiyası üzrә Qvadalaxara

Konvensiyası



Sual: Beynәlxalq hava daşımalarında çarter reyslәri nәyin әsasda yerinә yetirilir? (Çәki:
1)

Çarter müqavilәsi әsasında
hökumәt orqanlarının xüsusi icazәsi әsasında
Monreal protokolu әsasında
Varşava Konvensiyası әsasında
aviaşirkәtlәrin ikitәrәfli müqavilәlәri әsasında

Sual: Hava daşımalarının tәnzimlәnmәsi üzrә hökumәtlәrarası sazişlәrlә tәnzimlәnәn
mәsәlәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)

daşıyıcıların hüquq vә vәzifәlәri
tәqdim olunmuş hüquqlardan istifadә
daşımaların hәcmi
uçuşların qrafiki vә tariflәr
hesablaşmalar

Sual: Beynәlxalq aviadaşımalarda kommersiya sazişlәrinә hansılar daxildir? a) yük
haqda saziş,b) ödәnişlәrin hәyata keçirilmәsi haqda saziş,c) kommersiya әmәkdaşlığı
haqda saziş,d) aviadaşımaların rәsmilәşdirilmәsi haqda saziş, e) avia tariflәr haqda
saziş. (Çәki: 1)

a) , b) ,e)
b) , d) , c)
c) , d) , a)
d) ,e) , a)
b) , c) , e)

Sual: Beynәlxalq hava daşımaları zamanı iddialar qaldırıla bilәn ölkәlәrә aid deyil: (Çәki:
1)

mal göndәrәnin yerlәşdiyi ölkәdә
daşıyıcının özünün yerlәşdiyi ölkәdә
daşıyıcının müәssisәsinin yerlәşdiyi ölkәdә
malı alanın yerlәşdiyi ölkәdә
müqavilәnin bağlandığı ofisinin yerlәşdiyi ölkәdә

Sual: Çikaqo konvensiyası ilә müәyyәn olunmuş beynәlxalq aviasiyanın fәaliyyәt
qaydalarına aid deyil: (Çәki: 1)

üzv ölkәlәrin әrazisi üzәrindәn uçuş qaydaları
xarici hava gәmilәrinә xidmәt qaydaları
hava gәmilәrinin milli mәnsubiyyәti prinsipi
beynәlxalq uçuşların asanlaşdırılması
beynәlxalq standartlar vә tövsiyyә olunan praktika

Sual: İATA tәrәfindәn işlәnmiş beynәlxalq hava xәtlәrindә yük daşımalarına әsas
tәlәblәrә aid deyil: (Çәki: 1)

yükü alan malın gömrük vә digәr rәsmilәşdirilmәsini hәyata keçirmәli vә gömrük



rüsumlarını, vergilәri vә digәr ödәnişlәri ödәmәlidir
 Daşımaya qәbul olunmuş yüklәrin gәtirilmәsi, aparılması vә tranzitinә yüklәrin

gәtirildiyi, aparıldığı vә әrazisindәn tranzitlә keçirildiyi ölkәlәrin qanunları ilә icazә
verilmәlidir

 Yüklәr vә onların qablaşdırılması tәyyarә, adamlar vә әmlaka tәhlükә yaratmır,
yüklәrә bütün tәlәb olunan müşayiәt sәnәdlәri әlavә olunur

 Yük göndәrәn yüklәrin daşınmasının aidiyyәti olan ölkәlәrin dövlәt orqanlarının
qanunları, gömrük vә digәr müvafiq qaydalarına әmәl etmәlidir

 Yük göndәrәn müvafiq dövlәt orqanlarına bütün mallar vә sәnәdlәri tәqdim etmәyә
borcludur

Sual: Aviaqaimәnin rekvizitlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
qaimәnin tәrtib olunduğu yer vә vaxt
yük alanın adı vә ünvanı
gömrük ödәnişlәrinin mәblәği
elan olunmuş qiymәt
daşıma üçün ödәnişlәrin mәblәği

Sual: Dәmir yol daşımaları üzrә Bern Konvensiyası neçәnci ildә imzalanıb? (Çәki: 1)
1929 cu il
1957 ci il
1901ci il
1890ci il
1883 – cü il

Sual: Bu sәnәdlәrdәn hansı dәmiryol daşımalarında istifadә olunan sәnәdlәrdәn deyil?
(Çәki: 1)

qaimәnin orijinalı
yol cәdvәli
yüklәmә spesifikasiyası
keyfiyyәt sertifikatı
mәnşә sertifikatı

Sual: MDB ölkәlәri vә Baltikyanı ölkәlәrin iştirakı ilә “Tarif Konfransı” nә vaxt yaradılıb?
(Çәki: 1)

1994 cü il
1992 – ci il
1993 –cü il
1995 –ci il
1996 –cı il

Sual: Beynәlxalq avtomobil daşımalarını tәnzimlәyәn beynәlxalq tәşkilatlardan deyil:
(Çәki: 1)

Beynәlxalq Avtoyol Federasiyası
Beynәlxalq Avtonәqliyyat Federasiyası
Beynәlxalq Avtomobil Nәqliyyatı İttifaqı



Avropa avtomobil nәqliyyatı tәşkilatı
Avropa İqtisadi Birliyinin Nәqliyyat Üzrә Komissiyası

Sual: BYD Konvensiyasının fәaliyyәt dairәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
daşımalara görә hesablaşmaların qaydaları
daşıyıcının mәsuliyyәti
daşıma müqavilәsinin bağlanması vә icrası
bir neçә daşıyıcı ilә daşımaların tәşkili
yükün daşımaya qәbul olunması vә tәyinat mәntәqәsindә verilmәsi qaydaları

Sual: Limanda yüklәmә boşaltma vaxtının uçotunun aparıldığı sәnәd hansıdır? (Çәki: 1)
bukinq not
dispaç çarter
taym şit
dәniz qaimәsi
taim çarter

Sual: BYD Konvensiyası nә vaxt vә harada imzalanıb? (Çәki: 1)
1957 ci il, Brüssel
1961 ci il ,Cenevrә
1957 ci il, Bratislava
1967 ci il , Bern
1961 ci il Sürix

Sual: BYD konvensiyasına görә CMRdә göstәrilmәli olan mәlumatlara aid deyil: (Çәki:
1)

qaimәnin tәrtib olunduğu yer vә vaxt
göndәrәnin adı vә ünvanı
gömrük ödәnişlәrinin mәblәği
daşıma ilә әlaqәdar xәrclәr
yük yerlәrinin sayı, onların markalanması vә nömrәlәri

Sual: Bu mәlumatlardan hansı CMR dә göstәrilmir? (Çәki: 1)
yükün brutto çәkisi vә ya digәr ölçü vahidi ilә ifadә olunmuş miqdarı
gömrük brokerinin adı vә ünvanı
gömrük vә digәr rәsmilәşdirmәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәb olunan göstәrişlәr,

qaimәnin tәrtib olunduğu yer vә vaxt
göndәrәnin adı vә ünvanı
daşıyıcının adı vә ünvanı

Sual: Zәruri hallarda qaimәdә göstәrilmәli olan әlavә mәlumatlara aid deyil: (Çәki: 1)
yenidәn yüklәmәnin qadağan olunması
daşıyıcıya verilәn mal müşayiәt sәnәdlәrinin siyahısı
yüklә davranma qaydaları



yükün sığortalanması haqda daşıyıcıyaa tәlimatlar
yükün elan olunmuş dәyәri

Sual: “Konteynerlәrә aid Gömrük Konvensiyası “ nә vaxt qәbul olunub? (Çәki: 1)
1961 ci il
1978ci il
1981 ci il
1972ci il
1967ci il

Sual: “Tәhlükәsiz konteynerlәr üzrә Beynәlxalq Konvensiya “ nә vaxt qәbul olunub?
(Çәki: 1)

1972 ci il
1978 ci il
1983 – cü il
1987ci il
1992ci il

Sual: “Yol hәrәkәti haqda Konvensiya” nә vaxt qәbul olunub? (Çәki: 1)
1929 cu il
1939cu il
1949cu il
1959cu il
1969cu il

Sual: “ Yüklәrin beynәlxalq daşınması haqda Gömrük Konvensiyası” nә vaxt qәbul
olunub? (Çәki: 1)

1959 cu il
1957 –ci il
1949 –cu il
1929 –cu il
1951 ci il

Sual: Yüklәrin avtomobil nәqliyyatı ilә daşınması üçün beynәlxalq mal – nәqliyyat qimәsi
forması hansı tәşkilat tәrәfindәn işlәnib? (Çәki: 1)

Beynәlxalq Avtoyol Federasiyası  FİA
Beynәlxalq Avtomobil Nәqliyyatı İttifaqı  IRU
Beynәlxalq Avtonәqliyyat Federasiyası  MAF
Avtodaşımalar İnstitutu  AFİ (ADİ)
BMT Avropa İqtisadi Komissiyasının Daxili Nәqliyyat Üzrә Komitәsi

Sual: Tәhlükәsiz konteynerlәr üzrә Beynәlxalq Konvensiyanın tәlәblәri hansı
konteynerlәrә tәtbiq olunmur? (Çәki: 1)

avtomobillәrlә daşınan konteynerlәrә
gәmilәrlә daşınan konteynerlәrә



uzunluğu 6 metrdәn böyük olan konteynerlәrә
hava ilә daşınan konteynerlәrә
tutumu 20 kv. metrdәn çox olan konteynerlәrә

Sual: Aşağıdakı beynәlxalq normalardan hansı sәnaye mülkiyyәtinin müdafiәsinә aid
deyil? (Çәki: 1)

1883il “ Sәnaye mülkiyyәtinin qorunması üzrә Paris konvensiyası
1891ci il “ İşarәlәrin beynәlxalq qeydiyyatı üzrә Madrid Sazişi
1970ci il “ Patent kooperasiyası haqda Müqavilә”
1957ci il “ İxtiraların beynәlxalq patentlәnmәsi qaydaları üzrә Saziş”
1978ci il “ Avropa patent Konvensiyası”

Sual: BMTnin “Yüklәrin dәnizlә daşınması haqda Konvensiyası “ neçәnci ildә vә harada
qәbul olunub? (Çәki: 1)

1968 ci il , Hamburq
1973cü il , Visbi
1978 ci il , Hamburq
1978 ci il, Haaqa
1968ci il Haaqa

Sual: Yük itirildikdә vә ya mәhv olduqda daşıyıcı hansı itkilәri ödәmәlidir? (Çәki: 1)
malın dәyәrini
malın dәyәrinin sığortalanmayan hissәsini
malın dәyәri, gömrük ödәnişlәri vә daşıma xәrclәrini
malın dәyәrinin 50 faizini
bütün xәrclәrin sığortalanan hissәsini

Sual: Bukinq not nәdir? (Çәki: 1)
dәniz daşıma müqavilәsinin bir növüdür
konosamentin bir növüdür
çarter müqavilәsinin bir növüdür
daşıma müqavilәsinә olunmuş qeydlәri göstәrәn sәnәddir
gәminin limanda dayanma müddәtinin qeydiyyat sәnәdidir

Sual: “ Tәmiz konosament” nәdir? (Çәki: 1)
üzәrindә düzәliş aparılmamış konosament
malın tamamilә daşımağa qәbul olunduğu haqda konosament
üzәrindә malın qәbul olunması haqda qeyd olunmayan konosament
malın nöqsansız daşımaya qәbul olunmasını tәsdiq edәn konosament
doldurulmamış konosament

