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TEST: 1709#01#Y15#01#500 (IMTAHAN)
Test 1709#01#Y15#01#500 (imtahan)

Fәnn 1709  Maliyyә hüququ

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 34

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 01#01
Ad 01#01

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Maliyyә hüququ aşağıdakı münasibәtlәrdәn hansını tәnzimlәyir? (Çәki: 1)
xarici maliyyә münasibәtlәrini
bütün pul münasibәtlәrini
maliyyә münasibәtlәrini
vergi münasibәtlәrini
gömrük münasibәtlәrini

Sual: Maliyyә hüququ aşağıdakı münasibәtlәrdәn hansını tәnzimlәyir? (Çәki: 1)
xarici maliyyә münasibәtlәrini
bütün pul münasibәtlәrini
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pul fondlarının bölüşdürülmәsi münasibәtlәrini
vergi münasibәtlәrini
gömrük münasibәtlәrini

Sual: Maliyyә hüququ aşağıdakı münasibәtlәrdәn hansını tәnzimlәyir? (Çәki: 1)
pul fondlarının yaradılması münasibәtlәrini
[yeni cavab]bütün pul münasibәtlәrini
xarici maliyyә münasibәtlәrini
vergi münasibәtlәrini
gömrük münasibәtlәrini

Sual: Maliyyә hüququ aşağıdakı münasibәtlәrdәn hansını tәnzimlәyir? (Çәki: 1)
xarici maliyyә münasibәtlәrini
pul fondlarının istifadәsi münasibәtlәrini
maliyyә münasibәtlәrini
vergi münasibәtlәrini
gömrük münasibәtlәrini

Sual: Maliyyә vә onunla bağlı münsibәtlәr bir qayda olaraq hesab edilir? (Çәki: 1)
mütlәq valyuta münasibәti
mütlәq pul münasibәti
mütlәq emissiya münasibәti
mütlәq kredit münasibәti
mütlәq borc münasibәti

Sual: Әmәk haqqı münasibәtlәri ilә bağlı pul münasibәtlәri hansı hüququ sahәsinin
predmeti hesab edilir? (Çәki: 1)

cinayәt hüququnun
maliyyә hüququnun
inzibati hüquq
mülkü hüququn
әmәk hüququnun

Sual: Mәrkәzi Bankının rәsmi idarәçiliyindә olan qızıl vә valyuta ehtiyatları nә hesab
edilir? (Çәki: 1)

maliyyә fondu
pul fondu
varidat fondu
 qızıl fondu
qızılvalyuta fondu

Sual: Qızılvalyuta fonduna nә aid edilir? (Çәki: 1)
dövlәtin qızıl ehtiyatı vә milli valyuta ehtiyatları
dövlәtin pul ehtiyatı vә xarici dönәrli valyuta ehtiyatları
dövlәtin qızıl ehtiyatı vә konvertlәşmәyәn valyuta ehtiyatları



dövlәtin qızıl ehtiyatı vә xarici dönәrli valyuta ehtiyatları
dövlәtin varidat ehtiyatı vә dönәrli valyuta ehtiyatları

Sual: Dövlәtin bir illik maliyyә planı aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
dövlәt krediti
dövlәt sığortası
dövlәt büdcәsi
dövlәt borcu
dövlәt maliyyәsi

Sual: Pul vәsaitlәrinin yaradılması metodları aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
mәcburi vә zәruri
öhdәlik vә könüllü
mәcburi vә könüllü
könüllü vә qarşılıqlı
mәcburi vә birdәfәlik

Sual: Respublikanın icra hakimiyyәtinin rәhbәri kimi Azәrbaycan Respublikasının
prezidenti Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddәsinә әsasәn,
respublikanın dövlәt büdcәsini Milli Mәclisin tәsdiqinә tәqdim edir ? (Çәki: 1)

119cu maddәsinә
99cu maddәsinә
129cu maddәsinә
109cu maddәsinә
139cu maddәsinә

Sual: Respublikanın icra hakimiyyәtinin rәhbәri kimi Azәrbaycan Respublikasının
prezidenti Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddәsinә әsasәn, dövlәtin
iqtisadi vә sosial inkişaf proqramlarını tәsdiq edir? (Çәki: 1)

119cu maddәsinә
109cu maddәsinә
129cu maddәsinә
99cu maddәsinә
139cu maddәsinә

Sual: Xüsusi sәlahiyyәtli idarәçilik orqanları maliyyә fәaliyyәtindә iştirak dәrәcәsindәn
asılı olaraq...? (Çәki: 1)

iki qrupa bölünür
beş qrupa bölünür
üç qrupa bölünür
altı qrupa bölünür
bir qrupa bölünür

Sual: Azәrbaycan Respublikasında maliyyә siyasәtini hәyata keçirәn dövlәt idarәçilik
orqanı hansıdır? (Çәki: 1)



Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
 Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan RespublikasıVergilәr Nazirliyi

Sual: Azәrbaycan Respublikasında dövlәt maliyyәsinin idarә olunmasını tәşkil edәn
dövlәt idarәçilik orqanı hansıdır? (Çәki: 1)

Azәrbaycan RespublikasıVergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi

Sual: Azәrbaycan Respublikasında maliyyә fәaliyyәti sahәsindә xüsusi sәlahiyyәtli
dövlәt idarәçilik orqanı hansıdır? (Çәki: 1)

Azәrbaycan RespublikasıVergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi

Sual: Maliyyә hüququ spesifik ictimai münasibәlәr dairәsi olub hansı münasibәtlәri әhatә
edir (Çәki: 1)

 Ictimai münasibәtlәri
Iqtisadi münasibәtlәri
maliyyә münasibәtlәri
 Sosial münasibәtlәri
Siyasi münasibәtlәri

Sual: İqtisadiyyatın inkişaf tempinin müәyyәn edilmәsi üçün bütün dünyada hansı vahid
vә әsas makroiqtisadi göstәricilәrdәn istifadә olunur? (Çәki: 1)

Milli Gәlir (MG) vә Ümumi Daxili Mәhsul (ÜDM)
 Milli Gәlir (MG) vә Ümumi Milli Mәhsul (ÜMM)
 Milli Gәlir (MG)
 Ümumi Daxili Mәhsul (ÜDM)
 Ümumi Milli Mәhsul (ÜMM)

Sual: Ümumi Daxili Mәhsul dedikdә…? (Çәki: 1)
 müәyyәn dövrdә, mәsәlәn, bir ildә yaradılmış ümumi mәhsul dәyәrindәn istehlak

olunmuş istehsal vasitәlәrinin dәyәri vә amortizasiya fondu çıxıldıqdan sonra yerdә
qalan hissәsidir.

mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq ölkә әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin,
maddi vә xidmәt sahәlәrinin mәhsullarının illik ümumi dәyәridir.

dövlәtin funksiyalarının hәyata keçirilmәsini tәmin edәn pul vәsaitlәri fondlarının
yaradılması vә istifadәsi üzrә dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn iqtisadi münasibәtlәr



sistemi kimi ifadә olunur.
 Hamısı
 Heç biri

Sual: Milli gәlir dedikdә…? (Çәki: 1)
müәyyәn dövrdә, mәsәlәn, bir ildә yaradılmış ümumi mәhsul dәyәrindәn istehlak

olunmuş istehsal vasitәlәrinin dәyәri vә amortizasiya fondu çıxıldıqdan sonra yerdә
qalan hissәsidir.

Mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq ölkә әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin,
maddi vә xidmәt sahәlәrinin mәhsullarının illik ümumi dәyәridir.

dövlәtin funksiyalarının hәyata keçirilmәsini tәmin edәn pul vәsaitlәri fondlarının
yaradılması vә istifadәsi üzrә dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn iqtisadi münasibәtlәr
sistemi kimi ifadә olunur.

 Hamısı
 Heç biri

Sual: Maliyyәnin anlayışı hansıdır? (Çәki: 1)
müәyyәn dövrdә, mәsәlәn, bir ildә yaradılmış ümumi mәhsul dәyәrindәn istehlak

olunmuş istehsal vasitәlәrinin dәyәri vә amortizasiya fondu çıxıldıqdan sonra yerdә
qalan hissәsidir.

Mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq ölkә әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin,
maddi vә xidmәt sahәlәrinin mәhsullarının illik ümumi dәyәridir

dövlәtin funksiyalarının hәyata keçirilmәsini tәmin edәn pul vәsaitlәri fondlarının
yaradılması vә istifadәsi üzrә dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn iqtisadi münasibәtlәr
sistemi kimi ifadә olunur.

Hamısı
Heç biri

Sual: Hansı maliyyәnin funksiyalarıdır (Çәki: 1)
 Bölgü
 Nәzarәt
 Tәnzimlәyici
hamısı
 Heç biri

BÖLMӘ: 01#02
Ad 01#02

Suallardan 61

Maksimal faiz 61

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: ÜDMin vә Milli Gәlirin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi hansı formada
baş verir? (Çәki: 1)



әmtәә formasında
pul formasında
nәqdsiz formada
mübadilә formasında
istehlak formasında

Sual: ÜDMin vә Milli Gәlirin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi pul formasında
baş verir vә bunun üçün dövlәt hansı mexanizmdәn bir vasitә kimi istifadә edir? (Çәki: 1)

sığorta mexanizmindәn
pulkredit mexanizmindәn
maliyyә mexanizmindәn
bank mexanizmindәn
konsaltinq mexanizmindәn

Sual: Maliyyәnin üzvü surәtdә bağlılığı vardır? (Çәki: 1)
bank münasibәtlәrilә
әmtәәpul münasibәtlәrilә
kredit münasibәtlәrilә
valyuta münasibәtlәrilә
emissiya münasibәtlәrilә

Sual: Maliyyә dövlәtin öz vәzifә funksiyalarını hәyata keçirmәsi üçün tәtbiq etdiyi bir
iqtisadi mexanizm olmaqla tәmin edir? (Çәki: 1)

Milli gәlirin yenidәn bölgüsü mexanizmini
Milli gәlirin yenidәn bölgüsü mexanizmini
ÜMMin vә milli gәlirin bögüsü mexanizmini
ÜXMin bögüsünü vә yenidәn bölgüsü mexanizmini
XDMin bögüsünü vә yenidәn bölgüsü mexanizmini

Sual: Maliyyә aspektindәn aşağıdakılardan hansı pul münasibәti hesab edilir? (Çәki: 1)
alqısatqı münasibәtlәri
barter münasibәtlәri
beynәlxalq münasibәtlәr
akkreditiv münasibәtlәri
әmәk haqqı münasibәtlәri

Sual: Maliyyә aspektindәn aşağıdakılardan hansı pul münasibәti hesab edilir? (Çәki: 1)
akkreditiv münasibәtlәri
sosial münasibәtlәr
beynәlxalq münasibәtlәr
tәdarük münasibәtlәri
barter münasibәtlәri

Sual: Maliyyә elә pul münasibәtlәrini nәzәrdә tutur ki, bu zaman...? (Çәki: 1)



dövlәtin pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi hәyata keçirilmiş olsun
bәlәdiyyә pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә ya istifadә olunması

hәyata keçirilmiş olsun
dövlәtin pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә bölüşdürülmәsi hәyata keçirilmiş olsun
dövlәtin pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә ya istifadәolunması

hәyata keçirilmiş olsun
dövlәtin pul vәsaiti fondlarının bölüşdürülmәsi vә ya istifadә olunması

hәyatakeçirilmiş olsun

Sual: Maliyyә elә pul münasibәtlәrini nәzәrdә tutur ki, bu zaman...? (Çәki: 1)
әrazi vahidlәrinin pul vәsaiti fondlarının istifadә olunması hәyata keçirilmiş olsun
әrazi vahidlәrinin pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә ya bölüşdürülmәsi hәyata

keçirilmiş olsun
әrazi vahidlәrinin maliyyәsinin yaradılması, bölüşdürülmәsi vә ya istifadә olunması

hәyata keçirilmiş olsun
 әrazi vahidlәrinin pul vәsaiti fondlarının bölüşdürülmәsi vә ya istifadә olunması

hәyata keçirilmiş olsun
әrazi vahidlәrinin pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә ya istifadә

olunması hәyata keçirilmiş olsun

Sual: Maliyyә elә pul münasibәtlәrini nәzәrdә tutur ki, bu zaman...? (Çәki: 1)
idarә vә tәşkilatların pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә istifadә olunması hәyata

keçirilmiş olsun
idarә vә tәşkilatların pul vәsaiti fondlarının bölüşdürülmәsi hәyata keçirilmiş olsun
idarә vә tәşkilatların pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә ya

istifadә olunması hәyata keçirilmiş olsun
idarә vә tәşkilatların pul vәsaiti fondlarının bölüşdürülmәsi vә ya istifadә olunması

hәyata keçirilmiş olsun
idarә vә tәşkilatların pul vәsaiti fondlarının istifadә olunması hәyata keçirilmiş olsun

Sual: Maliyyә elә pul münasibәtlәrini nәzәrdә tutur ki, bu zaman...? (Çәki: 1)
müәssisәlәrin pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә ya istifadә olunması hәyata

keçirilmiş olsun
müәssisәlәrin pul vәsaiti fondlarının bölüşdürülmәsi vә ya istifadә olunması hәyata

keçirilmiş olsun
müәssisәlәrin pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә ya istifadә

olunması hәyata keçirilmiş olsun
müәssisәlәrin pul vәsaiti fondlarının istifadә olunması hәyata keçirilmiş olsun
müәssisәlәrin pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә istifadә olunması hәyata

keçirilmiş olsun

Sual: Maliyyә sistemi birbirilә qarşılıqlı әlaqәli olan müxtәlif mәcmusundan ibarәtdir
(Çәki: 1)

bank institutlarının
hüquq institutlarının
maliyyә institutlarının
sığorta institutlarının



dövlәt institutlarının

Sual: Birbirilә qarşılıqlı әlaqәli olan müxtәlif maliyyә institutlarının mәcmusu nәyi
formalaşdırır? (Çәki: 1)

dövlәt sistemini
sığorta sistemini
kredit sistemini
maliyyә sistemini
tәsәrrüfat sistemini

Sual: Azәrbaycan Respublikasının pul vәsaiti fondları vә onlara müvafiq olan hüquq
institutlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

dövlәt maliyyәsi
kredit fondu
dövlәt sığorta fondu
qeyrirezidentlәrin maliyyәsi
müәssisәlәrin, idarәlәrin vә tәşklatların maliyyәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı dövlәt maliyyәsinә aid hesab edilir? (Çәki: 1)
mәnfәәt
transfertlәr
subvensiyalar
büdcә sistemi
xarici bölmә

Sual: Aşağıdakılardan hansı dövlәt maliyyәsinә aid hesab edilir? (Çәki: 1)
dövlәt büdcәdәnkanar fondları
subvensiyalar
mәnfәәt
xarici bölmә
transfertlәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı dövlәt maliyyәsinә aid hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici bölmә
transfertlәr
mәnfәәt
dövlәt krediti
subvensiyalar

Sual: Azәrbaycan Respublikasının maliyyә sisteminә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
(Çәki: 1)

dövlәt maliyyәsi
subvensiyalar
dövlәt sığorta fondu
kredit fondu



müәssisәlәrin, idarәlәrin vә tәşklatların maliyyәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә hüququnun mәnbәyi hesab edilmir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Vergi mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikası prezidentinin fәrmanları
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarları
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin fәrmanları

Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәlәrin, idarәlәrin vә tәşklatların maliyyәsinә aid
hesab edilir? (Çәki: 1)

büdcә tәşkilatlarının vә müәssisәlәrinin maliyyәsi
sığorta tәşkilatlarının vә müәssisәlәrinin maliyyәsi
dövlәt tәşkilatlarının vә müәssisәlәrinin maliyyәsi
kommersiya tәşkilatlarının vә müәssisәlәrinin maliyyәsi
maliyyә tәşkilatlarının vә müәssisәlәrinin maliyyәsi

Sual: Maliyyә sisteminin elementlәri hansı sәviyyәlәrdә formalaşdırılır? (Çәki: 1)
Maliyyә sisteminin elementlәri hansı sәviyyәlәrdә formalaşdırılır?
yerli inzibati әrazi vahidlәri vә şәhәrlәr sәviyyәsindә
respublika vahidlәri vә iqtisadi rayonlar sәviyyәsindә
respublika vә yerli inzibati әrazi vahidlәri sәviyyәsindә
bәlәdiyyәlәr vә yerli inzibati әrazi vahidlәri sәviyyәsindә

Sual: Aşağıdakılardan hansı büdcәdәnkәnar mәqsәdli fond hesab edilir? (Çәki: 1)
kreditlәrin maliyyәlәşdirilmәsi fondu
sosial sığorta fondu
tәkrar sığorta fondu
әhalinin sosial müdafiә fondu
investisiya resursları fondu

Sual: Aşağıdakılardan hansı büdcәdәnkәnar mәqsәdli fond hesab edilir? (Çәki: 1)
kreditlәrin maliyyәlәşdirilmәsi fondu
sosial sığorta fondu
dövlәt yol fondu
investisiya resursları fondu
tәkrar sığorta fondu

Sual: Qızılvalyuta fondu dedikdә nә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
Mәrkәzi Bankın rәsmi idarәçiliyindә olan qızıl vә valyuta ehtiyatları
Ata Bankın rәsmi idarәçiliyindә olan qızıl vә valyuta ehtiyatları
Xalq Bankın rәsmi idarәçiliyindә olan qızıl vә valyuta ehtiyatları
Beynәlxalq Bankın rәsmi idarәçiliyindә olan qızıl vә valyuta ehtiyatları
Texnika Bankın rәsmi idarәçiliyindә olan qızıl vә valyuta ehtiyatları



Sual: Dövlәt Neft Fondu hesab olunur? (Çәki: 1)
dövlәtin gәlir fondu
dövlәtin gәlәcәyi fondu
dövlәtin büdcә fondu
dövlәtin maliyyә fondu
dövlәtin ehtiyat fondu

Sual: Dövlәt Neft Fondu mahiyyәt etibarilә.....? (Çәki: 1)
büdcә fonddur
özәl fonddur
hökümәt fondudur
büdcәdәnkәnar fonddur
sosial müdafiә fondudur

Sual: Sığorta fondunun mәnbәlәri hesab edilir? (Çәki: 1)
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn alınan kreditlәr
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn alınan mәnfәәt vergisi
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn alınan büdcә haqları
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn alınan sığorta haqları
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn alınan lisenziya haqları

Sual: Fransız hüquqşünas alimi Pol Mari Qodme maliyyә sistemi tәşkil edәn pul vәsaiti
fondları birbirini qarşılıqlı surәtdә tamamlayan mәrkәzlәşdirilmiş vә mәrkәzlәşdirilmәmiş
fondları aşağıdakı kimi tәsniflәşdirir? (Çәki: 1)

dövlәt fondları vә birgә fondlar
birgә fondlar vә özәl fondlar
dövlәt maliyyәsi vә özәl fondlar
dövlәt fondları vә özәl fondlar
dövlәt sistemi vә özәl sistemlәr

Sual: Mәrkәzlәşdirimiş fondlara aşağıdakılardan hansı aid edilir? (Çәki: 1)
bәlәdiyyә sәrәncamında olan pul vәsaiti fondları
dövlәtin sәrәncamında olan pul vәsaiti fondları
icra hakimiyyәtinin sәrәncamında olan pul vәsaiti fondları
hökumәtin sәrәncamında olan pul vәsaiti fondları
paralamentin sәrәncamında olan pul vәsaiti fondları

Sual: Mәrkәzlәşdirilmәmiş fondlara aşağıdakılardan hansı aid edilir? (Çәki: 1)
dövlәt maliyyәsi
müәssisә vә tәşkilatların maliyyәsi
müәssisә vә tәşkilatların kreditlәri
müәssisә vә tәşkilatların borcları
müәssisә vә tәşkilatların öhdәliklәri



Sual: Mәrkәzlәşdirimiş fondlara ilk növbәdә aid edilir? (Çәki: 1)
dövlәt büdcәsi vә dövlәt krediti
dövlәt büdcәsi vә büdcәdәnkәnar fondlar
dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, dövlәt krediti
büdcәdәnkәnar fondlar vә dövlәt krediti
dövlәt maliyyәsi vә dövlәt sığortası

Sual: Dövlәtin maliyyә fәaliyyәti hansı prinsipә әsaslanmalıdır? (Çәki: 1)
bölgü prinsipinә
fәrdiçilik prinsipinә
bәrabәrlik prinsipinә
effektivlik prinsipinә
vahidlik prinsipinә

Sual: Dövlәtin maliyyә fәaliyyәti zamanı әsaslanılan vahidlik prinsipi hesab edilir? (Çәki:
1)

effektivlik prinsipi
fәrdiçilik prinsipi
bölgü prinsipi
konstitusion prinsip
bәrabәrlik prinsipi

Sual: Respblika әrazisindә bütün maliyyә әmәliyyatlarının vahidlik prinsipinә
aşağıdakılardan hansı aid edilir? (Çәki: 1)

maliyyә әmәliyyatlarının birlikdә aparılması
maliyyә әmәliyyatlarının sistemli aparılması
maliyyә әmәliyyatlarının eyni formada aparılması
maliyyә әmәliyyatlarının vahid milli valyutada aparılması
maliyyә әmәliyyatlarının fasilәsiz aparılması

Sual: Respblika әrazisindә bütün maliyyә әmәliyyatlarının vahidlik prinsipinә
aşağıdakılardan hansı aid edilir? (Çәki: 1)

respublika әrazisindә vahid maliyyә siyasәtinin aparılması
respublika әrazisindә vahid vergi siyasәtinin aparılması
respublika әrazisindә vahid büdcә siyasәtinin aparılması
respublika әrazisindә vahid kredit siyasәtinin aparılması
respublika әrazisindә vahid sığorta siyasәtinin aparılması

Sual: Respblika әrazisindә bütün maliyyә әmәliyyatlarının vahidlik prinsipinә
aşağıdakılardan hansı aid edilir? (Çәki: 1)

maliyyә әmәliyyatlarının fasilәsiz aparılması
maliyyә әmәliyyatlarının vahid qaydalara әmәl olunmaqla aparılması
maliyyә әmәliyyatlarının vahid xarici valyutada aparılması
maliyyә әmәliyyatlarının birlikdә aparılması
maliyyә әmәliyyatlarının sistemli aparılması



Sual: Pul vәsaitlәrinin yaradılmasının mәcburi metodlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
(Çәki: 1)

büdcә fondlarına mәcburi ayırmalar
dövlәt büdcәsinә mәcburi ayırmalar
bәlәdiyyә büdcәsinә mәcburi ayırmalar
büdcәgәnkәnar fondlara mәcburi ayırmalar
neft fonduna mәcburi ayırmalar

Sual: Pul vәsaitlәrinin yaradılmasının mәcburi metodlarına aşağıdakılardan hansı aid
deyil? (Çәki: 1)

Pul vәsaitlәrinin yaradılmasının mәcburi metodlarına aşağıdakılardan hansı aid
deyil?

büdcәgәnkәnar fondlara mәcburi ayırmalar metodu
dövlәt kreditlәşdirilmәsi metodu
pul emissiyası metodu
rüsum vә yığımlar

Sual: Pul vәsaitlәrinin yaradılmasının könüllü metodlarına aşağıdakılardan hansı aid
deyil? (Çәki: 1)

pul vәsaitlәrinin әmanәtlәrә cәlb edilmәsi metodu
icbari tәnzimlәmә metodu
könüllü sığorta metodu
könüllü ianәlәr metodu
qısamüddәtli dövlәt istiqrazlarının buraxılması metodu

Sual: Pul vәsaitlәrinin yaradılmasının könüllü metodlarına aşağıdakılardan hansı (Çәki:
1)

pul vәsaitlәrinin borca cәlb edilmәsi
pul vәsaitlәrinin әmanәtlәrә cәlb edilmәsi
pul vәsaitlәrinin sığortaya cәlb edilmәsi
pul vәsaitlәrinin istiqrazlara cәlb edilmәsi
pul vәsaitlәrinin büdcәyә cәlb edilmәsi

Sual: Pul vәsaitlәrinin bölüşdürülmәsi metodları aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
qaytarılmaq vә әvәzlәşdirmәk şәrtilә maliyyәlәşdirmә
bağışlamaq vә qaytarılmamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә
әvәzlәşdirmәk vә qaytarılmamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә
qaytarılmaq vә qaytarılmamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә
sistemlәşdirmәk vә tәmәrküzlәşdirmәk şәrtilә maliyyәlәşdirmә

Sual: Büdcә ssudası vә bank krediti pul vәsaitlәrinin bölüşdürülmәsinin hansı metoduna
aiddir? (Çәki: 1)

qaytarılmamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә metoduna
qaytarılmaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә metoduna
bağışlamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә metoduna



әvәzlәşdirmәk şәrtilә maliyyәlәşdirmә metoduna
sistemlәşdirmәk şәrtilә maliyyәlәşdirmә metoduna

Sual: Dövlәt mәaliyyә fәaliyyәtini hәyata keçirәn ümumi sәlahiyyәtli dövlәt orqanı
aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

Hökümәt
Maliyyә Nazirliyi
Xәzinәdarlıq
Milli Mәclis
Nazirlәr Kabineti

Sual: Dövlәt mәaliyyә fәaliyyәtini hәyata keçirәn ümumi sәlahiyyәtli dövlәt orqanı kimi
Milli Mәclis ixtisaslaşmış xüsusi qrumu aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

Bölüşdürmә Palatası
Milli Palata
Hesablama Palatası
Nәzarәt Palatası
Әlaqәlәndirmә Palatası

Sual: Milli Mәclisdә daimi fәaliyyәt göstәrәn, ona hesabat verәn, әn başlıcası isә dövlәt
büdcәsinin icrası üzәrindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn orqan hansıdır? (Çәki: 1)

Bölüşdürmә Palatası
Milli Palata
Әlaqәlәndirmә Palatası
Nәzarәt Palatası
Hesablama Palatası

Sual: Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109cu maddәsinә әsasәn,
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin aşağıdakı sәlahiyyәti yoxdur? (Çәki: 1)

dövlәtin iqtisadi vә sosial inkişaf proqramlarını tәsdiq etmәk
respublikanın dövlәt büdcәsini Milli Mәclisin tәsdiqinә tәqdim etmәk
dövlәt büdcәsindә icra hakimiyyәti üçün nәzәrdә tutulmuş xәrclәr çәrçivәsindә

mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı yaratmaq
dövlәt büdcәsindә icra hakimiyyәti üçün nәzәrdә tutulmuş xәrclәr çәrçivәsindә yerli

icra hakimiyyәti orqanları yaratmaq
dövlәt mәqsәdlәri üçün dövlәt büdcәsini bölüşdürmәk

Sual: «Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi haqqında» Әsasnamә tәsdiq
edilmişdir? (Çәki: 1)

Prezident sәrәncamı ilә
Prezident qanunu ilә
Prezident fәrmanı ilә
Prezident göstәrişi ilә
Prezident qәrarı ilә



Sual: Maliyyә haqqında elmi mәnbәlәr «maliyyә» anlayışının hansı sözdәn törәndiyini
tәsdiqlәyir (Çәki: 1)

ltalyanca «finantio» «ödәmә»
 yunanca «finantio» «ödәmә»
 latınca «finantio» «ödәmә»
 fransızca «finantio» «ödәmә»
 kirilcә «finantio» «ödәmә»

Sual: Bizә mәlum olan «maliyyә» sözü «mal» şumer kökündәn törәnmiş, әrәb xilafәti
dövründә aidiyyәt bildirәn «iyyә» şәkilçisi ilә tamamlanmış vә azәrbaycanca hansı
mәnada işlәnir (Çәki: 1)

 vardövlәt
 sәrvәt toplama
pul yığma
 pul bölmә
 pul toplama

Sual: Köhnә hüquq әdәbiyyatlarından fәrqli olaraq müasir dövrdә maliyyә hüququ
sahәsinә aid әcnәbi alimlәrin elmi monoqrafiya vә dәrsliklәrindә maliyyәnin anlayışı vә
iki aspketdәn sәciyyәlәndirilir. Bunlar hansılardır (Çәki: 1)

 Sosial vә maddi
 Sosial vә siyasi
 Iqtisadi vә sosial
maddi vә iqtisadi
Iqtisadi vә siyasi

Sual: Maddi mәzmununa görә maliyyә…? (Çәki: 1)
dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidliklәrinin, habelә müәssisә, idarә vә tәşkilatların

pul vәsaiti fondudur.
 iqtisadi vә sosial ehtiyacların tәmin edilmәsi üçün zәruri olan dövlәtin, onun әrazi

vahidlәrinin, müәssisә, idarә vә tәşkilatların pul vәsaiti fondlarının yaradılması,
bölüşdürülmәsi vә istifadә olunması prosesindә yaranan ictimai münasibәtlәr kimi başa
düşülmәlidir.

dövlәtin, әrazi vahidlәrinin, müәssisә, idarә vә tәşkilatların pul vәsaiti fondlarının
yaradılması, bölüşdürülmәsi vә ya istifadә olunması hәyata keçirilmiş olur.

Hamısı
Heç biri

Sual: İqtisadi münasibәtlәr kimi maliyyә…? (Çәki: 1)
 dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidliklәrinin, habelә müәssisә, idarә vә tәşkilatların

pul vәsaiti fondudur
iqtisadi vә sosial ehtiyacların tәmin edilmәsi üçün zәruri olan dövlәtin, onun әrazi

vahidlәrinin, müәssisә, idarә vә tәşkilatların pul vәsaiti fondlarının yaradılması,
bölüşdürülmәsi vә istifadә olunması prosesindә yaranan ictimai münasibәtlәr kimi başa
düşülmәlidir.

dövlәtin, әrazi vahidlәrinin, müәssisә, idarә vә tәşkilatların pul vәsaiti fondlarının
yaradılması, bölüşdürülmәsi vә ya istifadә olunması hәyata keçirilmiş olur.



 Hamısı
Heç biri

Sual: Maliyyәnin bölgü funksiyası dedikdә...? (Çәki: 1)
pul vәsaitlәri dövlәtin, inzibati әrazi vahidlәrinin, müәssisә, idarә vә tәşkilatların,

fiziki şәxslәrin sәrәncamına daxil olur
«bütün bölgü posesinin gedişini izlәmәk qabiliyyәti»ndә öz әksini tapır
Maliyyәnin cәmiyyәtdә mövcud münasibәtlәrә – iqtisadi, sosial, siyasi, ailә, mәnәvi,

әxlaq vә s. münasibәtlәrin inkişafına tәsir etmәsindә tәzahür edir
Hamısı
Heç biri

Sual: Maliyyәnin nәzarәt funksiyası dedikdә...? (Çәki: 1)
pul vәsaitlәri dövlәtin, inzibati әrazi vahidlәrinin, müәssisә, idarә vә tәşkilatların,

fiziki şәxslәrin sәrәncamına daxil olur
«bütün bölgü posesinin gedişini izlәmәk qabiliyyәti»ndә öz әksini tapır
Maliyyәnin cәmiyyәtdә mövcud münasibәtlәrә – iqtisadi, sosial, siyasi, ailә, mәnәvi,

әxlaq vә s. münasibәtlәrin inkişafına tәsir etmәsindә tәzahür edir
 Hamısı
 Heç biri

Sual: Maliyyәnin tәnzimlәyici funksiyası dedikdә...? (Çәki: 1)
 pul vәsaitlәri dövlәtin, inzibati әrazi vahidlәrinin, müәssisә, idarә vә tәşkilatların,

fiziki şәxslәrin sәrәncamına daxil olur
 «bütün bölgü posesinin gedişini izlәmәk qabiliyyәti»ndә öz әksini tapır
Maliyyәnin cәmiyyәtdә mövcud münasibәtlәrә – iqtisadi, sosial, siyasi, ailә, mәnәvi,

әxlaq vә s. münasibәtlәrin inkişafına tәsir etmәsindә tәzahür edir
 Hamısı
 Heç biri

Sual: Azәrbaycan Respublikasının pul vәsaiti fondları vә onlara müvafiq olan hüquq
institutları hansılardır (Çәki: 1)

 Budcә fondu
Budcәdәnkәnar fondlar
 Dövlәt krediti
hamısı
Heç biri

Sual: Maliyyә sistemi tәşkil edәn pul vәsaiti fondları birbirini qarşılıqlı surәtdә
tamamlayan hansı fondlara bölünür (Çәki: 1)

Daxili vә xarici
 Qapalı vә açıq
mәrkәzlәşdirilmiş vә mәrkәzlәşdirilmәmiş
Sadә vә mürәkkәb
Tәbii vә suni



Sual: Dövlәt maliyyәsi vә özәl maliyyә arasında hansı fәrqlәr mövcuddur? (Çәki: 1)
dövlәtin maliyyә fondlarının gәlirlәri dövlәtin özü tәrәfindәn tәtbiq edilәn vergi

sistemi vasitәsilә mәcburi qaydada tәmin edilir. Özәl fondlar isә öz gәlirlәrini mәcburi
qaydada yarada bilmәzlәr;

dövlәtin pul vәsaiti fondları cәmiyyәtin ümumi maraq vә mәnafelәri üçün, maliyyә
isә mәnfәәt әldә olunmasına sәrf edilir;

dövlәt maliyyәsi bu vә ya digәr sәviyyәdә dövlәtin özü tәrәfindәn idarә olunan pul
sistemi ilә bağlıdır. Özәl mülkiyyәtçi isә yalnız özünә mәxsus olan maliyyә vәsaitlәri
üzәrindә sәrәncam verә bilәr;

 hamısı
Heç biri

Sual: Dövlәtin maliyyә fәaliyyәti hәyata keçirilәrkәn bu fәaliyyәtdә hansı prinsiplәr öz
tәzahürünü tapmalıdır (Çәki: 1)