Sual: Qeydli konosament nәdir? (Çәki: 1)
malın gәmiyә yüklәnmәsi haqda üzәrindә qeyd olunmuş konosament
üzәrindә malın qәbulu zamanı aşkar olunmuş nöqsanlar haqda qeyd olan

konosament



üzәrindә yük göndәrәnin yükü daşıyıcıya tәhvil verәrkәn daşıma şәraiti haqda
iradları qeyd olunmuş konosament

üzәrindә hüquqların üçüncü şәxsә verilmәsi haqda qeyd olan konosament
üzәrindә gәmi agentinin xüsusi hallar barәdә qeydlәri olan konosament

Sual: Nәqliyyat –texnoloji sistemlәrin formalaşması prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
müxtәlif nәqliyyat növlәrinin kombinә olunması
nәqliyyat vasitәlәrinin tәrkib hissәlәrinә ayrılması imkanı
yüklәrin daşınması sürәtini artırmaq üçün yeni hәrәkәt prinsiplәrinin tәtbiqi
daşıma әmәliyyatlarının intensivliyinin artırılması üçün yük vahidlәrinin irilәşdirilmәsi
yeni texnologiyalardan istifadә etmәklә mövcud nәqliyyat n vasitәlәrinin yük daşıma

imkanlarının artırılması

Sual: Portfel investisiyalarından fәrqli olaraq birbaşa investisiyalar sahibkara: (Çәki: 1)
xarici filial üzәrindә nәzarәt hüququ verir
yalnız gәlirdәn pay almaq hüququ verir
daha çox gәlir götürmәk hüququ verir
şirkәtin idarә olunmasında iştirak etmәk hüququ verir
risklәrdәn yayınmaq imkanı verir

Sual: Birbaşa xarici investisiyaların üstünlüklәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
xarici ölkәnin elmitexniki potensialından istifadә
ucuz işçi qüvvәsindәn istifadә
yüksәk texnologiyalardan istifadә
hazır istehsal infrastrukturundan istifadә
gömrük maneәlәrini aşmaq imkanı

Sual: Aşağıdakılardan hansı multimodal daşımanın әlamәtlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
daşıyıcılar arasında hәrәkәt qrafikinin razılaşdırılması
başlanğıc mәntәqәdәn son mәntәqәyә qәdәr çatdırma operatorunun olması
sona qәdәr vahid fraxt stavkası
vahid nәqliyyat sәnәdi
yükә görә vahid mәsuliyyәt

Sual: Aşağıdakılardan hansı multimodal daşıma sistemlәrinin fәaliyyәt prinsiplәrinә aid
deyil? (Çәki: 1)

eyni kommersiya hüquqi rejimin olması
daşıyıcılar arasında vahid daşıma tarifinin tәtbiqi haqda razılaşmanın olması
vasitәçilәrin kooperasiyası
müxtәlif nәqliyyat növlәri ilә daşımaların infrastrukturunun kompleks inkişafı
telekommunikasiya sistemlәrindәn maksimal istifadә

Sual: BMT –nin”Yüklәrin beynәlxalq qarışıq daşınması haqda Konvensiyası”nın
prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)

inkişaf etmoş vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr arasında maraqların әdalәtli balansı



tәmin olunmalıdır
operator, yükgöndәrәn vә müvafiq milli orqanlar arasında xidmәtlәrin göstәrilmәsi

barәdә mәslәhәtlәşmәlәr aparılmalıdır
qarışıq daşımada iştirak edәn daşıyıcılar bir birinin maraqlarını nәzәrә almalıdır
yük göndәrәn qarışıq yaxud ayrı ayrı nәqliyyat növlәri ilә aşıma arasında seçim

etmәkdә müstәqildir
operatorun mәsuliyyәti günahsızlıq prezumpsiyasına әsaslanır

Sual: BMT –nin”Yüklәrin beynәlxalq qarışıq daşınması haqda Konvensiyası” nә vaxt
qәbul olunub? (Çәki: 1)

1968ci il
1976cı il
1971– ci il
1980 cı il
1984cü il

Sual: BMT nin “Yüklәrin beynәlxalq qarışıq daşınması haqda Konvensiyası”nın üzvlәrinin
razılaşdıqları müddәalara aid deyil: (Çәki: 1)

hәr bir ölkә milli sәviyyәdә qarışıq daşıma operatorlarının fәaliyyәtini tәnzimlәmәk
hüququna malikdir

ölkәlәrin inkişaf problemlәri vә xüsusi maraqları nәzәrә alınmalıdır
gömrük prosedurlarının asanlaşdırılması zәruridir
beynәlxalq qarışıq daşımalar bütün ölkәlәrin maraqları nәzәrә alınmaqla inkişaf

etdirilmәlidir
әgәr ölkәnin milli maraqları tәlәb edәrsә o, konvensiyanın müddәalarından çıxa bilәr

Sual: BMT nin “Yüklәrin beynәlxalq qarışıq daşınması haqda Konvensiyası”na görә
qarışıq daşıma operatoru kim ola bilәr? (Çәki: 1)

vasitәçi kimi qarışıq daşıma haqda müqavilә bağlayan istәnilәn hüquqi şәxs
vasitәçi kimi qarışıq daşıma haqda müqavilә bağlayan istәnilәn hüquqi vә ya fiziki

şәxs
öz adından vasitәçi kimi yox, müqavilә tәrәfi kimi qarışıq daşıma müqavilәsi

bağlayan istәnilәn hüquqi şәxs
vasitәçi kimi müqavilә bağlayan , amma daşıyıcı ilә birlikdә daşımaya görә

mәsuliyyәt daşıyan hüquqi vә ya fiziki şәxs
sәrәncamında bir neçә nәqliyyat növü olub, qarışıq daşımaları yerinә yetirmәk

imkanına malik olan istәnilәn hüquqi vә ya fiziki şәxs

BÖLMӘ: 08
Ad 08

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %



Sual: Beynәlxalq biznes әmәliyyatlarının nәqliyyat tәminatının spesifik xüsusiyyәtlәrinә
aid deyil: (Çәki: 1)

nәqliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsi dünya bazarında alqı satqı obyekti kimi çıxış
etdiyindәn o da beynәlxalq ticarәtin inkişafına tәsir edәn amillәrin tәsirinә mәruz qalır

burada hәlә istehsal olunmamış vә istehsal olunduğu anda istehlak olunacaq
mәhsulla sövdәlәşmә bağlanır

nәqliyyat xidmәtlәri bazarında bu xidmәtlәrin qiymәtlәrindә әks olunan nәqliyyat
xidmәtlәrinin keyfiyyәti xüsusilә kәskin ifadә olunur

biznes әmәliyyatlarına beynәlxalq nәqliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsi haqda qәrar
bilavasitә daşıma prosesinin faktiki başlanmasına qәdәr qәbul olunur

yüklәrin beynәlxalq daşınması zamanı tәrәflәrin öhdәliklәri vә müvafiq xәrclәr dәqiq
bölüşdürülmәlidir

Sual: Nәqliyyat xidmәtlәrinә tәsir göstәrәn amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
iqtisadi amillәr
siyasi – hüquqi amillәr
tәbii amillәr
texniki amillәr
texnoloji amillәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı nәqliyyat xidmәtlәri bazarının spesifik xüsusiyyәtidir? (Çәki:
1)

gözlә görünmәyәn mәhsulla sövdәlәşmә bağlanır
hәlә istehsal olunmamış vә istehsal olunduğu anda istehlak olunacaq mәhsulla

sövdәlәşmә bağlanır
hiss olunmayan mәhsulla sövdәlәşmә bağlanır
saxlamaq vә daşımaq mümkün olmayan mәhsulla sövdәlәşmә bağlanır
müstәsna olaraq mübadilә üçün istehsal olunan mәhsulla sövdәlәşmә bağlanır

Sual: Son on ildә xidmәtlәrlә ticarәtin artım tempi ildә orta hesabla neçә faiz tәşkil edir?
(Çәki: 1)

6%
7%
8%
10%
11%

Sual: Beynәlxalq xidmәtlәr sferasının son dövrlәrdәki sürәtli inkişafının sәbәblәrinә aid
deyil: (Çәki: 1)

dünyanın әksәr ölkәlәrindә uzunmüddәtli iqtisadi yüksәliş
elmitexniki tәrәqqi
ölkәlәrin beynәlxlalq iqtisadi әlaqәlәrinin vә BİM formalarının inkişafı
insanın intellektual vә fiziki imkanlarının tәkmillәşmәsi
beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin genişlәnmәsi



Sual: Daxili bazarda qiymәti 14000 doll.olan maşın üçün 9600 dollarlıq komplektlәşdirici
detallar xaricdәn idxal olunur.Maşına 30% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv
rüsum dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

76,5 %
95,4 %
88,2 %
80,0%
83,3%

Sual: Daxili bazarda qiymәti 860 doll. olan televizor üçün 540 dollarlıq detal xaricdәn
idxal olunur.Televizora 35% , detallara isә 20 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv
rüsum dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

60,3 %
65,0 %
68,9 %
72,7%
76,4 %

Sual: Daxili bazarda qiymәti 720 doll.olan kompyuter üçün 430 dollarlıq komplektlәşdirici
detallar xaricdәn idxal olunur.Kompyuterә 25% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv
rüsum dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәcәkdir? (Çәki: 1)

54,6 %
57,3 %
62,1%
65,5%
68,0%

Sual: Hansı әmәliyyat gömrük rәsmilәşdirilmәsinin ikinci mәrhәlәsindә hәyata keçirilmir?
(Çәki: 1)

malın XİF ӘN görә tәsnifatının düzgünlüyünün yoxlanılması
malın miqdarı haqda mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması
tarif güzәştlәri üçün әsas olub olmamasının yoxlanması
qeyri tarif tәdbirlәrinә әmәl olunub olunmamasının yoxlanması
gömrük dәyәrinin düzgün tәyin olunub olunmamasının yoxlanması

Sual: İnvestisiya mühitini müәyyәn edәn amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
ölkәdә cәlbedici investisiya layihәlәrinin olması
qanunların stabilliyi
siyasi stabillik
ölkәdә demoqrafik vәziyyәt
ölkәdә torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәtin olması

Sual: İnvestisiya fәaliyyәti haqda AR Qanunu nәvaxt qәbul olunub? (Çәki: 1)
18 fevral 1993 –cü il
13 yanvar 1995ci il
26 oktyabr 1994 cü il



12 mart 1995ci il
16 dekabr 1993cü il

Sual: Xarici investisiyaların qorunması haqda AR Qanunu nә vaxt qәbul olunub? (Çәki:
1)

16 dekabr 1993cü il
15 mart 1995ci il
15 yanvar 1992ci il
26 oktyabr 1994 cü il
18 fevral 1993 –cü il

Sual: Valyuta siyasәtinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
valyuta ehtiyatlarının idarә olunmasının xarici trast fondlara tapşırılması
mәrkәzi bank tәrәfindәn valyuta müdaxilәlәrinin hәyata keçirilmәsi
valyuta ehtiyatlarının müxtәlif ölkәlәrin valyutalarında saxlanması
valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiqi
mәrkәzi bank tәrәfindәn faiz normalarının müәyyәn olunması

Sual: Hansı halda xarici investisiyaların ölkәyә gәtirilmәsinә mәhdudiyyәtlәr qoyulması
zәruridir? (Çәki: 1)

ölkәdә xarici kapitalın artıqlığı mövcuddursa
ölkәdә pulun artıqlığı faiz normalarının enmәsinә sәbәb ola bilәrsә
xarici investisiyalar ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinә tәhdid edirsә
hәmin ölkә ilә diplomatik münasibәtlәrin pislәşmәsi halında
ölkәnin öz kapital ehtiyatları hәddәn çoxdursa