Vahidlik prinsipi
Sosial yönümlü prinsip
 Aşkarlıq prinsipi
hamısı
Heç biri

Sual: Ümumi sәlahiyyәtli orqanlara hansı aid edilir (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Mili Mәclisi
 Milli Mәclisin Hesablama Palatası
 öz әsas funksiyalarının yerinә yetirilmәsilә bağlı maliyyә fәaliyyәtini hәyata keçirәn

dövlәt orqanları
 hamısı
 heç biri

Sual: Xüsusi sәlahiyyәtli idarәçilik orqanları maliyyә fәaliyyәtindә iştirak dәrәcәsindәn
asılı olaraq hansı iki qrupa bölünür (Çәki: 1)

 öz әsas funksiyalarının yerinә yetirilmәsilә bağlı maliyyә fәaliyyәtini hәyata keçirәn
dövlәt orqanları

 funksiyası maliyyә fәaliyyәtini hәyata keçirmәkdәn ibarәt olan xüsusi sәlahiyyәtli
dövlәt orqanları

Yalnız A
 hamısı
 Heç biri

Sual: Maliyyә münasibәtlәri başqa münasibәtlәrdәn aşağıdakı hansı әlamәtlәrinә görә
fәrqlәnir (Çәki: 1)

 bu münasibәtlәr bir qayda olaraq pul münasibәtlәridir;
 bu münasibәtlәr pul vәsaitәlrinin bölgüsü münasibәtlәridir;
 bu münasibәtlәr ekvivalentsiz münasibәtlәrdir, burada pul vәsaitlәrinin yalnız

birtәrәfli hәrәkәti vardır;
hamısı
 Heç biri



BÖLMӘ: 01#03
Ad 01#03

Suallardan 49

Maksimal faiz 49

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Maliyyә özlüyündә....? (Çәki: 1)
nәzarәt institutları vә fondlar sistemidir
fondlar vә hüquq institutları sistemidir
tәminat vә hüquq institutları sistemidir
fondlar vә hökumәt institutları sistemidir
tәnzimlәmә vә stimullaşdırma sistemidir

Sual: Maliyyә hüquq institutları sistemi tәmin edir? (Çәki: 1)
kredit vәsaiti fondlarını
pul vәsaiti fondlarını
maliyyә vәsaiti fondlarını
sığorta vәsaiti fondlarını
valyuta vәsaiti fondlarını

Sual: Pul vәsaiti fondlarının sistemini nә tәmin edir? (Çәki: 1)
valyuta hüquq institutları sistemi
vergi hüquq institutları sistemi
maliyyә hüquq institutları sistemi
büdcә hüquq institutları sistemi
sığorta hüquq institutları sistemi

Sual: Aşağıdakılardan hansı kredit fonduna aid hesab edilir? (Çәki: 1)
özәl kredit fondu
birgә kredit fondu
sosial kredit fondu
büdcә kredit fondu
bәlәdiyyә kredit fondu

Sual: Aşağıdakılardan hansı kredit fonduna aid hesab edilir? (Çәki: 1)
bәlәdiyyә kredit fondu
kommersiya kredit fondu
özәl kredit fondu
sosial kredit fondu
birgә kredit fondu



Sual: Aşağıdakılardan hansı dövlәt sığorta fonduna aid hesab edilir? (Çәki: 1)
birgә sığorta
xarici sığorta
şәxsi sığorta
beynәlxalq sığorta
xüsusi sığorta

Sual: Aşağıdakılardan hansı dövlәt sığorta fonduna aid hesab edilir? (Çәki: 1)
әmlak sığortası
beynәlxalq sığorta
xarici sığorta
birgә sığorta
xüsusi sığorta

Sual: Aşağıdakılardan hansı respublika vә yerli inzibati әrazi vahidlәri sәviyyәsindә
formalaşdırılır? (Çәki: 1)

büdcә sisteminin elementlәri
bank sisteminin elementlәri
kredit sisteminin elementlәri
maliyyә sisteminin elementlәri
vergi sisteminin elementlәri

Sual: Maliyyә sisteminin çoxhәlqәliliyi nәyә sәbәb olur? (Çәki: 1)
sistemin çevikliyinә vә rentabelliyinә
sistemin sәmәrәliliyinә vә dinamikliyinә
sistemin çevikliyinә vә sәmәrәliliyinә
sistemin vahidliyinә vә tamlığına
sistemin alternativliyinә vә dayanıqlılığına

Sual: Dövlәt vә Әhalinin Sosial Müdafiә Fondu vә Dövlәt Yol Fondu hansı mәnbә
hesabına formalaşır? (Çәki: 1)

fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn ayırmlar hesbına
hüquqi gәlirlәrindәn ayırmlar hesbına
hüquqi vә fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn ayırmlar hesbına
hüquqi şәxslәrin mәnfәәtindәn ayırmlar hesbına
hüquqi vә fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn ayırmlar hesbına

Sual: Dövlәtin qızıl ehtiyatı hökumәt tәrәfindәn müәyyәn olunmuş hansı mәqsәd üçün
nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)

bank kapitalının tәminatı üçün
bank nizamnamәsinin tәminatı üçün
bank әmәliyyatlarının tәminatı üçün
bank emissiyasının tәminatı üçün



bank sisteminin tәminatı üçün

Sual: Bank emissiyasının tәminatı üçün nә әsas hesab edilir? (Çәki: 1)
dövlәtin pul ehtiyatı
dövlәtin valyuta ehtiyatı
dövlәtin fond ehtiyatı
dövlәtin qızıl ehtiyatı
dövlәtin büdcә ehtiyatı

Sual: Dövlәt Neft Fondu hansı mәqsәdlә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
“Әsrin müqavilәsi” üzrә neftin çıxarılması ilә әlaqәli bağlanmış müqavilәlәrdәn әldә

edilәn pul vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadә etmәk mәqsәdilә
neft vә qaz ehtiyatlarının çıxarılması üzrә bağlanmış müqavilәlәrdәn әldә edilәn pul

vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadә etmәk mәqsәdilә
qaz ehtiyatlarının çıxarılması üzrә bağlanmış müqavilәlәrdәn әldә edilәn pul
neft vә qaz ehtiyatlarının çıxarılması üzrә bağlanmış müqavilәlәrdәn әldә edilәn pul

vәsaitlәrin büdcәyә köçürülmәsi mәqsәdilә
qaz ehtiyatlarının çıxarılması üzrә bağlanmış müqavilәlәrdәn әldә edilәn pul

vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadә etmәk mәqsәdilә

Sual: Dövlәt Neft Fondunun vәsaitlәri hansı mәqsәdlә istifadә olunur? (Çәki: 1)
respublikanın maliyyә problemlәrinin hәlli mәqsәdlә
respublikanın struktur problemlәrinin hәlli mәqsәdlә
respublikanın ümummilli problemlәrinin hәlli mәqsәdlә
respublikanın idarәetmә problemlәrinin hәlli mәqsәdlә
respublikanın inteqrasiya problemlәrinin hәlli mәqsәdlә

Sual: Dövlәt krediti dedikdә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
fiziki şәxslәrin pul vәsaitlәrindәn dövlәtin müvәqqәti istifadә etmәsi
hüquqi şәxslәrin pul vәsaitlәrindәn dövlәtin müvәqqәti istifadә etmәsi
hüquqi vә fiziki şәxslәrin pul vәsaitlәrindәn dövlәtin müvәqqәti istifadә etmәsi
hüquqi şәxslәrә dövlәtin müvәqqәti borc vermәsi
hüquqi vә fiziki şәxslәrә dövlәtin müvәqqәti borc vermәsi

Sual: Dövlәt krediti münasibәtlәrdә dövlәt çıxış edir? (Çәki: 1)
borc gerәn qismindә
kreditor qismindә
vasitәçi qismindә
borclu qismindә
әlaqәlәndirici qismindә

Sual: Dövlәt krediti münasibәtlәrindә yaranır? (Çәki: 1)
dövlәtin xarici borcu
dövlәtin daxili borcu
dövlәtin daimi borcu



dövlәtin birdәfәlik borcu
dövlәtin güzәştli borcu

Sual: Dövlәt krediti ölkәdә nәdәn istifadә olunmaqla tәşkil olunur? (Çәki: 1)
vekseldәn
istiqrazlardan
xәzinә öhdәliyindәn
dövlәt istiqrazları vә әmanәtlәrdәn
mәnfәәtdәn

Sual: Müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyәsi Azәrbaycan Respublikasının maliyyә
sisteminin mühüm hәlqәlәrindәn biri kimi bağlıdır? (Çәki: 1)

tәkrar istehlakla
tәkrar maliyyәlәşmә ilә
mәnәvi dәyәrlәrlә
maddi istehsalla
maddi istehlakla

Sual: Müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyәsi әsasında formalaşır? (Çәki: 1)
sosial gәlir
daxili gәlir
birgә gәlir
milli gәlir
dövlәt gәliri

Sual: Müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyәsi әsasında formalaşan milli gәlir
aşağıdakılardan hansının kömәyi ilә bölüşdürülür? (Çәki: 1)

kredit sisteminin
maliyyә sisteminin
bank sisteminin
vergi sisteminin
büdcә sisteminin

Sual: Müәssisәlәrin maliyyәsi müxtәlif mülkiyyәt formalarına әsaslanan fәaliyyәt
nәticәsindә yaradılır vә onun aşağıdakı iki növü fәrqlәndirilir? (Çәki: 1)

kommersiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyәsi
kommersiya vә qeyrikommersiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan müәssisә, idarә vә

tәşkilatların maliyyәsi
qeyrikommersiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan müәssisә, idarә vә tәşkilatların

maliyyәsi
kommersiya vә qeyrikommersiya xidmәti ilә mәşğul olan müәssisә, idarә vә

tәşkilatların maliyyәsi
kommersiya vә qeyrikommersiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәrin maliyyәsi

Sual: Bankların sәrәncamında olan vә onların hesablarında saxlanılan, müvәqqәti



olaraq, sosial vә digәr ehtiyacları üçün әvәzli vә müddәtli şәrtlәrlә verilmәsi üzrә
münasibәtlәri әhatә edәn maliyyә sistemi elementi hansıdır? (Çәki: 1)

büdcә fondu
bank fondu
kredit fondu
dövlәt fondu
valyuta fondu

Sual: Maliyyә sisteminin hәlqәsi kimi müvafiq pul ehtiyatlarının tәbii fәlakәt, bәdbәxt
hadisә vә digәr hallarda onların nәticәlәrinin aradan qaldırılması mәqsәdilә istifadә
olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәri әhatә edәn maliyyә sistemi elementi hansıdır (Çәki:
1)

valyuta fondu
bank fondu
dövlәt fondu
sığorta fondu
büdcә fondu

Sual: Hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn alınan sığorta haqları ilә yanaşı sığorta fondunun
mәnbәyi kimi hesab edilir? (Çәki: 1)

dövlәt ehtiyat vәsaitlәri
dövlәt borc vәsaitlәri
dövlәt öhdәliyi vәsaitlәri
dövlәt büdcәsi vәsaitlәri
dövlәt müdaxilә vәsaitlәri

Sual: Maliyyә sistemi tәşkil edәn pul vәsaiti fondları birbirini qarşılıqlı surәtdә
tamamlayan aşağıdakı fondlara bölünür? (Çәki: 1)

mәrkәzlәşdirilmiş vә sistemlәşdirilmiş
liberallaşdırılmış vә mәrkәzlәşdirilmәmiş
bölüşdürülmüş vә mәrkәzlәşdirilmiş
mәrkәzlәşdirilmiş vә mәrkәzlәşdirilmәmiş
sistemlәşdirilmiş vә mәrkәzlәşdirilmәmiş

Sual: Sosialiqtisadi inkişaf proqramlarının reallaşdırılması, ölkәnin müdafiәsi vә
tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi mәqsәdlәri üçün dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin maliyyә
ehtiyatlarının planauyğun şәkildә yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi üzrә
fәaliyyәt hesab edilir? (Çәki: 1)

dövlәtin maliyyә fәaliyyәti
dövlәtin sığorta fәaliyyәti
dövlәtin kredit fәaliyyәti
dövlәtin bank fәaliyyәti
dövlәtin müdafiә fәaliyyәti

Sual: Dövlәtin hakimiyyәt vә idarәçilik orqanlarının maliyyә sahәsindә sәlahiyyәtlәrini
müәyyәn edәn aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)



Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının “Büdcә sistemi haqqında” qanunu
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt quruluşu
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi

Sual: Maliyyә fәaliyyәtinin dövlәtin digәr fәaliyyәt sahәlәrindәn fәrqlәndirәn hüquqi
әlamәt aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

bu fәaliyyәt dövlәt idarәçilik orqanlarının hakimiyyәt üstünlüyü prinsipinә uyğun
hәyata keçirilәn birgә fәaliyyәtidir

bu fәaliyyәt dövlәt hakmiyyәtinin nümayәndәli vә nümayәndәsiz orqanlarının hәyata
keçirdiyi birgә fәaliyyәtidir

bu fәaliyyәt dövlәt hakmiyyәtinin nümayәndәli vә idarәçilik orqanlarının hakimiyyәt
bölgüsü prinsipinә uyğun hәyata keçirilәn birgә fәaliyyәtidir

bu fәaliyyәt bәlәdiyyә orqanlarının hakimiyyәt bölgüsü prinsipinә uyğun hәyata
keçirilәn birgә fәaliyyәtidir

bu fәaliyyәt dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirmә prinsipinә uyğun hәyata keçirilәn
birgә fәaliyyәtidir

Sual: Pul vәsaitlәrinin bölüşdürülmәsinin qaytarılmamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә
metodlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

transaksiya
dotasiya
subsidiya
transfert
subvensiya

Sual: Pul vәsaitlәrinin bölüşdürülmәsinin qaytarılmamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә
metodlarına aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)

transaksiya
dövlәt krediti
ssuda
transfert
xәzinәdarlıq

Sual: Pul vәsaitlәrinin bölüşdürülmәsinin qaytarılmaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә metodları
aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

transfert
büdcә ssudası vә bank krediti
transaksiya
xәzinәdarlıq
bank öhdәliyi

Sual: Dövlәt mәaliyyә fәaliyyәtini öz orqanları vasitәsilә hәyata keçirir. Bu orqanlar
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyası vә qanunlarına uyğun olaraq müxtәlif
sәlahiyyәtlәrә malikdir. Bu sәlahiyyәtlәrdәn asılı olaraq dövlәt orqanlarının tәsnifat qrupu



aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
) ümumi vә spesifiki sәlahiyyәtli orqanlar
xüsusi vә tәyinatlı sәlahiyyәtli orqanlar
nәzarәt vә ümumi sәlahiyyәtli orqanlar
ümumi vә xüsusi sәlahiyyәtli orqanlar
tәnzimlәmә vә ümumi sәlahiyyәtli orqanlar

Sual: Dövlәt mәaliyyә fәaliyyәtini hәyata keçirәn ümumi sәlahiyyәtli dövlәt orqanı kimi
Milli Mәclis Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin tәqdimatına әsasәn....? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Büdcәsini proqnozlaşdırır vә onun icrasına
nәzarәt edir

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Büdcәsini tәsdiq edir vә onun icrasına nәzarәt
edir

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Büdcәsini bölüşdürür vә onun icrasına nәzarәt
edir

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Büdcәsini tәrtib edir vә onun icrasına nәzarәt
edir

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Büdcәsini maliyyәlәşdirir vә onun icrasına
nәzarәt edir

Sual: «Hesablama Palatası haqqında» qanuna әsasәn, Hesablama Palatası Milli
Mәclisdә daimi fәaliyyәt göstәrәn, ona hesabat verәn, әn başlıcası isә........? (Çәki: 1)

dövlәt büdcәsinin icrasını hәyata keçirәn bir orqandır
dövlәt büdcәsinin icrası üzәrindә dövlәt maliyyәlәşmәsini hәyata keçirәn bir

orqandır
dövlәt büdcәsinin formalaşması üzәrindә fәaliyyәt hәyata keçirәn bir orqandır
dövlәt büdcәsinin icrası üzәrindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn bir orqandır
dövlәt büdcәsinin sistemlәşdirilmәsi üzәrindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn bir

orqandır

Sual: Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti dövlәtin maliyyә fәaliyyәti sahәsindә
aşağıdakı sәlahiyyәtә malik deyil? (Çәki: 1)

dövlәt büdcәsinin layihәsini hazırlayıb respublika Prezidentinә tәqdim etmәk
dövlәt büdcәsini tәsdiq etmәk vә onu icra etmәk
maliyyәkredit siyasәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk
dövlәt büdcәsinin icrasını tәmin etmәk
pul siyasәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk

Sual: Dövlәt büdcәsinin layihәsini hazırlayıb respublika Prezidentinә tәqdim etmәk,
dövlәt büdcәsinin icrasını tәmin etmәk, habelә maliyyәkredit vә pul siyasәtinin hәyata
keçirilmәsini tәmin etmәk sәlahiyyәtlәri hansı dövlәt orqanının sәlahiyyәtidir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin
Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatasının
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin
Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
Azәrbaycan RespublikasıVergilәr Nazirliyinin



Sual: Azәrbaycan Respublikasının maliyyә sisteminin mühüm hәlqәsi olan dövlәt
maliyyәsi özlüyündә bir neçә fondlardan ibarәtdir. Bu fondlar içәrisindә xüsusi yeri hansı
fond tutur (Çәki: 1)

Budcә fondu
 Budcәdәnkәnar fondlar
 Dövlәt krediti
Hamısı
Heç biri

Sual: Büdcә fondu...? (Çәki: 1)
 Azәrbaycan Respublikasında yeni hüquq institutudur. Bunlar vaxtilә Azәrbaycan

Respublikasının 31 dekabr 1991ci il tarixli Qanunu ilә yaradılmış, indi Dövlәt vә
Әhalinin Sosial Müdafiә Fondu, 16 fevral 1994cü il tarixli Qanunla yaradılmış Dövlәt
Yol Fondudur

ümumdövlәt vә ya yerli sosialiqtisadi planlar vә proqrpmların reallaşması, ölkәnin
müdfaiәsi vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmsi üçün zәruridir. Büdcә fondu әsasәn hüquqi
vә fiziki şәxslәrdәn alınan vergi vә ödәmәlәr hesabına tәşkil olunur.