Sual: Deviz siyasәti nәdir? (Çәki: 1)
ölkәdә devizlәrin fәaliyyәtinә mәhdudiyyәtlәrin tәtbiqi
mәrkәzi bank tәrәfindәn devizlәrin istifadәsinin qadağan olunması
devizlәrin milli valyutaya dәyişdirilmәsinin qaydalarının müәyyәn edilmәsi
mәrkәzi bank tәrәfindәn xarici valyutanın alınıb satılması
mәrkәzi bank tәrәfindәn ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn xarici valyutaların siyahısının

müәyyәn edilmәsi

Sual: Diskont siyasәti nәdir? (Çәki: 1)
mәrkәzi bank tәrәfindәn kommersiya banklarının tәkrar maliyyәlәşdirilmәsinin

mәhdudlaşdırılması
mәrkәzi bank tәrәfindәn kommersiya banklarının tәkrar maliyyәlәşdirilmәsinin

artırılması
mәrkәzi bank tәrәfindәn kommersiya banklarının tәkrar maliyyәlәşdirilmәsi üçün faiz

dәrәcәlәrinin müәyyәn olunması
mәrkәzi bank tәrәfindәn kommersiya banklarının kredit faizlәrinin maksimal

hәddinin müәyyәn olunması
mәrkәzi bank tәrәfindәn kommersiya banklarının kredit faizlәrinin minimal hәddinin

müәyyәn olunması



Sual: Devalvasiya nәdir? (Çәki: 1)
milli valyutanın alıcılıq qabiliyyıtinin aşağı düşmısi
milli valyutanın alıcılıq qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi
milli valyutanın inflyasiyasının yüksәldilmәsi
milli valyutanın mәzәnnәsinin yüksәldilmәsi
milli valyutanın mәzәnnәsinin aşağı salınması

Sual: Devalvasiya dәrәcәsi nәdir? (Çәki: 1)
milli valyutanın alıcılıq qabiliyyәtinin yüksәlmәsi dәrәcәsi
milli valyutanın pul nişanlarında lәğv olunan sıfırların sayı
milli valyutanın mәzәnnәsinin aşağı salınması faizi
milli valyutanın mәzәnnәsinin artırılması faizi
milli valyutanın alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmә dәrәcәsi

Sual: Valyuta nәzarәtinin mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
valyuta әmәliyyatlarının aparılması zamanı ölkәnin iqtisadi maraqlarının tәmin

edilmәsi
valyuta әmәliyyatlarının aparılması zamanı valyuta qanunvericiliyinә әmәl

olunmasının tәmin edilmәsi
ölkәnin valyuta ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi
ölkәdә tәdiyyә balansının tarazlığının tәmin olunması
xarici valyutanın ölkәdәn qanunsuz çıxarılmasının qarşısının alınması

Sual: Daxili bazarda qiymәti 5400 doll. olan dәzgah üçün 3000 dollarlıq detal xaricdәn
idxal olunur.Dәzgaha 30% , detallara isә 12 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv
rüsum dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edәr? (Çәki: 1)

34,4%
38,5%
41,8%
52,5 %
50,4%

Sual: XİFin mühüm istiqamәtlәrindәn biri olan nәqliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsi dünya
üzrә ümumi xidmәtlәr ixracının tәxminәn neçә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)

40%
35%
30%
25%
20%

Sual: Beynәlxalq biznes әmәliyyatlarının nәqliyyat tәminatına tәsir göstәrәn amillәr
hansılardır? (Çәki: 1)

Iqtisadi, siyasi hüquqi, tәbii, texnoloji
Iqtisadi, hәrbi, tәbii, texnoloji
Iqtisadi, siyasi hüquqi, sosioloji, tәbii



Tәbii, siyasi hüquqi, texnoloji, etnik
Texnolji, tәbii, hәrbi, sosioloji

Sual: Aşağıdakılardan hansı kontraktın nәqliyyat şәrtlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
malın göndәrilmә müddәti
daşıyıcının adı
nәqliyyat risklәrinin sığortalanma qaydaları
mal müşayiәt sәnәdlәri
maldan istifadә haqqında sәnәd

Sual: Hava nәqliyyatının üstün cәhәtinә aid deyil: (Çәki: 1)
yüksәk kapital, material vә enerji tutumluluğu
yüklәrin çatdırılmasının әn yüksәk sürәti
 yüksәk etibarlılıq
 yüklәrin әn yüksәk qorunma sәviyyәsi
daşımanın әn qısa marşrutu

Sual: Beynәlxalq ticarәtdә hansı nәqliyyat növlәrindәn istifadә olunur: (Çәki: 1)
Bütün cavablar doğrudur
hava nәqliyyatı
avtomobil nәqliyyatı
dәmir yol nәqliyyatı
daxili su ( çay) nәqliyyatı

Sual: Dәniz nәqliyyatının üstün cәhәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
coğrafi, naviqasiya vә hava şәraitindәn asılı olması
kontinentlәrarası daşıma imkanı
uzaq mәsafәlәrә daşıma zamanı maya dәyәrinin aşağı olması
yüksәk daşıma vә buraxılış imkanları
daşımaların aşağı kapital tutumluluğu

Sual: Dәmiryol nәqliyyatının üstün cәhәtinә aiddir: (Çәki: 1)
daşımaların yüksәk müntәzәmliyi
daşıyıcıların sayının mәhdudluğu
istehsal – texniki bazaya böyük kapital qoyuluşunun tәlәb olunması
daşımaların yüksәk material vә enerji tutumluluğu
son nöqtәyә çatdırılma imkanının aşağı olması

Sual: Avtomobil nәqliyyatının mәnfi cәhәtinә aiddir: (Çәki: 1)
magistral nәqliyyat kimi istifadә oluna bilmәmәsi
yüklәri kiçik partiyalarla göndәrmәk imkanı
әlçatan olması
müxtәlif marşrutlar vә çatdırılma sxemlәrindәn istifadә imkanı
yüklәrin qorunma sәviyyәsinin yüksәk olması



Sual: Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı (İMO) neçәnci ildә yaradılıb? (Çәki: 1)
1958
1992
2000
1919
1997

Sual: Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı (İMO)nın neçә üzvü var? (Çәki: 1)
129
132
139
152
160

Sual: Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı (İMO)nun әsas mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
dәnizdә insan hәyatı vә әmlakın tәhlükәsizliyini tәmin edәn optimal standart vә

normaların işlәnmәsi istiqamәtindә ölkәlәr arasında әmәkdaşlıq mexanizminin
yaradılmasıdır

yalnız dәnizә çıxışı olmayan ölkәlәrә maddi yardımların göstәrilmәsi istiqamәtindә
ölkәlәr arasında әmәkdaşlıq mexanizminin yaradılmasıdır

yalnız dәnizә çıxışı olan ölkәlәrә maddi yardımların göstәrilmәsi istiqamәtindә
ölkәlәr arasında әmәkdaşlıq mexanizminin yaradılmasıdır

yalnız ada ölkәlәrinә maddi yardımların göstәrilmәsi istiqamәtindә ölkәlәr arasında
әmәkdaşlıq mexanizminin yaradılmasıdır

yalnız dәnizә çıxışı olmayan ölkәlәrә maddi yardımların göstәrilmәsi vә
tәhlükәsizliyi tәmin edәn optimal normaların işlәnmәsi istiqamәtindә ölkәlәr arasında
әmәkdaşlıq mexanizminin yaradılmasıdır

Sual: Gәmi sahibi tәrәfindәn yük göndәrәnә verilәn yükün dәnizlә daşınmağa qәbul
edilmәsi haqda qәbz necә adlanır? (Çәki: 1)

Konosament
Konvensiya
Çarter
Kontragent
Konsensus

Sual: Yük göndәrәnlә daşıyıcı (nümayәndә) arasındakı fraxt haqda müqavilә necә
adlanır? (Çәki: 1)

Çarter
Konosament
Konvensiya
Kontragent
Konsensus

Sual: Taym – çarter nәdir? (Çәki: 1)



gәminin bütövlükdә vә ya bir hissәsinin istәnilәn istiqamәtdә fraxt götürәnә icarәyә
verilmәsi haqda müqavilәdir

gәmi bütün ekipajı ilә müәyyәn müddәtә fraxt götürәnә icarәyә verilir ki, bu halda
ekipaj üzvlәri hәmin müddәtә icarәçinin işçilәri olurlar

gәmi ekipajsız icarәyә verilir vә icarәçi gәminin bütün xәrclәrini çәkәrәk gәmi
sahibinә icarә haqqı ödәyir

gәmi ekipajla birlikdә icarәyә verilir vә icarәçi gәminin bütün xәrclәrini çәkәrәk gәmi
sahibinә icarә haqqı ödәyir

gәmi ekipajsız müәyyәn müddәtә fraxt götürәnә icarәyә verilir ki, bu halda ekipaj
üzvlәri hәmin müddәtә icarәçinin işçilәri olurlar

Sual: Aşağıdakılardan hansılar çarterin növünә aiddir? (Çәki: 1)
Tәmiz vә açıq
Açıq vә qapalı
Tәmiz vә qapalı
Göndәrilәn vә göndәrilmәyәn
Müddәtli vә qapalı

Sual: Aşağıdakılardan hansı çarterin növü deyil: (Çәki: 1)
Outçarter
Taymçarter
Dimayzçarter
Berboutçarter
Açıq çarter

Sual: Yüklәmә boşaltma әmәliyyatlarının gecikdirilmәsinә görә icarәçinin gәmi sahibinә
ödәdiyi cәrimә necә adlanır? (Çәki: 1)

Demerec
Dispaç
Çarter
Konosament
Konsensus

Sual: Yüklәmә boşaltma әmәliyyatları vaxtından әvvәl başa çatdırılarsa gәmi sahibi
icarәçiyә ödәdiyi mükafat necә adlanır? (Çәki: 1)

Dispaç
Çarter
Konosament
Konsensus
Demerec

Sual: QATS nәdir? (Çәki: 1)
“Xidmәtlәrlә Ticarәt üzrә Baş Saziş”
“İnvestisiya Tәdbirlәrinin Ticarәt Aspektlәri üzrә Saziş”
“Әqli Mülkiyyәt Hüquqlarının Müdafiәsinin Ticarәt Aspektlәri üzrә Saziş”
“Ticarәt vә Tariflәr üzrә Baş Saziş”



Heç bir cavab düzgün deyil

Sual: TRİPS nәdir? (Çәki: 1)
“Әqli Mülkiyyәt Hüquqlarının Müdafiәsinin Ticarәt Aspektlәri üzrә Saziş”
 “İnvestisiya Tәdbirlәrinin Ticarәt Aspektlәri üzrә Saziş”
“Ticarәt vә Tariflәr üzrә Baş Saziş”
Heç bir cavab düzgün deyil
“Xidmәtlәrlә Ticarәt üzrә Baş Saziş”

Sual: “İNCOTERMS2000”dә olub “İNCOTERMS  2010”da çıxarılan bazis şәrti
hansıdır? (Çәki: 1)

CİP
DDU
DAT
FCR
CPT

Sual: Aşağıdakılardan hansı “İNCOTERMS  2010”da C qrupu şәrtinә daxil deyil: (Çәki:
1)

CDR
CFR
CİF
CPT
CİP

Sual: “İNCOTERMS  2010”da hansı şәrtә görә satıcı malı öz müәssisәsindә (zavod,
anbar vә s.) alıcıya tәhvil verir: (Çәki: 1)

EXW
CIP
FAS
FOB
DAP

Sual: “İNCOTERMS” hansı beynәlxalq tәşkilat tәrәfindәn işlәnib hazırlanmışdır? (Çәki:
1)

Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Beynәlxalq Ticarәt Palatası
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı

Sual: Yük manifesti nәdir? (Çәki: 1)
Gәmi vәrәqidir
Sәrnişinlәrin siyahısıdır



Konosamentlәrin siyahısıdır
Silahların siyahısıdır
Gәmi ehtiyatları haqda bәyannamәdir

Sual: YGBdә bu blok yoxdur: (Çәki: 1)
Coğrafi blok
Nәqliyyat bloku
Maliyyә bloku
Göndәrmәnin ümumi xarakteristikası bloku
Xarici blok

Sual: Daxili bazarın xarici rәqabәtin zәrәrli tәsirindәn müdafiә olunmasına vә bir sıra
hallarda isә xarici bazarın tutulmasına yönәlmiş xarici ticarәt siyasәti necә adlanır?
(Çәki: 1)

Liberalizm
Proteksionizm
Diversifikasiya
Diskont
Dempinq

Sual: Gömrük auditi hansı formalarda hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
Tam vә qismәn
Açıq vә qapalı
Ümumi vә xüsusi
Müәyyәn vә qeyrimüәyyәn
Sabit vә dәyişkәn

Sual: Dünya üzrә ümumi daşımalarda hava daşımalarının payı neçә faiz tәşkil edir?
(Çәki: 1)

0,2%
1 %
0,8 %
0,6 %
0,4%

Sual: Yüklәrin hava nәqliyyatı vasitәsi ilә daşınması zamanı istifadә olunan әsas sәnәd
hansıdır? (Çәki: 1)

Yük gömrük bәyannamәsi
Avia yük qaimәsi
Yol qaimәsi
Gömrük qaimәsi
Gömrük sәnәdi

BÖLMӘ: 09
Ad 09



Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: İMT BM hansı konvensiya әsasında yaradılıb? (Çәki: 1)
1969cu il Vyana konvensiyası
1978ci il Nyu – York konvensiyası
1965ci il Vaşinqton konvensiyası
1973cü il Brüssel konvensiyası
1985ci il Seul konvensiyası

Sual: İZÇA hansı konvensiya әsasında yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1965ci il Vaşınqton konvensiyası
1978ci il Nyu – York konvensiyası
1985ci il Seul konvensiyası
1980cı il Vyana konvensiyası
1973cü il Brüssel konvensiyası

Sual: Malların müvәqqәti idxal xüsusi gömrük proseduru altında olmasının maksmal
müddәti nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

1 il
1 il 6 ay
2 il
2 il 6 ay
3 il

Sual: Tәkrar idxal gömrük proseduru ixrac olunmuş malların ixrac olunduğu vaxtdan
hansı müddәtdәn gec olmayaraq gömrük әrazisinә qaytarılmasını nәzәrdә tutur? (Çәki:
1)

1 il 6 ay
2 il
2 il 6 ay
3 il
3 il 6 ay

Sual: Mallar son istifadә xüsusi gömrük proseduru altında yerlәşdirilәrkәn: (Çәki: 1)
bütün rüsumlar ödәnilәrәk iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilmәklә sәrbәst dövriyyә

üçün buraxılır
rüsumlar vә vergilәrdәn qismәn azad olunmaqla sәrbәst dövriyyә üçün buraxılır
alınmış rüsumlar geri qaytarılmaqla gömrük әrazisindә istifadә olunur
rüsumlardan vә vergilәrdәn tam azad olunmaqla sәrbәst dövriyyә üçün buraxılır
rüsumlar ödәnilmәklә, ancaq iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilmәdәn gömrük



әrazisindә istifadә olunur

Sual: BXİ –ın milli iqtisadiyyata müsbәt tәsirlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
stabil maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri
qabaqcıl texnologiyaların ötürülmәsi
istehsal amillәrindәn rasional istifadә
ixracın diversifikasiyası imkanı
xarici bazarlarla әlaqәlәrin genişlәnmәsi

Sual: Xarici investisiya siyasәtinin mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın strukturca yenidәn qurulmasının tәmin olunması
yeni işyerlәriinin açılması hesabına mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
xarici kapitalın ölkәyә cәlb edilmәsi vә ölkә iqtisadiyyatının inkişafı üçün effektiv

istifadәsinin tәmin edilmәsi
yüksәk әlavә dәyәrli sahәlәrdә yüksәk ixtisaslı kadrlara tәlәbatın artması
inkişaf etmiş ölkәlәrin qabaqcıl idarәetmә tәcrübәsindәn yararlanmaq

Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici investisiya siyasәtinin mәqsәdlәrinә aid deyil? (Çәki:
1)

ölkәdә sağlam rәqabәt mühitinin yaradılması
iqtisadiyyatın rәqabәtqabiliyyәtliliyinin yüksәldilmәsi üçün әlverişli şәrait yaradılması
xarici investisiyalarla bәrabәr ölkәyә qabaqcıl texnologiyalar vә mütәrәqqi

sahibkarlıq tәcrübәsinin cәlb edilmәsi
ölkә iqtisadiyyatının diversifikasiyası,yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafına şәrait

yaradılması
vençur investisiyalaşdırmasının yaradılması vә inkişafı üçün şәrait yaradılması

Sual: Kapital ixrac edәn ölkәlәr tәrәfindәn tәtbiq olunan mәhdudlaşdırıcı vә
stimullaşdırıcı tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)

BXİdan gәlirlәrin vә mәnfәәtin baza ölkәsinә köçürülmәsinә vergi güzәştlәri
İEO vә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin iqtisadiyyatına investisiya qoyan kiçik vә orta

şirkәtlәrin güzәştli kreditlәşdirilmәsi
Ölkәdә özәl kapital qoyuluşuna dövlәt zәmanәtinin verilmәsi
Xarici investisiyalaşdәrmaya dәstәk göstәrәn xüsusi orqanların yaradılması
Investisiyaların dәstәklәnmәsi proqramlarının işlәnmәsi

Sual: Xarici kapitalın ölkәyә daxil olmasının tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn
hәyata keçirilәn mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)

Xalq tәsәrrüfatı üçün strateji әhәmiyyәtә malik sahәlәrә xarici kapitalın daxil
olmasına imkan verilmәmәsi

Xarici investisiyalı müәssisәlәrin gәlirinin bir hissәsinin ölkәnin daxili ehtiyacları
üçün istifadә olunmasına yönәlmiş tәdbirlәr

xarici kapitalın ölkәyә buraxılmasının lisenziyaicazәli qaydalarının tәtbiqi
ixrac qiymәtlәrinin sәviyyәsinә qoyulan mәhdudiyyәtlәr
ixracın hәcminә mәhdudiyyәtlәr



Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici kapitalın ölkәyә daxil olmasının tәnzimlәnmәsi
mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrә aid deyil? (Çәki:
1)

malların idxalının әvәz olunması tәlәblәri
birgә müәssisәlәrin yaradılmasına mәhdudiyyәtlәr
xarici şirkәtlәrin gәlir sәviyyәsinә qoyulan mәhdudiyyәtlәr
xarici kapitalın daxil ola bilәcәyi fәaliyyәt sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi
gәlir vә kapitalın ölkәdәn çıxarılmasına müxtәlif mәhdudiyyәtlәrin tәtbiqi

Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici kapitalın ölkәyә daxil olmasının tәnzimlәnmәsi
mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrә aiddir? (Çәki: 1)

Yerin tәki vә tәbii sәrvәtlәrin işlәnmәsinә xarici kapitalın buraxılmasına dövlәt
nәzarәtinin tәtbiqi

TMKların yerlәşdiyi ölkә әrazisinә xarici filiallardan ixracın mәhdudlaşdırılması üzrә
tәdbirlәr

BXİdan gәlirlәrin vә mәnfәәtin baza ölkәsinә köçürülmәsinә qoyulan
mәhdudiyyәtlәr

İEO vә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin iqtisadiyyatına investisiya qoyan kiçik vә orta
şirkәtlәrin kreditlәşdirilmәsinә mәhdudiyyәtlәr

xarici kapitalın ölkәnin strateji әhәmiyyәtli sektorlarına daxxil olmasının qarşısının
alınması

Sual: Xarici kapitalın qәbul edәn ölkәnin iqtisadiyyatı üçün yarada bilәcәyi tәhdidlәrә aid
deyil: (Çәki: 1)

milli kapitalın fәaliyyәtini mәhdudlaşdıra
strateji mühüm obyektlәrin xarici kapitalın nәzarәti altına keçmәsi
ölkә üçün hәyati әhәmiyyәtli sahәlәrin xarici sahibkarların nәzarәti altına keçmәsi
xarici sahibkarların ölkәnin tәbii sәrvәtlәrindәn öz mәnfәәtlәri üçün istifadә etmәsi
gәlirlәrin ölkәdәn kütlәvi çıxarılması

Sual: Mәhdudlaşdırıcı işgüzar fәaliyyәt hәyata keçirәn şirkәtlәr barәsindә hәyata
keçirilәn tәnzimlәyici tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)

bazarın bölünmәsi üzrә tәdbirlәr
tenderlәrin tәşkili üzrә tәdbirlәr
fәaliyyәtin mәhdudlaşdırılması üzrә tәdbirlәr
“әlaqәli ticarәt” tәdbirlәri
pәrakәndә satış qiymәtlәrinin saxlanılması üzrә tәdbirlәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhdudlaşdırıcı işgüzar fәaliyyәt hәyata keçirәn şirkәtlәr
barәsindә hәyata keçirilәn tәnzimlәyici tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)

qiymәtlәrin mәhdudlaşdırılması üzrә tәdbirlәr
müstәsna diler әlaqәlәrindәn imtina üzrә tәdbirlәr
transfert qiymәtlәrinin tәtbiqi ilә әlaqәdar tәdbirlәr
qiymәtlәrin differensasiyası üzrә tәdbirlәr
qiymәtlәrin fiksә olunması üzrә tәdbirlәr



Sual: Keçәn әsrin 80ci illәrindә investisiya rejimlәrinin liberallaşması sәbәblәrinә aid
deyil: (Çәki: 1)

80 ci illәrdә bir sıra İEO ölkәlәrin xarici borc böhranı keçirmәsi vә maliyyә
resurslarının mәhdudluğu

Keçmiş sosialist ölkәlәrindә iqtisadi inkişaf templәrinin zәiflәmәsi
Ölkәlәr arasında BXİın cәlb olunması uğrunda rәqabәtin güclәnmәsi
80illәrin әvvәllәrindә dünyada baş verәn iqtisadi tәnәzzül
Ölkәlәrin, xüsusilә dә yeni sәnaye ölkәlәrinin milli TMKların inkişafı vә onlara

dәstәk siyasәtini hәyata keçirmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya iqliminin tәriflәrindәn deyil? (Çәki: 1)
İnvestisiya iqlimi – investisiyalara potensial ödәniş qabiliyyәtli tәlәbi şәrtlәndirәn

müxtәlif obyektiv әlamәt, xassә vә vasitәlәrin mәcmusudur
İnvestisiya iqlimi –ölkәdә müvәqqәti sәrbәst pul vәsaitlәrinin gәlir götürmәk mәqsәdi

ilә qoyulması üçün formalaşmış siyasi vә iqtisadi amillәr mәcmusudur
İnvestisiya iqlimi – ölkә üçün xarakterik olan vә subyektlәrin investisiya qoyma

imkanlarını vә stimullarını müәyyәn edәn amillәr kompleksidir
İnvestisiya iqlimi – ölkәdә kapital qoyuluşunun cәlbediciliyini müәyyәn edәn iqtisadi,

siyasi vә digәr amillәrin mәcmusudur
İnvestisiya iqlimi investoru ölkәyә investisiya qoymağa vә ya investisiya

qoymaqdan imtina etmәyә sövq edәn siyasi, sosial – iqtisadi vә hüquqi amillәrin
mәcmusu ilә xarakterizә olunan mövcud şәraitdir