C) hüquqi vә fiziki şәxslәrin pul vәsaitlәrindәn dövlәtin müvәqqәti istifadә etmәsi ilә
әlaqәdar münasibәtlәrdir. Bu münasibәtlәrdә dövlәt borclu qismindә çıxış edir.
Belәliklә dә, dövlәtin daxili borcu yaranmış olur

 hamısı
 heç biri

Sual: Büdcәdәnkәnar fond: (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasında yeni hüquq institutudur. Bunlar vaxtilә Azәrbaycan

Respublikasının 31 dekabr 1991ci il tarixli Qanunu ilә yaradılmış, indi Dövlәt vә
Әhalinin Sosial Müdafiә Fondu, 16 fevral 1994cü il tarixli Qanunla yaradılmış Dövlәt
Yol Fondudur

ümumdövlәt vә ya yerli sosialiqtisadi planlar vә proqrpmların reallaşması, ölkәnin
müdfaiәsi vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmsi üçün zәruridir. Büdjә fondu әsasәn hüquqi
vә fiziki şәxslәrdәn alınan vergi vә ödәmәlәr hesabına tәşkil olunur.

 hüquqi vә fiziki şәxslәrin pul vәsaitlәrindәn dövlәtin müvәqqәti istifadә etmәsi ilә
әlaqәdar münasibәtlәrdir. Bu münasibәtlәrdә dövlәt borclu qismindә çıxış edir.
Belәliklә dә, dövlәtin daxili borcu yaranmış olur

 hamısı
heç biri

Sual: Dövlәt krediti...? (Çәki: 1)
 Azәrbaycan Respublikasında yeni hüquq institutudur. Bunlar vaxtilә Azәrbaycan

Respublikasının 31 dekabr 1991ci il tarixli Qanunu ilә yaradılmış, indi Dövlәt vә
Әhalinin Sosial Müdafiә Fondu, 16 fevral 1994cü il tarixli Qanunla yaradılmış Dövlәt
Yol Fondudur

 ümumdövlәt vә ya yerli sosialiqtisadi planlar vә proqrpmların reallaşması, ölkәnin
müdfaiәsi vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmsi üçün zәruridir. Büdjә fondu әsasәn hüquqi
vә fiziki şәxslәrdәn alınan vergi vә ödәmәlәr hesabına tәşkil olunur.

hüquqi vә fiziki şәxslәrin pul vәsaitlәrindәn dövlәtin müvәqqәti istifadә etmәsi ilә
әlaqәdar münasibәtlәrdir. Bu münasibәtlәrdә dövlәt borclu qismindә çıxış edir.
Belәliklә dә, dövlәtin daxili borcu yaranmış olur



 Hamısı
 Heç biri

Sual: 2 Müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyәsi Azәrbaycan Respublikasının maliyyә
sisteminin mühüm hәlqәlәrindәn biri kimi...? (Çәki: 1)

bütöv maliyyә sistemi üçün bazardır, belә ki, bu fond maddi istehsalla bilavasitә
bağlıdır.

 kredit ehtiyatlarının, yәni bankların sәrәncamında olan vә onların hesablarında
saxlanılan, müvәqqәti olaraq, sosial vә digәr ehtiyacları üçün әvәzli vә müddәtli
şәrtlәrlә verilmәsi üzrә münasibәtlәri әhatә edir.

 respublikanın maliyyә sisteminin hәlqәsi kimi müvafiq pul ehtiyatlarının tәbii
fәlakәt,bәdbәxt hadisә vә digәr hallarda onların nәticәlәrinin aradan qaldırılması
mәqsәdilә istifadә olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәri әhatә edir.

 Hamısı
 Heç biri

Sual: Kredit fondu...? (Çәki: 1)
bütöv maliyyә sistemi üçün bazardır, belә ki, bu fond maddi istehsalla bilavasitә

bağlıdır.
kredit ehtiyatlarının, yәni bankların sәrәncamında olan vә onların hesablarında

saxlanılan, müvәqqәti olaraq, sosial vә digәr ehtiyacları üçün әvәzli vә müddәtli
şәrtlәrlә verilmәsi üzrә münasibәtlәri әhatә edir.

respublikanın maliyyә sisteminin hәlqәsi kimi müvafiq pul ehtiyatlarının tәbii
fәlakәt,bәdbәxt hadisә vә digәr hallarda onların nәticәlәrinin aradan qaldırılması
mәqsәdilә istifadә olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәri әhatә edir.

 Hamısı
Heç biri

Sual: Sığorta fondu...? (Çәki: 1)
 bütöv maliyyә sistemi üçün bazardır, belә ki, bu fond maddi istehsalla bilavasitә

bağlıdır
kredit ehtiyatlarının, yәni bankların sәrәncamında olan vә onların hesablarında

saxlanılan, müvәqqәti olaraq, sosial vә digәr ehtiyacları üçün әvәzli vә müddәtli
şәrtlәrlә verilmәsi üzrә münasibәtlәri әhatә edir.

respublikanın maliyyә sisteminin hәlqәsi kimi müvafiq pul ehtiyatlarının tәbii
fәlakәt,bәdbәxt hadisә vә digәr hallarda onların nәticәlәrinin aradan qaldırılması
mәqsәdilә istifadә olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәri әhatә edir.

 Hamısı
 Heç biri

Sual: Mәrkәzlәşdirilmiş pul fondlarına...? (Çәki: 1)
hakimiyyәt subyekti kimi dövlәtin sәrәncamına daxil olan pul vәsaiti fondları aiddir.

İlk növbәdә bu fondlar dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, dövlәt kreditiv ә
digәrlәridir.

 müәssisә vә tәşkilatların maliyyәsi aiddir.
Kredit tәşkilatlarınin әldә etdiklәri gәlirlәr aiddir.
 Siğorta şirkәtinin pul vәsaitlәri aid edilir.
Bank hesablaşmaları aid edilir.



Sual: Mәrkәzlәşdirilmәmiş pul fondlarına...? (Çәki: 1)
hakimiyyәt subyekti kimi dövlәtin sәrәncamına daxil olan pul vәsaiti fondları aiddir.

İlk növbәdә bu fondlar dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, dövlәt kreditiv ә
digәrlәridir

müәssisә vә tәşkilatların maliyyәsi aiddir.
Kredit tәşkilatlarınin әldә etdiklәri gәlirlәr aiddir.
 Siğorta şirkәtinin pul vәsaitlәri aid edilir.
 Bank hesablaşmaları aid edilir.

Sual: Maliyyә fәaliyyәtinin dövlәtin digәr fәaliyyәt sahәlәrindәn fәrqlәndirәn hüquqi
әlamәtlәri hansılardır (Çәki: 1)

bu fәaliyyәt sahәlәrarası xarakter daşıyır, yәni dövlәtin maliyyә fәaliyyәti bütün
dövlәt idarәçilik sahәlәrini әhatә edir;

 bu fәaliyyәt dövlәt hakmiyyәtinin nümayәndәli vә idarәçilik orqanlarının hakimiyyәt
bölgüsü prinsipinә uyğun olaraq hәyata keçirilәn birgә fәaliyyәtidir;

maliyyә fәaliyyәti hәm Azәrbaycan Respublikası, hәm Naxçıvan Muxtar
Respublikası, hәm dә yerliözünüidarә orqanları (bәlәdiyyәlәr) sәviyyәsindә hәyata
keçirilir.

 hamısı
 Heç biri

Sual: Dövlәt mәaliyyә fәaliyyәtini öz orqanları vasitәsilә hәyata keçirir. Lakin bu orqanlar
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyası vә qanunlara uyğun olaraq müxtәlif
sәlahiyyәtlәrә malikdir. Bu sәlahiyyәtlәrdәn asılı olaraq dövlәt orqanları hansı qrupa
bölünür (Çәki: 1)

Daxili vә xarici
 Sadә vә mürәkkәb
ümumi vә xüsusi
Tәbii vә suni
Mәrkәzlәşdirilmiş vә mәrkәzlәşdirilmәmiş

Sual: Nazirlәr Kabineti dövlәtin maliyyә fәaliyyәti sahәsindә aşağıdakı hansı
sәlahiyyәtlәrә malikdir (Çәki: 1)

dövlәt bücәsinin layihәsini hazırlayıb respublika Prezidentinә tәqdim etmәk
 dövlәt büdcәsinin icrasını tәmin etmәk;
maliyyәkredit vә pul siyasәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk.
hamısı
 Heç biri

BÖLMӘ: 02#01
Ad 02#01

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Maliyyә hüququnun predmeti aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
bazar münasibәtlәri
bank münasibәtlәri
bütün pul münasibәtlәri
maliyyә münasibәtlәri
büdcә münasibәtlәri

Sual: Maliyyә hüquq normalarının mәcmusu olan maliyyә hüququ........... ibarәtdir? (Çәki:
1)

bir hissәdәn
beş hissәdәn
yeddi hissәdәn
iki hissәdәn
dörd hissәdәn

Sual: Maliyyә hüququ.....? (Çәki: 1)
asılı hüquq sahәsidir
xüsusi hüquq sahәsidir
xarici hüquq sahәsidir
müstәqil hüquq sahәsidir
konstitusion hüquq sahәsidir

Sual: Maliyyә hüquq normalarının mәcmusu olan maliyyә hüququ........... ibarәtdir? (Çәki:
1)

yeni vә köhnә hissәlәrdәn
ümumi vә xüsusi hissәlәrdәn
tarixi vә mәntiqi hissәlәrdәn
ümumi vә xüsusi hissәlәrdәn
direktiv vә göstәriş hissәlәrdәn

Sual: Maliyyә hüququnun mәnbәlәri olmaqla normativ aktlara aşağıdakılardan hansı
aiddir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası (Әsas Qanun)
Azәrbaycan Respublikasının Vergi mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının qanunları
hamısı
Heç biri

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Gömrük taarifi haqqında» Qanunu neçәnci ildә
qәbul olunub? (Çәki: 1)

20 iyun 1995ci ildә
2 iyul 2002ci ildә



2 iyul 1999cu ildә
21 oktyabr 1994cü ildә
4 oktyabr 1993cü ildә

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» Qanunu neçәnci ildә
qәbul olunmuşdur? (Çәki: 1)

20 iyun 1995ci ildә
2 iyul 2002ci ildә
 2 iyul 1999cu ildә
21 oktyabr 1994cü ildә
 4 oktyabr 1993cü ildә

Sual: «Hesablama Palatası haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci
ildә qәbul olunmuşdur? (Çәki: 1)

20 iyun 1995ci ildә
2 iyul 2002ci ildә
2 iyul 1999cu ildә
21 oktyabr 1994cü ildә
4 oktyabr 1993cü ildә

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Valyuta tәnzimi haqqında» Qanunu neçәnci ildә
qәbul olunmuşdur? (Çәki: 1)

 20 iyun 1995ci ildә
2 iyul 2002ci ildә
 2 iyul 1999cu ildә
21 oktyabr 1994cü ildә
4 oktyabr 1993cü ildә

Sual: Maliyyә hüquq normasının strukturunu tәşkil edir? (Çәki: 1)
hipoteza,sanksiya
sanksiya,dispozisiya
hipoteza,dispozisiya,sanksiya
tәnzimetmә,nizamlama
mәcburetmә,tәnzimetmә

Sual: Maliyyә hüquq normasının strukturunu tәşkil edir? 1.hipoteza 2.sanksiya
3.tәnzimetmә 4.dispozisiya 5.nizamlama (Çәki: 1)

1,2,4
1,2
3,5
4,5
1,2,5

BÖLMӘ: 02#02
Ad 02#02



Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Maliyyә hüququ.....? (Çәki: 1)
xüsusi hüquqdur
konstitusion hüquq sahәsidir
ümumi hüquqdur
asılı hüquq sahәsidir
xüsusi hüquq sahәsidir

Sual: Maliyyә hüququnun predmetini tәşkil edәn maliyyә münasibәtlәrinә
aşağıdakılar¬dan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

maliyyә ehtiyatlarının mәnimsәnilmәsi üzrә nәzarәtlә әlaqәdar münasibәtlәr
pul vәsaitlәri fondunun sәfәrbәr olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
dövlәtin maliyyә resurslarının bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә ehtiyatlarının hәrәkәtlәri üzәrindә nәzarәt ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә ehtiyatlarından istifadә olunmasıilә әlaqәdar münasibәtlәr

Sual: Maliyyә fәaliyyәti prosesindә yaranan maliyyә münasibәtlәri iqtisadi meyara
görә....? (Çәki: 1)

pul xarakterli vә pul xarakterli olmayan münasibәtlәrә
kredit xarakterli vә kredit xarakterli olmayan münasibәtlәrә
sığorta xarakterli vәsığorta xarakterli olmayan münasibәtlәrә
vergi xarakterli vә vergi xarakterli olmayan münasibәtlәrә
maliyyә xarakterli vә maliyyә xarakterli olmayan münasibәtlәrә

Sual: Maliyyә hüquqi tәnzimetmәdәn asılı olaraq aşağıdakı münasibәt forması yoxdur?
(Çәki: 1)

büdcә münasibәtlәri
büdcә bölüşdürülmәsi üzrә münasibәtlәr
dövlәt sığortası üzrә münasibәtlәr
büdcә kreditlәri üzrә münasibәtlәr
büdcәlәrin vә büdcәdәnkәnar mәqsәdli fondların tәşkili vә icra olunması ilә

әlaqәdar münasibәtlәr

Sual: Maliyyә hüququnun әsas tәnzimetmә metodu aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
prezident göstәrişlәri metodu
parlament göstәrişlәri metodu
mәhkәmә göstәrişlәri metodu
münsiflәr göstәrişlәri metodu
hakimiyyәt göstәrişlәri metodu



Sual: Hakimiyyәt göstәrişlәri maliyyә hüquqi tәnzimetmәnin metodu kimi aşağıdakı
xarakterә malikdir? (Çәki: 1)

imperativ xarakterә
dispozitiv xarakterә
paralel xarakterә
daxili tәsir xarakterinә
xarici tәsir xarakterinә

Sual: Maliyyә hüququnun mәnbәlәr hansı formada qruplaşdırılır? (Çәki: 1)
hüquqi adәtlәr
qanunlar
mәcәllәlәr
normativ aktlar vә normativhüquqi müqavilәlәr
beynәlxalq müqavilәlәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә hüququnun mәnbәyi hesab edilmir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikası prezidentinin fәrmanları
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarları
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin fәrmanları

Sual: Azәrbaycan Respublikasının pul vahidi kimi milli valyuta – manat aşağıdakılardan
hansı ilә müәyyәn edilmişdir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikası prezidentinin fәrmanı
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin fәrmanı

Sual: Azәrbaycan Respublikasında vergi öhdәliyini әn ali sәviyyәdә aşağıdakılardan
hansı ilә müәyyәn edilmişdir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı
Azәrbaycan Respublikası prezidentinin fәrmanı
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin fәrmanı