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya potensialının elementlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
istehsal potensialı
infrastruktur potensialı
intellektual potensial
istehlak potensialı
institusional potensial

Sual: İnvestisiya risklәrini qiymәtlәndirmәk üçün tәhlil olunması zәruri olan amillәrә aid
deyil: (Çәki: 1)

siyasi stabillik – siyasi çevrilişlәr vә onların işgüzar fәallığa tәsiri
xarici investisiyalar vә gәlirlәrә münasibәt – sosial ehtiyaclara xәrclәrin miqdarı
milli valyutanın mәzәnnәsi
millilәşdirmә  mülkiyyәtin ekspropriasiyası ( zorla әldәn alınması)
devalvasiya ehtimalı  valyuta tәnzimlәmәsi metodlarının tәsiri vә effektivliyi

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya risklәrini qiymәtlәndirmәk üçün tәhlil olunması
zәruri olan amillәrә aid deyil? (Çәki: 1)

müqavilәnin reallaşdırılması imkanı müqavilә öhdәliklәrinә әmәl olunması
qısa vә uzun müddәtli kreditlәr – kredit verilmәsinin şәrtlәri
kriminogen durum – mütәşәkkil cinayәtkarlıq vә bunun işgüzar fәallığa tәsiri
ölkәnin daxili bazarında rәqabәtin sәviyyәsi
korrupsiyanın mövcudluğu – korrupsiyanın sәviyyәsi vә işgüzar fәallığa tәsiri



Sual: İnvestisiya cәlbediciliyinin reytinqlәrinin hesablanması üçün istifadә olunan
göstәricilәrә aid deyil: (Çәki: 1)

iqtisadiyyatın effektivliyi
siyasi risklәrin sәviyyәsi
uzunmüddәtli borc kapitalının әlçatanlığı
forsmajor halların yaranma ehtimalı
kadrların ixtisas sәviyyәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya cәlbediciliyinin reytinqlәrinin hesablanması üçün
istifadә olunan göstәricilәrә aid deyil? (Çәki: 1)

dövlәt tәnzimlәmәsinin vәziyyәti
xarici borcların vәziyyәti
borclara xidmәt edilmәsi qabiliyyәti
xaricә verilәn kreditlәrin miqdarı
bank kreditlәrinin әlçatanlığı

Sual: Beynәlxalq tәcrübәdә әlverişli investisiya iqliminin yaradılması üçün tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsi istiqamәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)

investisiyalar üçün әlverişli inzibati mühitin yaradılması
Iqtisadiyyatda rәqabәtin stimullaşdırılması
investisiya fәaliyyәti üçün yüksәk sәviyyәli infrastrukturun yaradılması
xarici investisiyalı istehsalın tәchizatçılarla tәmin edilmәsi
investisiya proseslәrinin kadr tәminatı

Sual: Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq tәcrübәdә әlverişli investisiya iqliminin
yaradılması üçün tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi istiqamәtlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)

investisiyaların cәlb edilmәsi vә dәstәklәnmәsinin maliyyә mexanizmlәrinin
yaradılması

investisiyalar әsasında istehsal olunmuş mәhsulların istehlakının stimullaşdırılması
investisiyaların vergi stimullaşdırılması sisteminin yaradılması
investisiyalar üçün cәlbedici tarif şәrtlәrinin yaradılması
investisiyalar әsasında istehsal olunmuş mәhsula tәlәbin stimullaşdırılması

Sual: İnvestisiyalar üçün әlverişli inzibati mühitin yaradılması üzrә tәdbirlәrә aid deyil:
(Çәki: 1)

investisiya iqliminin yaxşılaşdırılması üzrә daimi fәaliyyәt göstәrәn şura yaradılması
xarici investisiyalı müәssisәlәrin qeydiyyatı vә fәaliyyәti qaydalarının

sadәlәşdirilmәsi
inhisarçılığın qarşısının alınması vә rәqabәtin stimullaşdırılması üçün müvafiq

qanunvericilik aktlarının qәbul edilmәsi
ölkәnin investisiya iqlimi haqda illik hesabatların hazırlanıb dәrc edilmәsi
investorlar üçün cәlbedici, әlverişli infrastruktur şәraitinә malik xüsusi iqtisadi

zonaların, sәnaye vә texnoloji parkların yaradılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı İnvestisiyalar üçün әlverişli inzibati mühitin yaradılması üzrә



tәdbirlәrә aid deyil? (Çәki: 1)
subsidiyaların, zәmanәtli ixrac kreditlәrinin verilmәsi, bәzi risklәrin dövlәt tәrәfindәn

sığortalanması
investorlarla inzibati rәhbәrlik arasında operativ vә effektiv qarşılıqlı әlaqәnin tәmin

edilmәsi
investisiyaların cәlb edilmәsi vә investorlarla iş üzrә agentliyin yaradılması
dövlәt hakimiyyәt orqanlarının inzibati prosedurlarının sayının azaldılması vә

sadәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә onların auditinin hәyata keçirilmәsi
inhisarçılığın qarşısının alınması vә rәqabәtin stimullaşdırılması üçün müvafiq

qanunvericilik aktlarının qәbul edilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı İnvestisiyalar üçün әlverişli inzibati mühitin yaradılması üzrә
tәdbirlәrә aiddir? (Çәki: 1)

subsidiyaların, zәmanәtli ixrac kreditlәrinin verilmәsi, bәzi risklәrin dövlәt tәrәfindәn
sığortalanması

investorlar üçün cәlbedici, әlverişli infrastruktur şәraitinә malik xüsusi iqtisadi
zonaların, sәnaye vә texnoloji parkların yaradılması

inhisarçılığın qarşısının alınması vә rәqabәtin stimullaşdırılması üçün müvafiq
qanunvericilik aktlarının qәbul edilmәsi

xarici investorların cәlb edilmәsi üçün vergi stimulları kompleksinin işlәnmәsi
resursla tәchiz edәn tәşkilatların şәbәkәlәrinә qoşulma prosedurlarının

sadәlәşdirilmәsi

Sual: İnvestisiya fәaliyyәti üçün yüksәk sәviyyәli infrastrukturun yaradılması üzrә
tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)

subsidiyaların, zәmanәtli ixrac kreditlәrinin verilmәsi, bәzi risklәrin dövlәt tәrәfindәn
sığortalanması

sәnaye meydançaları”nın taradılması üçün müvafiq tәşkilati tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsi

investorlar üçün cәlbedici, әlverişli infrastruktur şәraitinә malik xüsusi iqtisadi
zonaların, sәnaye vә texnoloji parkların yaradılması

qrantlar tәqdim etmәklә sәnaye – texnoloji parkların infrastrukturunun
maliyyәlәşdirilmәsi mexanizmlәrinin işlәnmәsi

investisiya fәaliyyәti üçün ofis, nәqliyyat, sosial rekreasion infrastrukturun
yaradılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya fәaliyyәti üçün yüksәk sәviyyәli infrastrukturun
yaradılması üzrә tәdbirlәrә aiddir? (Çәki: 1)

inhisarçılığın qarşısının alınması vә rәqabәtin stimullaşdırılması üçün müvafiq
qanunvericilik aktlarının qәbul edilmәsi

“sәnaye meydançaları”nın taradılması üçün müvafiq tәşkilati tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsi

vergi güzәştlәrinin tәtbiqinin ölkә iqtisadiyyatına inteqral effektinin qiymәtlәndirilmәsi
mәqsәdli istehsal klasterlәrinin yaradılması vә inkişafının dәstәklәnmәsi
investorlarla inzibati rәhbәrlik arasında operativ vә effektiv qarşılıqlı әlaqәnin tәmin

edilmәsi

Sual: İnvestisiyaların cәlb edilmәsi vә dәstәklәnmәsinin maliyyә mexanizmlәrinin



yaradılması tәdbirlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
investisiyalara qrantların verilmәsi qaydalarının işlәnmәsi
investisiyaların dәstәklәnmәsi üçün investisiya vә vençur fondları, banklar, xarici

dövlәt investisiya agentliklәri, ixtisaslaşmış maliyyә müәssisәlәri ilә әlaqәlәrin
yaradılması

şirkәtlәrә vergilәrdәn azad fondlar yaratmağa icazә verilmәsi
subsidiyaların, zәmanәtli ixrac kreditlәrinin verilmәsi, bәzi risklәri dövlәt tәrәfindәn

sığortalanması

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiyaların cәlb edilmәsi vә dәstәklәnmәsinin maliyyә
mexanizmlәrinin yaradılması tәdbirlәrinә aiddir? (Çәki: 1)

әvvәllәr ödәnilmiş rüsumların qaytarılması formasında vergi güzәştlәri
şirkәtlәrә vergilәrdәn azad fondlar yaratmağa icazә verilmәsi
subsidiyaların, zәmanәtli ixrac kreditlәrinin verilmәsi, bәzi risklәrin dövlәt tәrәfindәn

sığortalanması
vergi “tәtillәri” yәni vergi ödәnilmәsinә bir neçә il möhlәt verilmәsi
şәrti rüsumsuz idxal sisteminin tәtbiqi

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiyaların vergi stimullaşdırılması sisteminin
yaradılması tәdbirlәrinә aiddir? (Çәki: 1)

investisiyalara qrantların verilmәsi qaydalarının işlәnmәsi
investisiyaların dәstәklәnmәsi üçün investisiya vә vençur fondları, banklar, xarici

dövlәt investisiya agentliklәri, ixtisaslaşmış maliyyә müәssisәlәri ilә әlaqәlәrin
yaradılması

subsidiyaların, zәmanәtli ixrac kreditlәrinin verilmәsi, bәzi risklәrin dövlәt tәrәfindәn
sığortalanması

amortizasiya ayırmalarının mәblәğinin artırılması, sosial fondlara ödәnişlәrin
azaldılması

Sual: İnvestisiyaların vergi stimullaşdırılması sisteminin yaradılması tәdbirlәrinә aid deyil:
(Çәki: 1)

gәlirdәn vergi normalarının aşağı salınması, vergi tәtillәrin verilmәsi
amortizasiya ayırmalarının mәblәğinin artırılması, sosial fondlara ödәnişlәrin

azaldılması
xarici investorların cәlb edilmәsi üçün vergi stimulları kompleksinin işlәnmәsi
vergi güzәştlәrinin tәtbiqinin ölkә iqtisadiyyatına inteqral effektinin qiymәtlәndirilmәsi
şirkәtlәrә ixracı dәstәklәyәn vergilәrdәn azad fondlar yaratmağa icazә verilmәsi

Sual: Investisiyalar üçün cәlbedici tarif şәrtlәrinin yaradılması üzrә tәdbirlәrә aid deyil:
(Çәki: 1)

xarici investorlar üçün gömrük tariflәrinin sәviyyәlәrinin aşağı salınması
tәbii inhisarlar vә mәnzil –kommunal tәsәrrüfatı xidmәtlәrinin iqtisadi

әsasılandırılmış tariflәrinin mәqsәdli qiymәtlәrinin yaradılması üçün audit hәyata
keçirilmәsi

resursla tәchiz edәn tәşkilatların şәbәkәlәrinә qoşulma prosedurlarının
sadәlәşdirilmәsi

tәbii inhisarların yerli tәşkilatlarının cari xәrclәr vә investisiyalarının ölçülәrinin
әsaslılığına nәzarәt sisteminin yaradılması



Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiyalar üçün cәlbedici tarif şәrtlәrinin yaradılması üzrә
tәdbirlәrә aiddir? (Çәki: 1)

xarici investorlar üçün gömrük tariflәrinin sәviyyәlәrinin aşağı salınması
resursla tәchiz edәn tәşkilatların şәbәkәlәrinә qoşulma prosedurlarının

sadәlәşdirilmәsi
tariflәrin tәtbiqi zamanı xüsusi güzәştlәrin nәzәrdә tutulması
xarici investorlar üçün gömrük rüsumlarının ödәnilmәsinә uzun müddәtli möhlәt

verilmәsi

Sual: İnvestisiyalar әsasında istehsal olunmuş mәhsula tәlәbin stimullaşdırılması
tәdbirlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)

dövlәt vә bәlәdiyyә ehtiyacları üçün malların istehsalı, işlәrin görülmәsi vә
xidmәtlәrin göstәrilmәsi üçün sifarişlәrin yerlәşdirilmәsinin uzunmüddәtlә planlarının
işlәnmәsi vә qәbulu

investorlarla müvafiq dövlәt strukturlarının fәaliyyәtinin koordinasiyası
mәqsәdli istehsal klasterlәrinin yaradılması vә inkişafının dәstәklәnmәsi
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtini yüksәltmәk üçün kreditlәr verilmәsinin tәşkili
xarici investisiyalar әsasında istehsal olunan mәhsulların sәrgi vә yarmarkalarının

tәşkili

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiyalar әsasında istehsal olunmuş mәhsula tәlәbin
stimullaşdırılması tәdbirlәrinә aiddir? (Çәki: 1)

kiçik vә orta biznes nümayәndәlәri dә daxil olmaqla investorlar üçün yerli
tәchizatçıların tapılmasına yardım göstәrilmәsi

tәchizatçıların investorun son mәhsulun istehsalı texnoloji xәttinә qoşulmasına
yardım göstәrilmәsi

investorlarla inzibati rәhbәrlik arasında operativ vә effektiv qarşılıqlı әlaqәnin tәmin
edilmәsi

resursla tәchiz edәn tәşkilatların şәbәkәlәrinә qoşulma prosedurlarının
sadәlәşdirilmәsi

mәqsәdli istehsal klasterlәrinin yaradılması vә inkişafının dәstәklәnmәsi

Sual: Xarici investisiyalı istehsalın tәchizatçılarla tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәrә aid deyil:
(Çәki: 1)

tәchizatçıların texnoloji kompetensiyalarının formalaşdırılması vә inkişafı mәrkәzinin
yaradılması

kiçik vә orta biznes nümayәndәlәri dә daxil olmaqla investorlar üçün yerli
tәchizatçıların tapılmasına yardım göstәrilmәsi

tәchizatçıların investorun son mәhsulun istehsalı texnoloji xәttinә qoşulmasına
yardım göstәrilmәsi

investorların lazımi xammal vә materiallarla tәchizatının dövlәt tәrәfindәn hәyata
keçirilmәsi

yerli tәchizatçıların investorların meydana çıxan tәlәblәrinә operativ adaptasiyasına
yönәlmiş özünütәnzimlәyәn tәşkilatının yaradılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici investisiyalı istehsalın tәchizatçılarla tәmin edilmәsi



üzrә tәdbirlәrә aiddir? (Çәki: 1)
investorların lazımi xammal vә materiallarla tәchizatının dövlәt tәrәfindәn hәyata

keçirilmәsi
tәchizatçıların investorun son mәhsulun istehsalı texnoloji xәttinә qoşulmasına

yardım göstәrilmәsi
xarici investor üçün material tәdarük edәn tәchizatçılara vergi güzәştlәrinin tәtbiqi
resursla tәchiz edәn tәşkilatların şәbәkәlәrinә qoşulma prosedurlarının

sadәlәşdirilmәsi
investorlarla müvafiq dövlәt strukturlarının fәaliyyәtinin koordinasiyası

Sual: İnvestisiya proseslәrinin kadr tәminatı üzrә tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
xarici investorlar vә yüksәk ixtisaslı kadrlar üçün viza vә miqrasiya proseslәrinin

asanlaşdırılması
ölkәnin tәhsil sisteminin proqnozlaşdırılan investisiya layihәlәrinin tәlәblәrinә

uyğunlaşdırılması
investorların real tәlәblәrinә istiqamәtlәnmiş ixtisaslar üzrә kadr hazırlığı

mәrkәzlәrinin yaradılması
investisiya proseslәrinin kadrlarla tәminatı üzrә qabaqcıl tәcrübәnin öyrәnilmәsi
yüksәk әmәk haqqı ödәmәklә ölkәyә xaricdәn yüksәk ixtisaslı kadrların cәlb

olunması

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya proseslәrinin kadr tәminatı üzrә tәdbirlәrә aidir?
(Çәki: 1)

TQDK ilә xarici investorlar arasında әlaqәnin tәmin edilmәsi
Dövlәt hesabına xaricdә tәhsil alan kadrların ölkәyә qayıdıb xarici invesstisiyalı

müәssisәlәrdә işlә tәmin olunmasına şәrait yaradılması
Xarici investisiya layihәlәrin qiymәtlәndirilmәsi üzrә yüksәk ixtisaslı kadrların

hazırlanması üşün ali mәktәblәrdә xüsusi ixtisas qruplarının yaradılması
İnvestorların real tәlәblәrinә istiqamәtlәnmiş ixtisaslar üzrә kadr hazırlığı

mәrkәzlәrinin yaradılması
Kadrların ölkәdәn axınının qarşısının alınması üçün zәruri stimulların yaradılması

Sual: Xarici investorların hüquq vә maraqlarına dövlәt zәmanәtinin verilmәsi üsullarına
aid deyil: (Çәki: 1)

konstitusiya vә ya xüsusi qanunvericilik aktları әsasında
xarici investorla dövlәt arasında imzalanmış müqavilә әsasında
xarici investisiyaların qarşılıqlı müdafiәsi vә hәvәslәndirilmәsi haqda ikitәrәfli vә

çoxtәrәfli dövlәtlәrarası sazişlәr çәrçivәsindә
investisiya mübahisәlәrinin tәnzimlәnmәsi haqda konvensiyalarda iştirak etmәk yolu

ilә

Sual: Xarici investisiyalı müәssisәlәrinin tәşkilatihüquqi formasını seçәrkәn nәzәrә
alınmalı olan amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)

xaricdә beynәlxalq biznesin özünә mәxsus olan müasir infrastrukturunun
yaradılması (anbar,bazalar, nәqliyyat müәssisәsi vә s.)

xarici ölkәyә bәzi mal vә xidmәtlәrin ixracının çәtinliyi ilә әlaqәdar hәmin mal vә
xidmәtlәrin bilavasitә xarici ölkәdә istehsalının tәşkili

mal vә xidmәtlәrin xaricdә istehsalının daha ucuz baça gәlmәsi ilә әlaqәdar olaraq



istehsalın orada yaradılması
xarici ölkә rәsmilәri ilә yaxın münasibәtlәrin qurulması
bәzi, xüsusilә dә texnoloji mürәkkәb mәhsullara , istehsalçının bazarda daimi

iştirakını tәlәb edәn , satışdan sonra servis xidmәti, mәslәhәt vә digәr xidmәtlәrin
göstәrilmәsi tәlәb olunduğuna görә istehsalın xaricdә tәşkili

Sual: Birgә müәssisәlәrin geniş yayılmasına sәbәb olan üstünlüklәrә aid deyil: (Çәki: 1)
inzibati idarәetmә vә satış xәrclәrinә qәnaәt olunması
yerli sahibkarın ölkә daxilindәki әlaqәlәrindәn yararlanmaq imkanının mövcudluğu
çatışmayan istehsal güclәrinin tәrәf müqabilin müәssisәsi hesabına әldә olunması

imkanı
tәrәflәrin birgә riski vә birgә mәsuliyyәti
tәrәflәrin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin bir vә ya bir neçә sferada uzun müddәtli

әmәkdaşlığa istiqamәtlәnmәsi

Sual: Yaradılan birgә müәssisәnin kapitalının mәnsubiyyәtinә görә tәsnifata daxil deyil:
(Çәki: 1)

şәxsi kapital hesabına
bәlәdiyyә kapitalı – şәxsi kapital hesabına
şәxsi kapital – dövlәt kapitalı hesabına
şәxsi kapital  beynәlxalq tәşkilatların kapitalı hesabına
dövlәt kapitalı – beynәlxalq tәşkilatların kapitalı hesabına

Sual: Fәaliyyәt sferasına görә birgә müәssisәlәrin tәsnifatına daxil deyil: (Çәki: 1)
elmi tәdqiqat xarakterli BMlәr
istehsal xarakterli BMlәr
istehlak xarakterli
tәdarük xarakterli BMlәr
satış xarakterli BMlәr

Sual: Beynәlxalq tәcrübәdә konsessiya sazişlәrinin rast gәlinәn formalarına aid deyil:
(Çәki: 1)

BOT
BTO
BOOT
BOTO
BOO

Sual: İkitәrәfli investisiya müqavilәlәri ilә tәnzimlәnәn mәsәlәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
“tәrәflәrin investisiyaları” vә “tәrәflәrin investorları” kimi әsas anlayışların mәzmunu

açılır
investorun әmlakının ekspropriasiyasına imkan verәn hallar müәyyәn olunur
Iştirakçı dövlәtlәrin qarşılıqlı olaraq investorlara vә investisiyalara müvafiq

investisiya rejimi tәtbiq etmәk barәdә beynәlxalq hüquqi öhdәliklәri tәtbiq olunur
әnәnәvi zәmanәtlәr sistemi nәzәrdә tutulur
İİMnin tәtbiqi vә tәfsiri haqda tәrәflәr arasında yaranmış mübahisәlәrin, hәmçinin



investisiya mübahisәlәrinin hәlli qaydaları müәyyәn olunur

Sual: Xarici investisiya fәaliyyәtinin beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsinin mühüm
mәnbәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)

YUNKTADın xarici investisiya fәaliyyәtinin qaydaları haqda Kodeksi (1982ci il)
“İӘİTnın kapitalın hәrәkәtinin liberallaşdırılması Kodeksi”,1992ci il)
“İӘİTnın cari görünmәyәn әmәliyyatların liberallaşdırılması Kodeksi” (1992ci il)
BYİBnın “Birbaşa xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsi üzrә Rәhbәrlik”

Sual: İZÇM tәrәfindәn zәmanәt verilәn investisiya risklәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
qәbul edәn ölkә tәrәfindәn valyuta vәsaitlәrinin mübadilәsinә vә köçürülmәsinә

mәhdudiyyәtlәr qoyulması
ekspropriasiya vә ya mülkiyyәtin tam vә ya qismәn itirilmәsinә sәbәb olacaq digәr

anoloji hallar
yerli tәrәf müqabillәr tәrәfindәn müqavilә şәrtlәrinә әmәl olunmaması
müharibә vә ya vәtәndaş iğtişaşları
tәbii fәlakәt vә ya qarşısı alınmaz qüvvәnin tәsiri nәticәsindә yaranan itkilәr

BÖLMӘ: YENI
Ad yeni

Suallardan 51

Maksimal faiz 51

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: İnvestisiya portfelini formalaşdırarkәn investor bunu etmәli deyil: (Çәki: 1)
emitenti nәzәrә almadan qiymәtli kağızları gәlir sәviyyәsinә görә seçmәlidir
adekvat, yәni, minimal risk şәraitindә maksimum gәlir gәtirә bilәn qiymәtli kağızlar

seçmәlidir,
hansı emitentlәrin qiymәtli kağızlarına investisiya qoymağın daha әlverişli olduğunu

müәyyәn etmәlidir,
investisiya portfelini şaxәlәndirmәli, yәni, müxtәlif qiymәtli kağızlara investisiya

qoymalıdır.Bu risklәrin sәviyyәsini azaltmağa imkan verir.