Sual: Maliyyә hüququnun mәnbәlәri içәrisindә әn dinamik hesab edilәni aşağıdakılardan
hansıdır? (Çәki: 1)

“Büdcә sistemi haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanunu
“Banklar haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanunu
“Sığorta haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanunu



“Dövlәt büdcәsi haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanunu
“Hesablama Palatası haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanunu

Sual: Maliyyә hüququnun predmetini hansı münasibәtlәr tәşkil edir? (Çәki: 1)
dövlәt vә bәlәdiyyәlәrin hәyata keçirdiklәri maliyyә fәaliyyәti prosesindә meydana

çıxan münasibәtlәr
maliyyә hüququ müstәqil hüquq sahәsi kimi hәmin sahәnin normaları ilә nizama

salınan ictimai münasibәtlәr
xüsusi mülkiyyәt sahiblәrinin hәyata keçirdiklәri maliyyә fәaliyyәti prosesindә

meydana çıxan münasibәtlәr
hamısı
heç biri

Sual: Dövlәtin maliyyә resurslarının bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәrә hansı
münasibәtlәr aid edilir? (Çәki: 1)

büdcәyә vergi vә rüsumların yığılması, dövlәt xәzinәsinә könüllü ianәlәr, dövlәt
kreditinin yerlәşdirilmәsi üzrә münasibәtlәr

büdcә tәnzimlnmәsinin gedişindә dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması
üzrә münasibәtlәr

büdcә müәyyәnlәşdirilmәsindәn istifadә ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәr
büdcә vә vergi nәzarәti, bank nәzarәti, valyuta nәzarәti vә s. nәzarәtin hәyata

keçirilmәsi üzrә münasibәtlәr
Hamısı

Sual: Maliyyә ehtiyatlarından istifadә olunmasıilә әlaqәdar münasibәtlәrә hansı
münasibәtlәr aid edilir? (Çәki: 1)

büdcәyә vergi vә rüsumların yığılması, dövlәt xәzinәsinә könüllü ianәlәr, dövlәt
kreditinin yerlәşdirilmәsi üzrә münasibәtlәr

büdcә tәnzimlnmәsinin gedişindә dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması
üzrә münasibәtlәr

büdcә müәyyәnlәşdirilmәsindәn istifadә ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәr
büdcә vә vergi nәzarәti, bank nәzarәti, valyuta nәzarәti vә s. nәzarәtin hәyata

keçirilmәsi üzrә münasibәtlәr
Hamısı

Sual: Pul nişanlarının emissiyası ilә әlaqәdar münasibәtlәrә hansı münasibәtlәr aid
edilir? (Çәki: 1)

büdcәyә vergi vә rüsumların yığılması, dövlәt xәzinәsinә könüllü ianәlәr, dövlәt
kreditinin yerlәşdirilmәsi üzrә münasibәtlәr

büdcә tәnzimlnmәsinin gedişindә dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması
üzrә münasibәtlәr

pul nişanlarının emissiyası, yәni pul kәsilmәsi (buraxılması) ilә әlaqәdar
münasibәtlәr

büdcә vә vergi nәzarәti, bank nәzarәti, valyuta nәzarәti vә s. nәzarәtin hәyata
keçirilmәsi üzrә münasibәtlәr

Hamısı



Sual: Hansı dövlәtin maliyyә faliyyәtinin mәzmununu tәşkil edәn bütün münasibәtlәr
maliyyәhüquqi tәnzimetmәdәn asılı olaraq münasibәtlәrә aiddir? (Çәki: 1)

büdcә münasibәtlәri
büdcәlәrin vә büdcәdәnkәnar mәqsәdli fondların tәşkili vә icra olunması ilә

әlaqәdar münasibәtlәr
müәssisәlәrin, idarәlәrin, tәşkilatların pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә

bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr
hamısı
Heç biri

Sual: Hansı dövlәtin maliyyә faliyyәtinin mәzmununu tәşkil edәn bütün münasibәtlәr
maliyyәhüquqi tәnzimetmәdәn asılı olaraq münasibәtlәrә aiddir? (Çәki: 1)

dövlәt büdcәdәnkәnar maliyyәlәşdirmә üzrә münasibәtlәr
büdcә kreditlәri üzrә münasibәtlәr
dövlәt sığortası üzrә münasibәtlәr
hamısı
Heç biri

Sual: Hansı dövlәtin maliyyә faliyyәtinin mәzmununu tәşkil edәn bütün münasibәtlәr
maliyyәhüquqi tәnzimetmәdәn asılı olaraq münasibәtlәrә aiddir? (Çәki: 1)

pul dövriyyәsi üzrә münasibәtlәr
hesablaşma münasibәtlәri
valyuta tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr
hamısı
Heç biri

Sual: Hansı maliyyәhüquqi institutlara görә münasibәtlәrini tamamlanmalıdır? (Çәki: 1)
qiymәtli kağızların maliyyәhüquqi tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr
bank kreditlәşmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr
dövlәt xәrclәri ilә әlaqәdar münasibәtlәr
hamısı
Heç biri

Sual: Hakimiyyәt göstәrişlәri maliyyә hüquqi tәnzimetmәnin metodu kimi özünün bir sıra
xüsusiyyәtlәrinә malikdir. Bunlar hansılardır? (Çәki: 1)

Pozitiv mәcburetmә, imperativ xarakterli
Hakimiyyәt göstәrişlәri metodları
Maliyyә hüququnun subyektlәrinin hüquqi qeyribәrabәrliyi
hamısı
Heç biri

Sual: Hansı maliyyә hüquq elminin sisteminin bölmәsi hesab olunur? (Çәki: 1)
maliyyә hüquq elminin ümumnәzәri problemlәri
büdcә hüququ, dövlәt vә bәlәdiyyәlәrin büdcәdәnkәnar fondlarının hüquqları
dövlәt vә bәlәdiyyә müәssisәlәrinin maliyyәsinin hüquqi problemlәri
hamısı



Heç biri

Sual: Hansı maliyyә hüquq elminin sisteminin bölmәsi hesab olunur? (Çәki: 1)
dövlәt gәlirlәrinin hüquqi problemlәri
dövlәt xәrclәrinin hüquqi problemlәri
kredit sistemi, pul dövriyyәsi, hesablaşma, valyuta tәnzimlәnmәsi, valyuta

nәzarәtinin hüquqi problemlәri
hamısı
Heç biri

Sual: Maliyyә hüquq elminin predmetinin hansı tәrkib hissәlәri var? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikası maliyyә hüququnun norma vә institutları
maliyyә hüquq münasibәtlәri
maliyyә qanunvericiliyi
hamısı
Heç biri

Sual: Maliyyә hüquq elminin predmetinin hansı tәrkib hissәlәri var? (Çәki: 1)
maliyyә hüquq münasibәtlәri
maliyyә qanunvericiliyi
maliyyә hüquqi tәnzimlәnmәnin inkişaf meyllәri
hamısı
Heç biri

Sual: Hansı maliyyә hüququnun mәnbәlәridir? (Çәki: 1)
Ümumi vә xüsusi
normativ vә normativhüquqi aktlar
Sadә vә mürәkkәb
Normativ aktlar
normativhüquqi aktlar

Sual: Maliyyә hüququnun mәnbәlәri olmaqla normativ aktlara aşağıdakılardan hansı
aiddir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikası prezidentinin fәrmanları
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarları
Qanun qüvvәli digәr normativ hüquqi aktlar
hamısı
Heç biri

Sual: Dövlәtin maliyyә fәaliyyәti prosesindә yaranan münasibәtlәr nizama salınır? (Çәki:
1)

maliyyә hüququ ilә
maliyyә hüquq normaları ilә
maliyyәhüquqi tәnzimetmә ilә



maliyyәhüquqi sanksiyalarla
maliyyә hüququnun tәlәblәri ilә

Sual: Maliyyә hüquq normaları hansı prosesdә yaranan münasibәtlәri nizama salır?
(Çәki: 1)

 pul vәsaiti fondlarının yaradılması prosesindә
 pul vәsaiti fondlarının bölüşdürülmәsi prosesindә
 pul vәsaiti fondlarının istifadә edilmәsi prosesindә
pul vәsaiti fondlarının yaradılması,bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi prosesindә
maliyyә subyektlәrinin fәaliyyәti zamanı

Sual: Maliyyә hüquq normalarının özünәmәxsus әlamәtlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
 mәqsәdli tәyinata malikdir
 Ictimai maraq vә mәnafelәr realizә olunur
Imperativ xarakterә malikdir
şәxsi maraqlar realizә olunur
qeyrisabitliyә malikdir

Sual: Dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin maliyyә sahәsindә fәaliyyәti prosesindә yaranan
münasibәtlәri tәnzim edir. Bu maliyyә hüquq normalarının hansı әlamәtini ifadә edir?
(Çәki: 1)

mәqsәdli tәyinatı
imperativ xarakterli olmasını
qeyrisabit olmasını
ictimai maraq vә mәnafelәrә malik olmasını
belә bir әlamәti yoxdur

Sual: Maliyyә hüquq normalarının qeyrisabitliyi özünü nәdә göstәrir? (Çәki: 1)
iqtisadi islahatların aparılmasında
iqtisadi proqramların vә proqnozların qәbulunda
dünya iqtisadiyyatındakı dәyişikliklәrdә
köhnә hüquq normalarının yenilәri ilә әvәz olunmasında
bunların hamısı

Sual: Maliyyә hüquq normaları münasibәt iştirakçılarına göstәrdiyi tәsirә görә hansı
normalara bölünür? (Çәki: 1)

mәcburedici,sәlahiyyәtverici
qadağanedici vә hüquqbәrpaedici
mәcburedici,qadağanedici,sәlahiyyәtverici
qadağanedici,mәcburedici,dispozisiya
sәlahiyyәtverici,dispozisiya

Sual: Subyektlәrin fәal davranışını tәnzim edәn maliyyә hüquq normaları hesab edilir?
(Çәki: 1)

mәcburedici



qadağanedici
sәlahiyyәtverici
requlyativ
dispozisiya

Sual: Hansı normalar maliyyә hüquq pozuntularına görә dövlәtin tәdbirlәrini nәzәrdә
tutan normalar hesab edilir ? (Çәki: 1)

mühafizәedici
mәcburedici
qadağanedici
sәlahiyyәverici
hipoteza

Sual: Tәsir dairәsinә görә maliyyә hüquq normalarının növlәri hansıdır? (Çәki: 1)
ARnın bütün әrazisindә qüvvәdә olan normalar
Müvafiq bәlәdiyyәlәrin әrazisindә qüvvәdә olan normalar
ARnın bütün әrazisindә vә müvafiq bәlәdiyyәlәrin әrazisindә qüvvәdә olan

normalar
kollektiv vә fәrdi subyektlәrә nәzәrәn
yerli özünüidarә orqanları çәrçivәsindә qüvvәdә olan normalar

Sual: Qüvvәdә olduğu müddәtә görә maliyyә hüququ normalarının növlәri hansıdır?
1.daimi 2.beşillik 3.müvәqqәti 4.birillik (Çәki: 1)

1,2,4
1,3
1,4
2,4
Hamısı

Sual: Requlyativ (tәnzimlәyici) maliyyә hüquq normalarının tәrkibinә daxil olan normalar
hansıdır? 1.mәcburedici 2.maddi 3.qadağanedici 4.prosesual 5.sәlahiyyәtverici (Çәki: 1)

1,2,5
2,4
1,3,5
1,3,4.
1,3

Sual: Maliyyә hüquq normaları hüquqi tәnzimetmә predmetinin xüsusiyyәtlәrindәn asılı
olaraq ayrılır? (Çәki: 1)

dispozisiya vә sanksiya
 hipoteza vә dispozisiya
maddi vә prosesual
dispozisiya vә prosesual
prosesual vә tәtbiqi



Sual: Maliyyә hüquq normaları hüquqi tәnzimetmә predmetinin xüsusiyyәtlәrindәn asılı
olaraq ayrılır? 1.dispozisiya 2.maddi 3.mәcburedici 4.qadağanedici 5.prosesual (Çәki: 1)

1,5
2,5
3,4
1,3,4.
1,2,5

Sual: Azәrbaycan Respublikasının vergi, büdcә vә bank qanunvericiliyinin әksәriyyәti
............ ibarәtdir. (Çәki: 1)

maddi normalardan
prosesual normalardan
qadağanedici normalardan
mәcburedici normalardan
sanksiyalardan

BÖLMӘ: 02#03
Ad 02#03

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Maliyyә münasibәtlәrini başqa münasibәtlәrdәn fәrqlәndirәn әlamәtlәrә hansı aid
deyil? (Çәki: 1)

bu münasibәtlәr bir qayda olaraq pul münasibәtlәridir
bu münasibәtlәr pul vәsaitәlrinin bölgüsü münasibәtlәridir
bu münasibәtlәrdә pul vәsaitәlri maliyyә ehtiyatları formasında hәrәkәt edir
bu münasibәtlәr pul vәsaitәlrinin mәnimsәnilmәsi münasibәtlәridir
bu münasibәtlәr ekvivalentsiz münasibәtlәrdir, burada pul vәsaitlәrinin yalnız

birtәrәfli hәrәkәti vardır

Sual: Maliyyә hüququ ictimai inkişafın hәr hansı bir dövründә dövlәtin vәzifә vә
funksiyalarının hәyata keçirilmәsinin tәmin olunması üçün maliyyә fәaliyyәti prosesindә
meydana çıxan ictimai münasibәtlәri nizama salan....? (Çәki: 1)

adәt normalarının mәcmusudur
dini normalarının mәcmusudur
әnәnә normalarının mәcmusudur
hüquq normalarının mәcmusudur
әxlaq normalarının mәcmusudur

Sual: Maliyyә hüququnun әhәmiyyәti ondan ibarәtdir ki, onun tәsir dairәsinә.....? (Çәki:
1)



dövlәt bölmәsinin maliyyә sistemi daxildir
dövlәtin hüquqi şәxslәrinin maliyyә sistemi daxildir
dövlәtin nazirliklәrinin maliyyә sistemi daxildir
dövlәtin bütövlükdә maliyyә sistemi daxildir
dövlәtin regional maliyyә sistemi daxildir

Sual: Maliyyә hüquq ümumi hüquq olmaqla.....? (Çәki: 1)
maliyyә hüquq münasibәtlәrindә fiziki şәxslәrin mәnafeyinә xidmәt edir
maliyyә hüquq münasibәtlәrindә dövlәt iradәsi vә mәnafeyinә xidmәt edir
maliyyә hüquq münasibәtlәrindә hüquqi şәxslәrin iradәsinә xidmәt edir
maliyyә hüquq münasibәtlәrindә yerli hakimiyyәtin mәnafeyinә xidmәt edir
maliyyә hüquq münasibәtlәrindә bәlәdiyyәlәrin iradәsinә xidmәt edir

Sual: Pul vәsaitlәri fondunun sәfәrbәr olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәr nәyi әks
etdirir? (Çәki: 1)

dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrә münasibәtlәri
büdcә maliyyәlәşdirilmәsindәn istifadә ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәri
büdcә vә vergi nәzarәti, bank nәzarәti, valyuta nәzarәti vә s. nәzarәtin hәyata

keçirilmәsi üzrә münasibәtlәri
büdcәyә vergi vә rüsumların yığılmasını, dövlәt xәzinәsinә könüllü ianәlәr vә dövlәt

kreditinin yerlәşdirilmәsini
maliyyә xarakterli vә maliyyә xarakterli olmayan münasibәtlәri

Sual: Dövlәtin maliyyә resurslarının bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr nәyi әks
etdirir? (Çәki: 1)

maliyyә xarakterli vә maliyyә xarakterli olmayan münasibәtlәri
büdcә maliyyәlәşdirilmәsindәn istifadә ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәri
büdcә vә vergi nәzarәti, bank nәzarәti, valyuta nәzarәti vә s. nәzarәtin hәyata

keçirilmәsi üzrә münasibәtlәri
büdcәyә vergi vә rüsumların yığılmasını, dövlәt xәzinәsinә könüllü ianәlәr vә dövlәt

kreditinin yerlәşdirilmәsini
dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrә münasibәtlәri

Sual: Maliyyә ehtiyatlarından istifadә olunmasıilә әlaqәdar münasibәtlәr nәyi әks etdirir?
(Çәki: 1)

maliyyә xarakterli vә maliyyә xarakterli olmayan münasibәtlәri
büdcә maliyyәlәşdirilmәsindәn istifadә ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәri
büdcә vә vergi nәzarәti, bank nәzarәti, valyuta nәzarәti vә s. nәzarәtin hәyata

keçirilmәsi üzrә münasibәtlәri
büdcәyә vergi vә rüsumların yığılmasını, dövlәt xәzinәsinә könüllü ianәlәr vә dövlәt

kreditinin yerlәşdirilmәsini
dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrә münasibәtlәri

Sual: Maliyyә ehtiyatlarının hәrәkәtlәri üzәrindә nәzarәt ilә әlaqәdar münasibәtlәr nәyi
әks etdirir? (Çәki: 1)

maliyyә xarakterli vә maliyyә xarakterli olmayan münasibәtlәri



büdcәyә vergi vә rüsumların yığılmasını, dövlәt xәzinәsinә könüllü ianәlәr vә dövlәt
kreditinin yerlәşdirilmәsini

büdcә vә vergi nәzarәti, bank nәzarәti, valyuta nәzarәti vә s. nәzarәtin hәyata
keçirilmәsi üzrә münasibәtlәri

büdcә maliyyәlәşdirilmәsindәn istifadә ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәri
dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrә münasibәtlәri

Sual: Pul vәsaitlәri fondunun sәfәrbәr olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәrә hansı
münasibәtlәr aid edilir? (Çәki: 1)

büdcәyә vergi vә rüsumların yığılması, dövlәt xәzinәsinә könüllü ianәlәr, dövlәt
kreditinin yerlәşdirilmәsi üzrә münasibәtlәr

büdcә tәnzimlnmәsinin gedişindә dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması
üzrә münasibәtlәr

büdcә müәyyәnlәşdirilmәsindәn istifadә ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәr
büdcә vә vergi nәzarәti, bank nәzarәti, valyuta nәzarәti vә s. nәzarәtin hәyata

keçirilmәsi üzrә münasibәtlәr
Hamısı

Sual: Maliyyә ehtiyatlarının hәrәkәtlәri üzәrindә nәzarәt ilә әlaqәdar münasibәtlәrә hansı
münasibәtlәr aid edilir? (Çәki: 1)

büdcәyә vergi vә rüsumların yığılması, dövlәt xәzinәsinә könüllü ianәlәr, dövlәt
kreditinin yerlәşdirilmәsi üzrә münasibәtlәr

büdcә tәnzimlnmәsinin gedişindә dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması
üzrә münasibәtlәr

büdcә müәyyәnlәşdirilmәsindәn istifadә ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәr
büdcә vә vergi nәzarәti, bank nәzarәti, valyuta nәzarәti vә s. nәzarәtin hәyata

keçirilmәsi üzrә münasibәtlәr
Hamısı

Sual: Maliyyә xarakterli münasibәtlәrә nә aid edilir? (Çәki: 1)
pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin olduğu, habelә bölgü әlamәtlәri olan münasibәtlәr
dövlәt vә bәlәdiyyәlәrin hәyata keçirdiklәri maliyyә fәaliyyәtinin mәzmununu tәşkil

eden münasibәtlәr
vergi vә rüsumlar müәyyәn etmәdәn, büdcәlәr tәsdiq edilmәdәn, maliyyә nәzarәtini

tәşkil etmәdәn vә sair dövlәtin maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar olan münasibәtlәr
hamısı
heç biri

Sual: Maliyyә xarkterli olmayan münasibәtlәrә nә aid edilir? (Çәki: 1)
pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin olduğu, habelә bölgü әlamәtlәri olan münasibәtlәr
dövlәt vә bәlәdiyyәlәrin hәyata keçirdiklәri maliyyә fәaliyyәtinin mәzmununu tәşkil

eden münasibәtlәr
vergi vә rüsumlar müәyyәn etmәdәn, büdcәlәr tәsdiq edilmәdәn, maliyyә nәzarәtini

tәşkil etmәdәn vә sair dövlәtin maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar olan münasibәtlәr
hamısı
Heç biri



Sual: Maliyyә hüquq normalarının özünәmәxsus әlamәtlәrinә aiddir? 1. mәqsәdli
tәyinata malikdir 2. ictimai maraq vә mәnafelәr realizә olunur 3. dispozitiv xarakterә
malikdir 4. qeyrisabitliyә malikdir 5. şәxsi maraqlar realizә olunur (Çәki: 1)

3,5
1,2,4
1,4,5
1,2,3
2,5

Sual: Maliyyә hüquq normalarının özünәmәxsus әlamәtlәrinә aid deyil? 1.mәqsәdli
tәyinata malikdir 2.ictimai maraq vә mәnafelәr realizә olunur 3.dispozitiv xarakterә
malikdir 4.qeyrisabitliyә malikdir 5.şәxsi maraqlar realizә olunur (Çәki: 1)

3,5
1,2,4
1,4,5
1,2,3
2,5

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn yanlış olanını seçin? (Çәki: 1)
mәcburedici maliyyә hüquq normaları subyektlәrin fәal davranışını tәnzim edir.
qadağanedici maliyyә hüquq normaları subyektlәrin passiv davranışını tәnzim edir.
sәlahiyyәtverici maliyyә hüquq normaları münasibәt iştirakçılarını geniş hüquq vә

sәlahiyyәtlәrlә tәmin edir.
bütün pul münasibәtlәri maliyyә münasibәtlәridir.
maliyyә hüququnun başlıca institutu büdcә hüquq münasibәtlәridir.

BÖLMӘ: 03#01
Ad 03#01

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Digәr növ hüquq normaları kimi maliyyә hüquq normasının strukturunu tәşkil edir?
(Çәki: 1)

hipoteza, disproporsiya vә sanksiya
preambula, sanksiya vә dispozisiya
disproporsiya, dispozisiya vә hipoteza
hipoteza, dispozisiya vә sanksiya
diskriminasiya, sanksiya vә dispozisiya

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәrinin yarana bildiyi şәraiti müәyyәn edir: (Çәki: 1)



hipoteza
dispozisiya
sanksiya
maliyyә mühiti
mövcud şәrait

Sual: Dispozisiya özündә әks etdirir (Çәki: 1)
maliyyә hüquq münasibәtlәrinin yarana bildiyi şәraiti
fiziki vә hüquqi şәxslәrin öhdәliklәrini
münasibәt iştirakçısının hansı hәrәkәti etmәli,hansı vәzifәni icra etmәli olduğunu
maliyyә hüquq normalarının tәlәblәrinin pozulmasını
pul vәsaitlәrinin mәnimsәnilmәsini

Sual: Maliyyәhüquqi sanksiyaları özündә hansı elementlәri birlәşdirir ? (Çәki: 1)
hüquqbәrpaedici vә qadağanedici
hüquqbәrpaedici vә cәrimә(cәza)
qoruyucu vә nizamlayıcı
cәrimә(cәza) vә müdafiә
hüquqbәrpaedici vә tәnzimlәyici

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәrinin subyektlәri hansılardır? (Çәki: 1)
kollektiv vә fәrdi subyektlәr
ictimai әrazi vahidlәri vә tәsәrrüfatlar
ictimai әrazi vahidlәri ,kollektiv vә fәrdi subyektlәr
bәlәdiyyә vә dövlәt müәssisәlәri
kәndli tәsәrrüfatları vә özәl müәssisәlәr

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәrinin subyektlәri hansılardır? 1.kәndli tәsәrrüfatları 2.
ictimai әrazi vahidlәri 3. kollektiv subyektlәr 4. dövlәt müәssisәlәri 5. fәrdi subyektlәr
(Çәki: 1)

1,2,4
2,3,5
1,4,5
3,5
2,4

BÖLMӘ: 03#02
Ad 03#02

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: Mәcburedici maliyyә hüquq normaları subyektdәrin fәal davranışını tәnzim edir vә
müәyyәn hәrәkәtlәri etmәyә......? (Çәki: 1)

tövsiyyә edir
mәcbur edir
tәhrik edir
nәzarәt edir
sövq edir

Sual: Qadağanedici normalar subyektlәrin müәyyәn hәrәkәtlәr etmәsini....? (Çәki: 1)
qadağan edir
tәhrik edir
sövq edir
tövsiyyә edir
nәzarәt edir

Sual: Sәlahiyyәtverici maliyyә hüquq normaları münasibәtin ayrıayrı iştirakçılarını, o
cümlәdәn dövlәt orqanlarını tәmin edir? (Çәki: 1)

biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq imkanı ilә
qabaqcıl tәcrübә ilә
dövlәt idarәetmәsindә iştirakla
maliyyә vәsaitlәri ilә
hüquq vә sәlahiyyәtlәrlә

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәrinin yarana bildiyi şәraiti müәyyәn edәn vә burada
hüquq münasibәti subyektlәrin dairәsini göstәn norma struktur elementi hansıdır? (Çәki:
1)

dispozisiya
diskriminasiya
hipoteza
sanksiya
disproporsiya

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәri iştirakçısının müvafiq halda hansı vәzifәni icra etmәli,
yaxud hansı hәrәkәti etmәk gәrәkli olduğunu özündә әks etdirәn norma struktur elementi
hansıdır? (Çәki: 1)

hipoteza
diskriminasiya
dispozisiya
disproporsiya
sanksiya

Sual: Maliyyә hüquq normalarının tәlәblәri pozulduqda tәtbiq edilәn cәzanı
müәyyәnlәşdirәn norma struktur elementi hansıdır? (Çәki: 1)

disproporsiya
hipoteza



 sanksiya
diskriminasiya
dispozisiya

Sual: Xarakterinә görә maliyyә hüquq normalarının aşağıdakı növlәri vardır? (Çәki: 1)
stimullaşdırıcı vә qadağanedici
qadağanedici vә sәlahiyyәtverici
mәhdudlaşdırıcı, vә qadağanedici
maddi vә prosessual
neytrallaşdırıcı vә tәnzimlәyici

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәrindә kollektiv iştirak etmәyәn subyektlәr hansıdır?
(Çәki: 1)

dövlәt hakimiyyәt vә idarәçilik orqanları
bәlәdiyyәlәr
fiziki şәxslәr
tәsәrrüfat müәssisәlәri
özәl müәssisәlәr

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәrindә kollektiv iştirak etmәyәn subyektlәr hansıdır?
(Çәki: 1)

dövlәt müәssisәlәri
fәrdi şәxslәr
idarәlәr
maliyyәsәnaye qrupları
birliklәr

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn yanlış olanını göstәrin. (Çәki: 1)
maliyyә hüquq normalarının tәlәblәri pozulduqda maliyyәhüquqi sanksiyaları tәtbiq

olunur.
hipoteza maliyyә hüquq münasibәtlәrinin yarana bildiyi şәraiti müәyyәn edir.
dispozisiya dövlәt büdcәsinә daxilolmaların artırılmasını tәmin edir.
sanksiyalar özündә hüquqbәrpaedici elementini birlәşdirir
sanksiyalar özündә cәrimә(cәza)elementini birlәşdirir.

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәrinin hüquqi ünsürlәri hansılardır? (Çәki: 1)
dövlәthakimiyyәt vә әmlak ünsürü
dövlәthakimiyyәt vә sığorta ünsürü
sığorta vә kredit ünsürü
mülkiyyәt vә dövlәthakimiyyәt ünsürü
valyuta vә hesablaşma ünsürü

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәrinin hüquqi ünsürlәri hansılardır? 1.dövlәthakimiyyәt
2.sığorta 3.kredit 4.әmlak 5.valyuta (Çәki: 1)



1,2
2,3
1,4
3,5
3,4

Sual: Mәzmununa görә maliyyә hüquq münasibәtlәrinin növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
büdcә münasibәtlәri
vergihüquq münasibәtlәri
bank hüquq münasibәtlәri
sığorta hüquq münasibәtlәri
hesablaşma hüquq münasibәtlәri

Sual: Hansı tәsәrrüfatlar müstәqil tәsәrrüfat subyektlәri olmaqla kollektiv subyektlәrә aid
edilir? (Çәki: 1)

fәrdi xüsusi müәssisәlәr, kәndli kooperativlәri, kәndli tәsәrrüfatları birliklәr vә
idarәlәr

fәrdi xüsusi müәssisәlәr,maliyyәsәnaye qrupları
bәlәdiyyәlәr,özәl müәssisәlәr
kәndli kooperativlәri vә dövlәt müәssisәlәri
birliklәr vә idarәlәr

Sual: Hansı tәsәrrüfatlar müstәqil tәsәrrüfat subyektlәri olmaqla kollektiv subyektlәrә aid
edilir? 1. fәrdi xüsusi müәssisәlәr 2. birliklәr 3. kәndli tәsәrrüfatları 4. kәndli
kooperativlәri 5. maliyyәsәnaye qrupları (Çәki: 1)

1,3,4.
3,4
2,5
1,2,5
1,4

Sual: Fәrdi subyektlәr dedikdә,başa düşülür: (Çәki: 1)
18 yaşına çatmış istәnilәn vәtәndaş
Respublika vәtәndaşları,xarici vәtәndaşlar
Xarici vәtәndaşlar,vәtәndaşlığı olmayanlar
Respublika vәtәndaşları,vәtәndaşlığı olmuyanlar,xarici vәtәndaşlar
yalnız respublikanın әrazisindә yaşayan fiziki şәxslәr

Sual: Fәrdi subyektlәr dedikdә,başa düşülür: 1. 18 yaşına çatmış istәnilәn vәtәndaş 2.
Respublika vәtәndaşları 3. Xarici vәtәndaşlar 4. vәtәndaşlığı olmuyanlar 5. yalnız
respublikanın әrazisindә yaşayan fiziki şәxslәr (Çәki: 1)

1,3
2,3,4
4,5
2,5
1,3,5



Sual: Maliyyәnin yerinә yetirdiyi funksiyaları seçin : 1. bölgü 2. Ekspertanalitik 3.
Nәzarәt 4. Analitikinformasiya 5. Tәnzimlәyici (Çәki: 1)

1,3,5
1,2,4
2,4,5
1,4,5
1,2,5

BÖLMӘ: 03#03
Ad 03#03

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә hüquq normalarına xarakterik olan әlamәt deyil?
(Çәki: 1)

maliyyә hüquq normalarının maliyyә hüquqi tәnzimetmәnin predmetindәn asılı
olaraq mәqsәdli tәyinatı vardır

maliyyә hüquq normaları vasitәsilә şәxsi maraqlar deyil, ictiai maraq vә mәnafelәr
realizә olunur

maliyyә hüquq normaları özündә ifadә olunan tәlәblәrin dәyişdirilmәsiniqadağan
edәn imperativ xarakterә malikdir

maliyyә hüquq normaları hәr bir hüquq sahәsi kimi presidentlәrә әsaslanır
başqa növ hüquq normalarından maliyyә hüquq normaları özünün qeyrisabitliyi ilә

fәrqlәnir

Sual: Maliyyә hüquq normaları münasibәt iştirakçılarına göstәrdiyi tәsirә görә aşağıdakı
normalara bölünür? (Çәki: 1)

stimullaşdırıcı, sәlahiyyәtverici vә qadağanedici
mәcburedici, qadağanedici vә sәlahiyyәtverici
mәhdudlaşdırıcı, sәlahiyyәtverici vә qadağanedici
mәcburedici, qadağanedici vә nәzarәtedici
neytrallaşdırıcı, qadağanedici v tәnzimlәyici

Sual: Mәzmununa görә maliyyә hüquq münasibәtlәrinin aşağıdakı növü yoxdur? (Çәki:
1)

kredit hüquq münasibәtlәri
paylama hüquq münasibәtlәri
sığorta hüquq münasibәtlәri
valyuta hüquq münasibәtlәri
hesablaşma hüquq münasibәtlәri



Sual: Aşağıdakılardan hansı maddi maliyyә hüquq norması hesab edilir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının “Sığorta haqqında” qanunu
Azәrbaycan Respublikasının “Kredit fondu haqqında” qanunu
Azәrbaycan Respublikasının “Dövlәt Büdcәsi haqqında” qanunları
Azәrbaycan Respublikasının “Dövlәt Yol Fondu haqqında” qanunu
Azәrbaycan Respublikasının “Büdcә Sistemi haqqında” qanunu

Sual: Aşağıdakılardan hansı prosessual maliyyә hüquq norması hesab edilir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının “Büdcә Sistemi haqqında” qanunu
Azәrbaycan Respublikasının “Sığorta haqqında” qanunu
Azәrbaycan Respublikasının “Kredit fondu haqqında” qanunu
Azәrbaycan Respublikasının “Dövlәt Büdcәsi haqqında” qanunları
Azәrbaycan Respublikasının “Dövlәt Yol Fondu haqqında” qanunu

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәrindә dövlәt adından hansı dövlәt orqanları çıxış edir?
1.ARnın dövlәthakimiyyәt vә idarәçilik orqanları 2.yerli özünüidarә orqanları vә
bәlәdiyyәlәr 3.maliyyәsәnaye qrupları 4.kәndli tәsәrrüfatları 5.Naxçıvan MRnın dövlәt
hakimiyyәt vә idarәçilik orqanları (Çәki: 1)