Sual: İnvestisiya portfellәrinin gәlir sәviyyәsinә vә risk dәrәcәsinә görә növlәrinә aid
deyil: (Çәki: 1)

artım portfeli
yüksәk gәlir portfeli
aşağı risk portfeli
daimi gәlir portfeli
kombinә olunmuş portfel

Sual: İnvestorun qoyduğu 450000 man. portfel investisiyası 8 ayda 24000 man gәlir



gәtirib. İnvestisiyaların gәlirlilik dәrәcәsi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)
6 %,
8%,
10%,
12%,
14%

Sual: İnvestisiya portfelinin 560000 man dәyәri 9 aydan sonra 630000 man olmuşdur.
İnvestisiyaların gәlirlilik dәrәcәsi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

12,3%,
14,5%,
16,7%,
17,8%,
19,2%

Sual: İnvestor 240000 man –a qaldırıcı kran alaraq ayda 1500 man –a icarәyә verib.
İnvestisiyanın gәlirlilik dәrәcәsi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

 4,5%,
5,5%,
6,6%,
7,5%,
8,4%

Sual: İnvestor 1200000 man dәyәrindә sәhm alıb. 7 aydan sonra sәhmlәrin dәyәri
1540000 man olub. İnvestisiyanın gәlirlilik dәrәcәsi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

27,2%,
32,4%,
38,7%,
43,5%,
48,6%

Sual: Әnvәr 160000 man.a 4 otaqlı ev alıb vә evi ayda 800 man.a kirayә verir. Bu
investisiyanın illik gәlirliliyi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

4%,
5%,
6%,
7%,
8%

Sual: Ülvi 2000 dollarla Foreksdә alışverişә başladı vә 8 aydan sonra bu mәblәğ 3100
dollar oldu. Bu әmәliyyatın gәlirliliyi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

67,6%,
73,7%,
78,4%,
82,5%,
88,4%



Sual: Portfel investisiyalarının sistematik risklәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
qanunvericiliyin dәyişmәsi risklәri,
inflyasiya riski
siyasi risk,
valyuta riski,
müflislәşmә riski

Sual: Aşağıdakılardan hansı portfel investisiyalarının sistematik risklәrinә aiddir? (Çәki:
1)

valyuta riski,
likvidlik riski,
kredit riski,
geri çağırılma riski,
әmәliyyat riski

Sual: Portfel investisiyalarının qeyri sistematik risklәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
selektiv risk
kredit riski,
faiz riski
geri çağırılma riski,
әmәliyyat riski

Sual: Aşağıdakılardan hansı portfel investisiyalarının qeyri sistematik risklәrinә aiddir?
(Çәki: 1)

inflyasiya riski
selektiv risk
siyasi risk,
valyuta riski,
müflislәşmә riski

Sual: Valyuta tәnzimlәmәsinin әsas mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
milli valyutanın әhәmiyyәtinin artması ilә valyuta mәzәnnәsinin inflyasiya tәzyiqinin

azaldılması,
xarici valyutanın ölkәyә axınının stimullaşdırılması ,
ixracçıların valyuta gәlirlәrinin ölkәyә qayıtmasına nәzarәt,
sәnaye mәhsullarının ixracının hәvәslәndirilmәsi
milli valyutanın mәzәnnәsinin enmәsinin qarşısının alınması

Sual: Valyuta tәnzimlәmәsi vә valyuta nәzarәtinin әsas prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Valyuta münasibәtlәri iştirakçılarının hüquq, azadlıq vә qanuni maraqlarının

müdafiәsi hüququnun tәmin edilmәsi;
valyuta tәnzimlәmәsi sahәsindә dövlәt siyasәtinin reallaşdırılmasında iqtisadi

vasitәlәrin prioritetliyi,
 dövlәt vә onun orqanlarının rezident vә qeyri rezidentlәrin valyuta әmәliyyatlarına



yersiz müdaxilәsinә yol verilmәmәsi,
 dövlәtin daxili, xarici vә valyuta siyasәtinin vәhdәti,
 valyuta tәnzimlәmәsi vә valyuta nәzarәti sisteminin vahidliyi

Sual: Aşağıdakılardan hansı valyuta sәrvәtlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının milli valyutası
xarici valyutada qiymәtli kağızlar
qiymәtli metallar
zәrgәrlik mәmulatları
qiymәtli daşlar

Sual: Beynәlxalq valyuta әmәliyyatlarına aid deyil: (Çәki: 1)
valyuta sәrvәtlәrinә mülkiyyәt hüququnun vә digәr hüquqların keçmәsi ilә әlaqәdar

әmәliyyatlar
valyuta sәrvәtlәrinin Azәrbaycan Respublikasına gәtirilmәsi vә göndәrilmәsi,
valyuta sәrvәtlәrinin xarici banklarda depozitdә saxlanılması,
beynәlxalq pul köçürmәlәrinin hәyata keçirilmәsi

Sual: Cari valyuta әmәliyyatlarına aid deyil: (Çәki: 1)
malların, işlәrin vә xidmәtlәrin ixracı vә idxalı üzrә hesablaşmaların hәyata

keçirilmәsi üçün xarici valyutanın ölkәyә vә ölkәdәn köçürülmәsi;
180 gündәn artıq olmayan müddәtә maliyyә kreditlәrinin alınması vә verilmәsi;
180 gündәn artıq olmayan müddәtә xarici banka depozit qoyulması,
әmanәtlәr, investisiyalar, kreditlәr vә kapitalın hәrәkәti ilә bağlı başqa әmәliyyatlar

üzrә faizlәrin, dividentlәrin vә digәr gәlirlәrin ölkәyә vә ölkәdәn köçürülmәsi

Sual: Kapitalın hәrәkәti ilә bağlı valyuta әmәliyyatlarına aid deyil: (Çәki: 1)
birbaşa investisiyalar,
qiymәtli kağızların әldә edilmәsi;
180 gündәn artıq olmayan müddәtә maliyyә kreditlәrinin alınması vә verilmәsi;
malların, işlәrin vә xidmәtlәrin ixracı vә idxalı üzrә 180 gündәn artıq müddәtә ödәniş

möhlәtinin verilmәsi vә alınması;
müvәkkil banklar tәrәfindәn valyuta vәsaitlәrinin 180 gündәn artıq müddәtә depozitә

cәlb edilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı valyuta mәzәnnәsinә tәsir edәn amillәrә aid deyil? (Çәki: 1)
inflyasiyanın tempi,
müxtәlif ölkәlәrdә adambaşına düşәn ÜDMin sәviyyәsi
müxtәlif ölkәlәrdә faiz dәrәcәlәrindәki fәrq,
Tәdiyyә balansının vәziyyәti
Milli vә beynәlxalq bazarlarda valyutaya inam dәrәcәsi

Sual: Valyuta siyasәtinin mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
valyuta ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәnin tәmin olunması
valyuta böhranının aradan qaldırılması,



valyuta stabilliyinin tәmin olunması,
valyutanın dönәrliyinә keçidin tәmin olunması,
valyuta әmәliyyatlarının liberallaşdırılması

Sual: Diskont siyasәti nәdir ? (Çәki: 1)
valyuta ehtiyatlarının etibarlı banklarda saxlanması,
mәrkәzi bank tәrәfindәn uçot dәrәcәlәrinin dәyişdirilmәsi,
mәrkәzi bank tәrәfindәn ixracçıların valyuta gәlirlәrinin yüksәk mәzәnnә ilә

alınması,
mәrkәzi bank tәrәfindәn dövriyyәdә milli valyutanın miqdarının artırılması,
valyuta ehtiyatlarından gәlir götürmәk mәqsәdi ilә yüksәk faizlә kreditlәr verilmәsi,

Sual: Deviz siyasәti nәdir? (Çәki: 1)
mәrkәzi bank tәrәfindәn uçot dәrәcәlәrinin dәyişdirilmәsi,
mәrkәzi bank tәrәfindәn ixracçıların valyuta gәlirlәrinin yüksәk mәzәnnә ilә

alınması,
milli bank tәrәfindәn xarici valyutanın alınıb – satılması yolu ilә milli valyutanın

mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsi,
mәrkәzi bank tәrәfindәn dövriyyәdә milli valyutanın miqdarının artırılması,
valyuta ehtiyatlarından gәlir götürmәk mәqsәdi ilә yüksәk faizlә kreditlәr verilmәsi

Sual: Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası nәdir? (Çәki: 1)
mәrkәzi bank tәrәfindәn uçot dәrәcәlәrinin dәyişdirilmәsi,
mәrkәzi bank tәrәfindәn ixracçıların valyuta gәlirlәrinin yüksәk mәzәnnә ilә

alınması,
mәrkәzi bank tәrәfindәn dövriyyәdә milli valyutanın miqdarının artırılması,
valyuta ehtiyatlarının strukturuna müxtәlif valyutaların daxil edilmәsi,
valyuta ehtiyatlarından gәlir götürmәk mәqsәdi ilә yüksәk faizlә kreditlәr verilmәsi,

Sual: Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
tәdiyyә balansının tarazlaşdırılması,
valyuta mәzәnnәsinin sabit saxlanılması,
fiziki şәxslәrin әlindә çoxlu miqdarda valyuta toplanmasının qarşısının alınması,
cari vә strateji mәsәlәlәrin hәlli üçün valyuta sәrvәtlәrinin dövlәtin әlindә

cәmlәşmәsi.