1,2,5
3,4
1,5
3,4,5
2,4

Sual: Büdcә hüquq münasibәtlәrindә iştirak edәn yeganә subyekt (Çәki: 1)
kollektiv subyektlәr
dövlәt
fәrdi subyektlәr
özәl müәssisәlәr
kәndli tәsәrrüfatları

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәrindә xarici hüquqi şәxslәrin iştirakı hansı prinsipә
әsaslanır (Çәki: 1)

rezidentlik
vahidlik
ümumilik
aşkarlıq
bәrabәrlik

BÖLMӘ: 04#02
Ad 04#02

Suallardan 14

Maksimal faiz 14



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Maliyyә nәzarәti hesab edilir? (Çәki: 1)
bәlәdiyyә nәzarәtinin mühüm növlәrindәn biri
sahibkar nәzarәtinin mühüm növlәrindәn biri
texniki nәzarәtinin mühüm növlәrindәn biri
dövlәt nәzarәtinin mühüm növlәrindәn biri
mәhkәmә nәzarәtinin mühüm növlәrindәn biri

Sual: Maliyyә nәzarәtinin obyekti? (Çәki: 1)
vergi münasibәtlәridir
sığorta münasibәtlәridir
kredit münasibәtlәridir
pul münasibәtlәridir
büdcә münasibәtlәridir

Sual: Maliyyә nәzarәtinin vәzifәlәrinin reallaşması nәticәsindә möhkәmlәnir? (Çәki: 1)
maliyyә resursları
maliyyә intizamı
maliyyә ehtiyatı
maliyyә qanunvericiliyi
maliyyә sistemi

Sual: Maliyyә nәzarәtinin forması aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
baza, cari, әvvәl
ilkin, cari, sonrakı
cari, sonrakı, mütәmadi
sonrakı,dövrü, mexaniki
әvvәl, ilkin, cari

Sual: Pul fondunun yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi üzrә maliyyә
әmәliyyatlarına başlanmazdan әvvәl hәyata keçirilәn nәzarәt hansıdır? (Çәki: 1)

baza nәzarәt
cari nәzarәt
sonrakı nәzarәt
mexaniki nәzarәt
ilkin nәzarәt

Sual: Maliyyә hüquq münasibәtlәrinin iştirakçılarına lazımi metodiki kömәklik göstәrmәk
hansı nәzarәtin mәqsәdi hesab edilir? (Çәki: 1)

baza nәzarәtinin
cari nәzarәtinin



ilkin nәzarәtin
mexaniki nәzarәtin
sonrakı nәzarәtin

Sual: Pul әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi prosesindә aparılan maliyyә nәzarәti
hansıdır? (Çәki: 1)

mexaniki nәzarәt
cari nәzarәt
sonrakı nәzarәt
ilkin nәzarәt
baza nәzarәt

Sual: Maliyyә fәaliyyәti zamanı yol verilәn nöqsanları aşkara çıxarmaq vә xәbәrdar
etmәk mәqsәdi daşıyan maliyyә nәzarәti hansıdır? (Çәki: 1)

mexaniki nәzarәt
sonrakı nәzarәt
cari nәzarәt
ilkin nәzarәt
baza nәzarәt

Sual: Obyekti әldә olunmuş gәlirlәrdәn dövlәt qarşısında öhdәliklәrin icra olunması ilә vә
ya tәqdim edilmiş pul vәsaitlәrinin xәrclәnmәsi ilә bağlı sәnәdlәşdirilmәlәr olan maliyyә
nәzarәti hansıdır? (Çәki: 1)

cari nәzarәt
sonrakı nәzarәt
mexaniki nәzarәt
baza nәzarәt
ilkin nәzarәt

Sual: Maliyyә әmәliyyatlarının sonunda aparılan maliyyә nәzarәti hansıdır? (Çәki: 1)
baza nәzarәti
sonrakı nәzarәt
mexaniki nәzarәt
ilkin nәzarәt
cari nәzarәt

Sual: Dövlәtin maliyyә nәzarәtinin növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
müәssә, tәsәrrüfat, trest nәzarәti
bәlәdiyyә, dövlәt, sahibkar nәzarәti
tәsәrrüfatdaxili, birgә, kollektiv nәzarәt
ümumdövlәt vә idarә nәzarәti
müstәqil, şәxsi, fәrdi nәzarәt

Sual: Ümumi sәlahiyyәtli dövlәt hakimiyyәti vә idarәçilik orqanları, habelә xüsusi nәzarәt
orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilәn maliyyә nәzarәti hesab edilir? (Çәki: 1)



tәsәrrüfatdaxili, birgә, kollektiv nәzarәt
ümumdövlәt nәzarәti
müәssә, tәsәrrüfat, trest nәzarәti
bәlәdiyyә, dövlәt, sahibkar nәzarәti
müstәqil, şәxsi, fәrdi nәzarәt

Sual: Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 81ci maddәsinә әsasәn maliyyә
fәaliyyәtinә nәzarәt edәn dövlәt orqanı aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

Prezident
Milli Mәclis
İcra hakimiyyәti
Ali Mәhkәmә
prokurorluq

Sual: Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 81 maddәsinә aiddir (Çәki: 1)
Milli Mәclis maliyyә fәaliyyәtinә nәzarәt edәn dövlәt orqanıdır
vergi ödәyicilәri vergi nәzarәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә

müvafiq olaraq vergi ödәyicisi olan şәxs, onun filialı vә nümayәndәliklәrinin oldugu yer
üzrә , habelә sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi şәxs yaratmadan hәyata keçirәn vergi
ödәyicisi olan fiziki şәxs yaratmadan hәyata keçirәn vergi ödәyicisi olan fiziki şәxsin
yaşadıgı yer üzrә vergi orqanlarında uçota alınır

Prezident Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsindә icra hakimiyyәti üçün
nәzәrdә tutulmuş xәrclәr çәrçivәsindә mәrkәzi vә yerli icra hakimiyyәti orqanları
yaradır

Prezident Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsini Azәrbaycan Respublikası
Milli Mәclisnin tәsdiqinә tәqdim edir

hamsı

BÖLMӘ: 04#03
Ad 04#03

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Maliyyә nәzarәtinin mәzmununu müәyyәn etmәk üçün maliyyә hüquq normaları ilә
tәnzim edilәn münasibәtlәrdә qarşıya qoyulan vәzifәlәrә aşağıdakılardan hansı aid
deyil? (Çәki: 1)

müәssisәlәrin vә vәtәndaşların dövlәt qarşısında maliyyә öhәdliklәrinin yerinә
yetirilmәsini yoxlamaq

hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin,büdcә vәsaitlәrinin,
bank ssudalarının, xüsusi vәsaitlәrin onlar tәrәfindәn mәqsәdәuyğun surәtdә
istifadәsini yoxlamaq

pul vәsaitlәrinin iqtisadi agentlәr arasında bölgüsünü tәmin etmәk vә onların
fәaliyyәtini stimullaşdırmaq



maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinә obyektiv olaraq qiymәt vermәk
istehsal vә kommersiya fәaliyyәtinin yüksәldilmәsindә daxili ehtiyatlarını aşkar

etmәk

Sual: Maliyyә nәzarәtinin mәzmununu müәyyәn etmәk üçün maliyyә hüquq normaları ilә
tәnzim edilәn münasibәtlәrdә qarşıya qoyulan vәzifәlәrә aşağıdakılardan hansı aid
deyil? (Çәki: 1)

müәssisә, idarә vә tәşkilatlar tәrәfindәn aparılan maliyyә әmәliyyatlarının
qanunauyğun hәyata keçirilmәsinә, pul vәsaitlәrinin hesablanması vә saxlanılması
qәaydalırna әmәl olunmasını yoxlamaq

dövlәt büdcәsinә daxilolmlarınartırılmasını tәmin etmәk
maliyyә intizamının pozulması hallarının qarşısını almaq vә onları xәbәrdar etmәk
qәnaәt olunan maliyyә vәsaitlәrinin dövlәt borcunun aradan qaldırılmasına

yönәltmәk
istehsal vә kommersiya fәaliyyәtinin yüksәldilmәsindә daxili ehtiyatlarını aşkar

etmәk

Sual: Müәssisә, idarә, tәşkilatlar vә vәtәndaşlar tәrәfindәn dövlәtin pul vәsaitlәrinin
tәşkili, bölgüsü vә istifadә edilmәsi qaydalarına vә göstәrişlәrinә dәqiqliklә vә dönmәdәn
әmәl olunması hesab edilir? (Çәki: 1)

maliyyә sistemi
maliyyә qanunvericiliyi
maliyyә ehtiyatı
maliyyә intizamı
maliyyә resursları

Sual: Ölkәnin sosialiqtisadi inkişafı mәqsәdilә dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin pul fondlarının
tәşkili, bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi sahәsindә hәrәkәtlәrin qanunauyğun vә
mәqsәdyönlü olması üzәrindә nәzarәt hesab edilir? (Çәki: 1)

maliyyә sistemi
maliyyә qanunvericiliyi
maliyyә nәzarәti
maliyyә intizamı
maliyyә resursları

Sual: İlkin maliyyә nәzarәtinin mәqsәdi maliyyә hüquq münasibәtlәrinin iştirakçılarına
lazımi..................... göstәrmәkdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

maliyyә yardımı
texniki dәstәk
metodiki kömәklik
birbaşa tәsir
zәruri müdaxilә

Sual: Maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn subyektdәn asılı olaraq nәzarәtin hansı növlәri
fәrqlәndirilir? (Çәki: 1)

müәssә, tәsәrrüfat, trest nәzarәti



bәlәdiyyә, dövlәt, sahibkar nәzarәti
tәsәrrüfatdaxili, birgә, kollektiv nәzarәt
dövlәt, tәsәrrüfatdaxili, müstәqil nәzarәt
müstәqil, şәxsi, fәrdi nәzarәt

Sual: Nazirliklәr vә idarәlәr, yerli özünüidarә orqanlarının nәzarәttәftiş şöbәlәri
tәrәfindәn onlara tabe olan müәssisә vә idarәlәrә münasibәtdә hәyata keçirilәn maliyyә
nәzarәti hansıdır? (Çәki: 1)

tәsәrrüfatdaxili, birgә, kollektiv nәzarәt
ümumdövlәt nәzarәti
bәlәdiyyә, dövlәt, sahibkar nәzarәti
idarә nәzarәti
müstәqil, şәxsi, fәrdi nәzarәt

Sual: Maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn orqanların dairәsinә görә nәzarәtin aşağıdakı
növü yoxdur? (Çәki: 1)

parlament nәzarәti
prezident nәzarәti
palata nәzarәti
auditor nәzarәti
ümumi sәlahiyyәtli idarәçilik orqanlarının nәzarәti

Sual: Maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn orqanların dairәsinә görә nәzarәtin aşağıdakı
növü yoxdur? (Çәki: 1)

maliyyәkredit orqanlarının nәzarәti
idarәdaxili nәzarәt
ümumi sәlahiyyәtli idarәçilik orqanlarının nәzarәti
tәsәrrüfatdaxili nәzarәti
transaksiya nәzarәti

Sual: Xüsusi sәlahiyyәtli dövlәt orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilәn maliyyә fәaliyyәtinin
mәzmunundan asılı olaraq maliyyә nәzarәtinin növlәrinin aşağıdakı növü yoxdur? (Çәki:
1)

auditor nәzarәti
büdcә nәzarәti
vergi nәzarәti
bank nәzarәti
sığorta nәzarәti

Sual: Xüsusi sәlahiyyәtli dövlәt orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilәn maliyyә fәaliyyәtinin
mәzmunundan asılı olaraq maliyyә nәzarәtinin növlәrinin aşağıdakı növü yoxdur? (Çәki:
1)

valyuta nәzarәti
gömrük nәzarәti
vergi nәzarәti
konstitusiya nәzarәti



büdcә nәzarәti

BÖLMӘ: 05#01
Ad 05#01

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Dövlәt Büdcәsinin vәsaitinin Azәrbaycan Respublikasının mülkiyyәti hesab
edilmәsi Mülki Mәcәllәnin hansı maddәsinәdә tәsbit olunmuşdur? (Çәki: 1)

125.3cü maddәsinәdә
145.3cü maddәsinәdә
155.3cü maddәsinәdә
185.3cü maddәsinәdә
115.3cü maddәsinәdә

Sual: Yerli Büdcәnin vәsaitinin bәlәdiyyәnin mülkiyyәti hesab edilmәsi Mülki Mәcәllәnin
hansı maddәsinәdә tәsbit olunmuşdur? (Çәki: 1)

126cı maddәsinәdә
156cı maddәsinәdә
155.3cü maddәsinәdә
185ci maddәsinәdә
115ci maddәsinәdә

BÖLMӘ: 05#02
Ad 05#02

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә hüququnun alt sahәsidir? (Çәki: 1)
inzibati hüquq
ğömrük hüququ
mülkü hüquq
büdcә hüququ
konstitusiya hüququ

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә hüququnun alt sahәsidir? (Çәki: 1)



inzibati hüquq
vergi hüququ
mülkü hüquq
ğömrük hüququ
konstitusiya hüququ

Sual: Qanunvericilikdә müәyyәn edilәn xüsusi qaydada işlәnib hazırlanan vә dövlәt
hakimiyyәtinin nümayәndәli orqanı tәrәfindәn qәbul olunan aşağıdakılardan hansıdır?
(Çәki: 1)

parlament büdcәsi
bәlәdiyyә büdcәsi
prezident büdcәsi
dövlәt büdcәsi
ailә büdcәsi

Sual: Azәrbaycan Respublikasında dövlәt büdcәsi hansı formada tәsdiq olunur? (Çәki:
1)

fәrman şәkilindә
qanun şәklindә
sәrәncam şәklindә
konvensiya şәklindә
kontrakt şәklindә

Sual: Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 155.3cü maddәsinәdә müәyyәn
edilir ki, Dövlәt Büdcәsinin vәsaiti Azәrbaycan Respublikasının.....? (Çәki: 1)

әsasıdır
iqtisadi bazasıdır
hüquqi tәminatıdır
mülkiyyәtidir
maliyyә sistemidir

Sual: Dövlәt Büdcәsinin vәsaitinin Azәrbaycan Respublikasının mülkiyyәti hesab
edilmәsi hansi mәcәllә ilә tәsbit olunmuşdur? (Çәki: 1)

Mülki Mәcәllә
Mülkü Prossesual Mәcәllә
Cinayәt Mәcәllәsi
Torpaq Mәcәllәsi
Konstitusiya Mәcәllәsi

Sual: Dövlәt Büdcәsinin vәsaitinin Azәrbaycan Respublikasının mülkiyyәti hesab
edilmәsi Mülki Mәcәllәnin hansı maddәsinәdә tәsbit olunmuşdur? (Çәki: 1)

125.3cü maddәsinәdә
145.3cü maddәsinәdә
155.3cü maddәsinәdә
185.3cü maddәsinәdә
115.3cü maddәsinәdә



Sual: Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 156cı maddәsinәdә müәyyәn
edilir ki, Yerli Büdcәsinin vәsaiti bәlәdiyyәnin.....? (Çәki: 1)

әsasıdır
mülkiyyәtidir
hüquqi tәminatıdır
iqtisadi bazasıdır
maliyyә sistemidir

Sual: Yerli Büdcәnin vәsaitinin bәlәdiyyәnin mülkiyyәti hesab edilmәsi hansi mәcәllә ilә
tәsbit olunmuşdur? (Çәki: 1)

Torpaq Mәcәllәsi
Mülkü Prossesual Mәcәllәsi
Cinayәt Mәcәllәsi
Mülki Mәcәllә
Konstitusiya Mәcәllәsi

Sual: İstәr dövlәt, istәrsә dә bәlәdiyyә büdcәlәri hesab edilir? (Çәki: 1)
müәssisә maliyyәsinin tәrkib hissәsi
firma maliyyәsinin tәrkib hissәsi
dövlәt maliyyәsinin tәrkib hissәsi
yerli maliyyәnin tәrkib hissәsi
beynәlxalq maliyyәnin tәrkib hissәsi

Sual: Azәrbaycan Respublikasında dövlәt büdcәsi hüquq qüvvәsi qazanır? (Çәki: 1)
Prezident fәrmanından sonra
Büdcә qanunu qәbul olunduqdan sonra
Nazirlәr Kabinetinin sәrәncamından sonra
Parlament Komitәlәrinin müzakirәsindәn sonra
Maliyyә Nazirliyi tәsdiq edәndәn sonra