Sual: Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin formalarına aid deyil (Çәki: 1)
fiziki şәxslәrin nәqd şәkildә saxalaya bilәcәklәri xarici valyutanın miqdarının

mәhdudlaşdırılması,
 valyuta әmәliyyatlarının lisenziyalaşdırılması
 xarici ixracçılara ölkәdә malların satışından әldә etdiklәri vәsaitlәr üzәrindә

sәrәncam vermә hüquqlarının mәhdudlaşdırılması,
 ixracçıların valyuta gәlirlәrinin tam vә ya qismәn mәrkәzi banka vә ya mәrkәzi

bankdan valyuta lisenziyası almış müvәkkil banklara satması tәlәbi,
 idxalçılar tәrәfindәn qabaqcadan xarici valyuta almasının mәhdudlaşdırılması



Sual: Aşağıdakılardan hansı valyuta mәhdudiyyәtlәrinin formalarına aid deyil: (Çәki: 1)
malların xaricә milli valyutaya satılmasının qadağan olunması,
bәzi malların idxalının xarici valyuta ilә ödәnişinin qadağan olunması,
valyuta mәzәnnәsinin dәyişdirilmәsinin qadağan olunması,
valyuta hesablarının tam vә ya qismәn dondurulması,
valyutanın dönәrliyinin mәhdudlaşdırılması

Sual: Valyuta nәzarәti orqanlarının funksiyalarına aid deyil: (Çәki: 1)
bütün rezident vә qeyrirezidentlәr tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasında icrası

mәcburi hesab edilәn normativ aktlar qәbul etmәk,
Azәrbaycan Respublikasında rezident vә qeyrirezidentlәr tәrәfindәn hәyata

keçirilәn valyuta әmәliyyatlarının mövcud qanunvericiliyә, lisenziya vә icazәlәrin
şәrtlәrinә nә dәrәcәdә uyğun gәlmәsinә, hәmçinin valyuta nәzarәti orqanlarının
aktlarının yerinә yetirlmәsinә nәzarәt etmәk,

rezidentlәrin vә qeyrirezidentlәrin valyuta әmәliyyәtlarını yoxlamaq,
rezident vә qeyri rezidentlәrin valyuta gәlirlәrindәn vergi ödәmәlәrinә nәzarәt

etmәk,
rezidentlәrin vә qeyrirezidentlәrin valyuta әmәliyyatları üzrә uçotun, hesabatın vә

sәnәdlәşmәlәrin forması vә qaydalarını müәyyәn etmәk

Sual: Beynәlxalq hesablaşmaların xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
beynәlxalq hesablaşmalar zamanı bir neçә valyutadan istifadә olunur;
beynәlxalq hesablaşmalar milli qanunvericilik aktları vә elәcә dә beynәlxalq
bank qaydaları vә adәtlәri ilә tәnzimlәnir;
beynәlxalq hesablaşmalar unifikasiya obyektidir;
beynәlxalq hesablaşmalar beynәlxalq banklar tәrәfindәn hәyata keçirilir

Sual: Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq hesablaşmaların xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid
deyil? (Çәki: 1)

Beynәlxalq hesablaşmalar bir qayda olaraq sәnәdli xarakter daşıyır,yәni maliyyә vә
kommersiya sәnәdlәri qarşılığında hәyata keçirilir;

Beynәlxalq hesablaşmalar dövlәt tәrәfindәn sığortalanır;
Beynәlxalq hesablaşmalar üçün yüksәk risk xarakterikdir;
Beynәlxalq hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi malların göndәrilmәsi vaxtı ilә üst

üstә düşmür

Sual: Bank köçürmәsi әmәliyyatlarında bu subyekt iştirak etmir: (Çәki: 1)
Pul köçürәn – borclu
Pul köçürәnin tapşırığı alan bankı,
pul köçürәnin ölkәsinin beynәlxalq bankı,
Mәblәği köçürmәni alan şәxsin hesabına qәbul edәn bank,
Köçürmәni alan şәxs

Sual: Ödәniş tapşırığında әks olunan mәlumatlara aid deyil: (Çәki: 1)
ödәyәnin tam adı,



ödәyәnin bankının adı,
ödәyәn ölkәnin maliyyә qurumunun adı,
debet olunan bank hesabının nömrәsi,
köçürmәnin mәqsәdi vә tәyinatı (әmtәә vә yaxidmәtin adı).

Sual: Aşağıdakı mәlumatlardan hansı ödәniş tapşırığında әks olunan mәlumatlara aid
deyil? (Çәki: 1)

valyutanın kodu vә ödәnişin mәblәği,
benefisiarın tam adı , hesab nömrәsi,
ödәnişin әsasında hәyata keçirildiyi sәnәdin (kontrakt) adı, nömrәsi vә tarixi,
köçürmәyә görә xәrclәri çәkәn şәxs,
ödәyәnin nümayәndәsinin adı vә ünvanı

Sual: Beynәlxalq ğdәnişlәrin formalarına aid deyil: (Çәki: 1)
akkreditiv,
inkasso,
poçt göndәrişi,
veksellә
bank köçürmәsi,

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditivlә hesablaşmaların iştirakçıları arasında yoxdur?
(Çәki: 1)

akkreditivә әmr verәn – banka akkreditiv buraxılması üçün göstәriş verәn şәxs,
emitent bank – öz adından vә ya akkreditivә әmr verәnin xahişi ilә akkreditiv

buraxan bank,
emitent bankın alıcının ölkәsindәki nümayәndәsi,
Benefisiar – xeyrinә akkreditiv açılan vә emitent banka akkreditivdә nәzәrdә

tutulmuş şәrtlәrin yerinә yetirilmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәri tәqdim etmәli olan şәxs,

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditivlә hesablaşmalarda iştirak etmir? (Çәki: 1)
aviza edәn bank – emitent bankın tapşırığı ilә benefisiara onun xeyrinә akkreditiv

açılması haqda mәlumat verәn vә akkreditivi icra edәn bank,
tәsdiq edәn bank – bank emitentin öz sәlahiyyәtlәrini hәvalә etdiyi vә ya onun xahişi

ilә geri çağırılmayan akkreditiv tәsdiq edәn vә bununla da emitent bankla birlikdә
akkreditivә görә öhdәlik daşıyan bank.

Müvәkkil bank – satıcının hüquqlarını qorumaq üçün pulun köçürülmәsinә nәzarәt
edәn bank,

emitent bank – öz adından vә ya akkreditivә әmr verәnin xahişi ilә akkreditiv
buraxan bank

Sual: Şәrtlәrinә görә akkreditivin bu forması yoxdur: (Çәki: 1)
geri çağırılan vә geri çağırılmayan;
qaytarılan vә qaytarılmayan;
tәsdiq olunan vә tәsdiq olunmayan,
ötürülәn (transferabel),



Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditivin növlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
revolver ( bәrpa olunan),
örtülәn vә örtülmәyәn,
açılan vә açılmayan,
bölünәn vә bölünmәyәn

Sual: İnkasso әmәliyyatlarının iştirakçıları arasında bu subyekt yoxdur: (Çәki: 1)
remitent bank – müvәkkilin inkasso әmәliyyatını etibar etdiyi bank,
aviza edәn bank – emitent bankın tapşırığı ilә benefisiara onun xeyrinә inkasso

açılması haqda mәlumat verәn vә inkassonu icra edәn bank,
inkasso edәn bank – inkasso tapşırığının yerinә yetirilmәsindә iştirak edәn, remitent

bankdan başqa istәnilәn bank,
tәmsilçi bank – ödәniş vә ya aksepti bilavasitә alan , sәnәdlәri ödәyiciyә tәqdim

edәn bank,
ödәyici – inkasso tapşırığına uyğun olaraq sәnәdlәrin tәqdim olunmalı olduğu şәxs

Sual: üzәrindә әks olunması zәruri olan mәlumatlara aid deyil: (Çәki: 1)
verilmә yeri vә vaxtı,
çekdәki mәblәği ödәmәli olan bankın adı vә ünvanı,
ödәyicinin adı,
çek verәnin imzası,
әgәr çek hüquqi şәxsә mәxsusdursa möhür

Sual: Bu mәlumat çekin üzәrindә әks olunmur: (Çәki: 1)
ödәnişin hansı hesabdan hәyata keçirilmәli olması,
heç bir qeyd olmadan müәyyәn mәblәğin ödәnilmәsi tәklifi,
sәnәdin adı – çek, çekin doldurulduğu dildә yazılır,
ödәnişin tarixi,
ödәnişin valyutası

Sual: Çeklәrin yazılış formalarına aid deyil: Çeklәr aşağıdakı formalarda yazıla bilәr :
(Çәki: 1)

tәqdim edәnә,
order formasında,
akseptlәnmiş çek,
krosslanmış çek,
tәsdiq olunmuş çek

Sual: Vekselin zәruri rekvizitlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
vekselin tәrtib olunduğu yer (әğәr vekselin tәrtib olunduğu yer göstәrilmәzsә hesab

olunur ki, o vekselverәnin adı göstәrilәn yerdә tәrtib olunmuşdur),
vekselin tәrtib olunduğu tarix,
ödәyicinin adı (ötürülәn veksellәr üçün),
ödәyicidәn başqa ödәnişin alınmalı olduğu şәxsdomisiliat,
veksel işarәsi,



Sual: Aşağıdakılardan hansı vekselin zәruri rekvizitlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
ödәmәyә qeyd şәrtsiz göstәriş vә ya öz adından ödәmә öhdәliyi,
mәblәğ,
kimә vә ya kimin әmrinә ödәmә hәyata keçirilәcәyi,
aksept vә ya ödәnişdә vasitәçi,
ödәnişin yeri

Sual: Vekselin әlavә rekvizitlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
ödәmәnin müddәti
ödәnişin yeri
qeyrimüәyyәn ,müddәtli veksellәrdә ödәnişә tәqdim etmә müddәtindә

mәhdudiyyәtlәr,
trattanın müәyyәn müddәtdә aksept olunmaq üçün tәqdim olunması haqda qeyd,
trattanın aksept olunmuş nüsxәsinin olduğu şәxs,

Sual: Aşağıdakılardan hansı vekselin әlavә rekvizitlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
effektiv ödәniş qeydi,
faiz qeydi,
veksel işarәsi,
veksel verәnin “әmrә yox” qeydi,
protest verilmәmәsi haqda qeyd

Sual: Beynәlxalq Valyuta fondunun mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
beynәlxalq valyuta әmәkdaşlığının dәstәklәnmәsi,
beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi vә balanslaşdırılmış inkişaf üçün әlverişli şәraitin

yaradılması,
valyuta mәzәnnәlәrinin stabilliyinin tәmin olunması,valyuta münasibәtlәrinin

dәstәklәnmәsi vә valyutaların devalvasiyasına imkan verilmәsi,
üzv dövlәtlәrin valyuta ehtiyatlarının saxlanmasına yardım göstәrilmәsi.
üzv dövlәtlәrin ödәniş balanslarındakı kәsirin aradan qaldırılmasına yardım

göstәrilmәsi

Sual: Beynәlxalq Hesablaşmalar Bankının mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
mәrkәzi banklar arasında әmәkdaşlığın inkişafına yardım göstәrilmәsi,
üzv dövlәtlәrin iqtisadiyyatının inkişafına yardım göstәrilmәsi üçün müvәqqәti

maliyyә vәsaitinin ayrılması,
beynәlxalq maliyyә әmәliyyatları üçün yeni imkanlar yaradılması,
beynәlxalq maliyyә әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi zamanı üzvlәrlә arasındakı

müqavilә әsasında agent vә ya müvәkkil şәxs qismindә çıxış etmәk.

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük ekspertizasının mәqsәdlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
malların tәrkibinin vә texniki göstәricilәrinin müәyyәn edilmәsi;
malların ölkәyә gәtirilmә mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi;
malların kimyәvi vә mineraloji tәrkibinin müәyyәn edilmәsi;



radiasiya tәhlükәsi olan malların müәyyәn edilmәsi;
malların gömrük dәyәrinin tәyin olunması;

Sual: Gömrük ekspertizasının obyektlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
qaçaqmalçılıq vә gömrük qaydalarının pozulması obyektlәri
malları müşayiәt edәn sәnәdlәr
gömrük sәrhәddindәn keçirilәn mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin ola bilәcәyi yerlәr
gömrük sәrhәddindәn keçirilәn mallar vә predmetlәr
gömrük sәrhәddindәn keçirilәn mallardan götürülmüş nümunәlәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük ekspertizasının predmetinә aid deyil? (Çәki: 1)
malların gömrük dәyәrinin vә bazar qiymәtinin müәyyәn olunması
malın xarakterinin – lisenziyalaşdırılan, aksiz vergisinә cәlb olunan vә ya ikili

tәyinatlı mal olub – olmamasının müәyyәnlәşdirilmәsi
malın mәnşә ölkәsinin müәyyәn olunması
mәhsulun çıxım normasının tәyin edilmәsi vә malda xammalın eynilәşdirilmәsi
malın mqdarının müәyyәn olunması

Sual: Aşağıdakılardan hansı idxal rüsumlarının iqtisadi effektlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
yenidәn bölüşdürmә effekti
gәlir effekti
istehlak effekti
ticarәt effekti
satış effekti
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