Sual: Dövlәt vә bәlәdiyyә büdcәlәrinin yaradılması vә onların xәrclәnmәsi ilә әlaqәdar
geniş münasibәtlәr dairәsi әmәlә gәlir ki, onlar da xüsusi normalarla nizamlanır. Belә
normaların mәcmusu maliyyә hüququnun әsas bölmәsini, yәni.....? (Çәki: 1)

maliyyә hüququnu formalaşdırır
vergi hüququnu formalaşdırır
sığorta hüququnu formalaşdırır
büdcә hüququnu formalaşdırır
bank hüququnu formalaşdırır

Sual: Büdcә sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzim edәn normalar iki qrupa bölünür vә
onlar aşağıdakı kimi fәrqlәndirilir? (Çәki: 1)

texniki vә prosesual büdcә hüquq normaları
maddi vә qeyrimaddi büdcә hüquq normaları
cari vә proqnoz büdcә hüquq normaları



mexaniki vә texniki büdcә hüquq normaları
maddi vә prosesual büdcә hüquq normaları

BÖLMӘ: 05#03
Ad 05#03

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Hüquq әdәbiyyatında büdcәlәrin bir neçә növü müәyyәn olunur. Aşağıdakılardan
hansı hәmin tәsnifat qrupuna aid deyil? (Çәki: 1)

adi büdcәlәr
fövqәladә büdcә
minimal büdcә
universal büdcә
birlәşmiş (vahid) büdcә

Sual: Büdcә hüququ spesifik tәnzimetmә predmetinә malikdir vә onun predmetinә
aşağıdakı hansı münasibәt daxil deyildir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının büdcә quruluşunun müәyyәn edilmәsi vә büdcә
sisteminin yaradılması ilә әlaqәdar münasibәtlәr

büdcә sisteminә daxil olan büdcәlәr arasında qarşılıqlı münasibәtlәr
Azәrbaycan Respublikası, Naxçıvan MR vә ayrıayrı inzibati әrazi vahidlәrinin büdcә

sahәsindә sәlahiyyәtlәrinin bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr
Azәrbaycan Respublikasında pul siyasәtinin müәyyәn edilmәsi vә zәruri pul

kütlәsinin emissiyası ilә әlaqәdar münasibәtlәr
respublikanın dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәr üzrә strukturunun müәyyәn

edilmәsi, habelә büdcәlәr arasında onların bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr

BÖLMӘ: 06#02
Ad 06#02

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Maddi vә prosesual hüquq normaları daha çox xarakterikdir? (Çәki: 1)
sığorta hüququna
büdcә hüququna



maliyyә hüququna
vergi hüququna
bank hüququna

Sual: Ölkәnin büdcә quruluşu müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
dövlәtin maliyyә resursları ilә
dövlәt suverenliyi ilә
dövlәt quruluşu ilә
idarәetmә forması ilә
milli pul vahidi ilә

Sual: Azәrbaycan Respublikası Kontitusiyasına әsasәn Azәrbaycan Respublikasının
büdcә sistemi ibarәtdir? (Çәki: 1)

3 sәviyyәdәn
5 sәviyyәdәn
4 sәviyyәdәn
2 sәviyyәdәn
1 sәviyyәdәn

Sual: Aşağıdakılardan hansı büdcә quruluşu prinsipi deyil? (Çәki: 1)
vahidlik prinsipi
reallaşdırma prinsipi
büdcә sisteminin tamlığı prinsipi
büdcә sisteminin reallığı prinsipi
aşkarlıq prisipi

Sual: Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsinin әsasları haqqında» Azәrbaycan Respublikası
qanununa әsasәn aşağıdakılardan hansı büdcә quruluşu prinsipi deyil? (Çәki: 1)

bәlәdiyyә maliyyәsinin formalaşmsı vә istifadәsindә müstәqillik prinsipi
özünüidarәetmә prinsipi
aşkarlıq prinsipi
yerli mәnafenin respublika mәnafeyi ilә uzlaşdırılması prinsipi
qarşılıqlı faydalanma prinsipi

Sual: Maliyyә hüququnun maddi vә eyni zamanda prosesual normaların daha çox
tәzahür tapdığı sahәsi aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

sığorta hüququ
vergi hüququ
kredit hüququ
büdcә hüququ
bank hüququ

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» qanununa әsasәn büdcә
ili...? (Çәki: 1)

2 aydır



16 aydır
8 aydır
12 aydır
6 aydır

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» qanununa әsasәn büdcә
ili әhatә edir...? (Çәki: 1)

yanvarın 1dәn dekabrın 31dәk olan dövrü
yanvarın 31dәn dekabrın 1dәk olan dövrü
yanvarın 1dәn dekabrın 1dәk olan dövrü
yanvarın 11dәn dekabrın 11dәk olan dövrü
yanvarın 21dәn dekabrın 21dәk olan dövrü

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» qanununa әsasәn büdcә
ili yanvarın 1dәn dekabrın 31dәk olan dövrü әhatә edәn badcә ili hesab edilir? (Çәki: 1)

büdcәnin tәrtibi ili
büdcәnin tәsdiqi ili
büdcәnin tәtbiqi ili
büdcәnin icrası ili
büdcәnin bәrpası ili

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» qanununa әsasәn büdcә
dövrü büdcә posesinin................. әhatә olunduğu dövrüdür? (Çәki: 1)

tәrtibi mәrhәlәsinin
bütün mәrhәlәlәrinin
tәsdiqi mәrhәlәsinin
yenidәn baxılması mәrhәlәsinin
müzakirәsi mәrhәlәsinin

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» qanununa әsasәn büdcә
dövrü әhatә edir? (Çәki: 1)

üç ilә qәdәr dövrü
bir ilә qәdәr dövrü
dörd ilә qәdәr dövrü
iki ilә qәdәr dövrü
beş ilә qәdәr dövrü

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» qanununa әsasәn büdcә
dövrünün birinci mәrhәlәsi әhatә edir? (Çәki: 1)

martın 1dәn dekabrın 31dәk olan dövrü
fevralın 1dәn dekabrın 20dәk olan dövrü
yanvarın 1dәn dekabrın 1dәk olan dövrü
sentyabrın 11dәn dekabrın 11dәk olan dövrü
yanvarın 21dәn dekabrın 21dәk olan dövrü



Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» qanununa әsasәn
büdcәnin icrası mәrhәlәsi әhatә edir? (Çәki: 1)

martın 1dәn dekabrın 31dәk olan dövrü
fevralın 1dәn dekabrın 20dәk olan dövrü
yanvarın 1dәn dekabrın 31dәk olan dövrü
sentyabrın 11dәn dekabrın 11dәk olan dövrü
yanvarın 21dәn dekabrın 21dәk olan dövrü

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» qanununa әsasәn
büdcәnin icrasına dair hesabatın hazırlanması, baxılması vә tәsdiqi mәrhәlәsi mәrhәlәsi
başlayır? (Çәki: 1)

oktyabr ayından
may ayından
fevral ayından
yanvar ayından
aprel ayından

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» qanununa әsasәn
büdcәnin icrasına dair hesabat tәsdiq edilir? (Çәki: 1)

yeni büdcә hazırlanarkәn
yeni büdcә müzakirә edilәrkәn
yeni büdcә tәsdiq edilәrkәn
yeni büdcә dәyişdirilәrkәn
yeni büdcә layihәsi hazırlanarkәn

Sual: Büdcә prosesi neçә mәrhәlәdә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
bir mәrhәlәdә
beş mәrhәlәdә
dörd mәrhәlәdә
üç mәrhәlәdә
iki mәrhәlәdә

Sual: Büdcә prosesinin birinci mәrhәlәsi, Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi
haqqında» qanununa әsasәn növbәti büdcә ilinә...? (Çәki: 1)

11 ay qalmış başlanır
1 ay qalmış başlanır
6 ay qalmış başlanır
4 ay qalmış başlanır
10 ay qalmış başlanır

Sual: Büdcә layihәsi tәrtib edilmәsi dövrü büdcә qanunvericiliyinә görә hansı müddәti
nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)

yanvar aynın 1dәn mayın 15nә qәdәr olan müddәti
mart aynın 1dәn oktyabrın 1nә qәdәr olan müddәti
fevral aynın 1dәn sentyabrın 25nә qәdәr olan müddәti
may aynın 1dәn dekabrın 31nә qәdәr olan müddәti



aprel aynın 1dәn avqustun 5nә qәdәr olan müddәti

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi layihәsinin tәrtibi üçün lazım olan iqtisadi vә
sosial proqramların vә proqnozların hazırlanması barәdә әsaslandırılmış sәnәdlәr hansı
nazirlik tәrәfindәn müәyyәn edilәn müddәtdә vә qaydada hazırlanaraq, Azәrbaycan
Respublikası Nazirlәr Kabinetinә tәqdim edilmәlidir? (Çәki: 1)

Vergilәr Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi
Әdliyyә Nazirliyi
Energetika Nazirliyi

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi layihәsinin tәrtibi üçün lazım olan iqtisadi vә
sosial proqramların vә proqnozların hazırlanması barәdә әsaslandırılmış sәnәdlәr
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müddәtdә vә qaydada hazırlanaraq tәqdim
edilmәlidir? (Çәki: 1)

Prezident aparatına
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinә
Milli Mәclisә
Nazirlәr Kabinetinә
Energetika Nazirliyinә

Sual: Büdcә qanunvericiliyinә әsasәn Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti vә
Maliyyә Nazirliyi tәrәifndәn hazırlanmış sәnәdlәr nә vaxta qәdәr Azәrbaycan
Respublikasının Prezidentinә baxılmaq üçün tәqdim olunur? (Çәki: 1)

oktyabrın 15nә qәdәr
dekabrın 1nә qәdәr
sentyabrın 25nә qәdәr
aprelin 7nә qәdәr
noyabrın 13nә qәdәr

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi haqqında qanun layihәsi digәr sәnәdәlәrlә
birlikdә nә vaxta qәdәr Azәrbaycan Respublikası Prezidenti tәrәfindәn Milli Mәclisin
müzakirәsinә vә tәsdiqinә tәqdim edilir? (Çәki: 1)

dekabrın 15dәn gec olmayaraq
aprelin 15dәn gec olmayaraq
noyabrın 15dәn gec olmayaraq
oktyabrın 15dәn gec olmayaraq
sentyabrın 15dәn gec olmayaraq

Sual: Konstitusiyasının hansı maddәsinә әsasәn növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi
haqqında qanun layihәsi digәr sәnәdәlәrlә birlikdә oktyabrın 15dәn gec olmayaraq,
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin
müzakirәsinә vә tәsdiqinә tәqdim edilir? (Çәki: 1)

119cu maddәnin 5ci bәndinә müvafiq olaraq
99cu maddәnin 7ci bәndinә müvafiq olaraq



129cu maddәnin 3cü bәndinә müvafiq olaraq
109cu maddәsinin 2ci bәndinә müvafiq olaraq
139cu maddәnin 1ci bәndinә müvafiq olaraq

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi haqqında qanun layihәsi vә digәr sәnәdlәr
Milli Mәclisdә ilkin olaraq müzakirә olunur vә onun barәsindә rәy verilir? (Çәki: 1)

aparatda
daimi komitәlәrdә
plenar iclasda
növbәdәnkanar iclasda
sәdrin yanında

Sual: Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisindә büdcә layihәsi vә digәr sәnәdlәr
müzakirә edildikdәn sonra Azәrbaycan Respublikasının növbәti büdcә ili üzrә «Dövlәt
Büdcәsi haqqında» qanun cari ilin hansı tarixindәn gec olmayaraq tәsdiq olunmalıdır?
(Çәki: 1)

sentyabr ayının 20dәn gec olmayaraq
noyabr ayının 20dәn gec olmayaraq
iyun ayının 20dәn gec olmayaraq
dekabr ayının 20dәn gec olmayaraq
oktyabr ayının 20dәn gec olmayaraq

Sual: Dövlәt büdcәsinin üzәrindә cari maliyyә nәzarәtini aşağıdakılardan hansı hәyata
keçirir? (Çәki: 1)

Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Mәrkәzi Bank
Hesablama Palatası

Sual: Dövlәt büdcәsinin icrası prosesindә onun gәlirlәri tәsdiq olunmuş mәblәğdәn 20%
yerinә yetirilәrsә vә bu büdcә kәsirinin müәyyәn olunmuş yuxarı hәddini keçmәsinә
sәbәb olarsa, onda...? (Çәki: 1)

subsidiya tәtbiq olunur
sekvestr tәtbiq olunur
datasiya tәtbiq olunur
qrant tәtbiq olunur
subvensiya tәtbiq olunur

Sual: Dövlәt büdcәsinin sekvestri hansı maddәlәrә tәtbiq olunmur? (Çәki: 1)
sosial maddәlәrә
hәrbi xәrclәr maddәsinә
müdafiә olunan maddәlәrә
xarıcı borc maddәlәrinә
investisiya xәrclәrinә



Sual: Maliyyә münasibәtlәrinә aşağıdakı әlamәt xarakterik deyil? (Çәki: 1)
maliyyә münasibәtlәri bir qayda olaraq pul münasibәtlәridir
maliyyә münasibәtlәri pul vәsaitәlrinin bölgüsü münasibәtlәridir
maliyyә münasibәtlәrindә pul vәsaitlәrinin ikitәrәfli hәrәkәti vardır
maliyyә münasibәtlәrindә pul vәsaitәlri maliyyә ehtiyatları formasında hәrәkәt edir
maliyyә münasibәtlәri ekvivalentsiz münasibәtlәrdir

Sual: Maliyyә hüququ nәinki müstәqil hüquq sahәsidir, o habelә..? (Çәki: 1)
qarışıq hüquqdur
xüsusi hüquqdur
sosial hüquqdur
ümumi hüquqdur
müstәsna hüquqdur

Sual: Maliyyә hüquq normalarının mәcmusu olan maliyyә hüququ ..... ibarәtdir? (Çәki: 1)
dövlәt vә bәlәdiyyә hissәlәrdәn
sabit vә daimi hissәlәrdәn
yazılı vә şifahi hissәlәrdәn
ümumi vә xüsusi hissәlәrdәn
ümumi vә şәxsi hissәlәrdәn

Sual: Maliyyә hüququnun ümumi hissәsinә aiddir? (Çәki: 1)
dövlәtin bank faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә metodlarını nizama

salan normalar
dövlәtin idarәetmә faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә metodlarını

nizama salan normalar
dövlәtin maliyyә faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә metodlarını nizama

salan normalar
dövlәtin kredit faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә metodlarını nizama

salan normalar
dövlәtin sığorta faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә metodlarını nizama

salan normalar

Sual: Maliyyә hüququnun mәnbәlәrindәn hesab edilәn aşağıdakı akt i hәr il qәbul edilir?
(Çәki: 1)

«Büdcә sistemi haqqında» qanun
«Vergi»mәcәllәsi
«Sığorta haqqında» qanun
«Dövlәt büdcәsi haqqında» qanun
«Dövlәt maliyyәsi haqqında» qanun

Sual: Maliyyә hüququnun institutları hesab edilir? (Çәki: 1)
büdcә vә vergi hüquqları
sığorta vә vergi hüquqları
büdcә vә bәlәdiyyә hüquqları



kredit fondu vә yığım hüquqları
dövlәt rüsumu vә tarf hüquqları

Sual: Büdcә sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzim edәn normalar aşağıdakı iki qrupa
bölünür? (Çәki: 1)

inzibati vә mülki hüquq normaları
mülki vә prosesual hüquq normaları
maddi vә prosesual hüquq normaları
prosesual vә tәtbiqi hüquq normaları
mәnәvi vә konstitusion hüquq normaları

Sual: Yoxlamaların hәyata keçirilmәsi dövrü baxımından maliyyә nәzarәtinin aşağıdakı
formaları vardır? (Çәki: 1)

rüblük, yarımillik, illik
ilkin, cari, sonrakı
günlük, dekadalıq, aylıq
cari, operatv, yekun
sonrakı, razılaşdırılmış

Sual: Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin maliyyә nәzarәtini praktik reallaşdıran
orqan necә adlanır? (Çәki: 1)

auditor palatası
hesablama palatası
vәkillәr palatası
büdcә palatası
deputat palatası

Sual: Vergi hüququnun predmetini tәşkil edәn ictimai münasibәtlәrә aşağdakı aid deyil?
(Çәki: 1)

dövlәt vә yerli büdcәlәrә daxil olan vergi vә vergi xarakterli digәr ödәmәlәrin
müәyyәn edilmәsi prosesindә yaranan münasibәtlәr

vergi vә vergi xarakterli ödәmәlәrin tәtbiqi ilә әlaqәdar olan münasibәtlәr
vergi nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindә yaranan münasibәtlәr
pul münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi zamnı yaranan münasibәtlәr
vergilәrin hesablanması vә tutulması prosesindә yaranan münasibәtlәr

Sual: Dövlәt büdcәsinin icrası barәdә aylıq hesabatlar kim tәrәfindәn tәrtib olunur?
(Çәki: 1)

Vergilәr Nazirliyi
Hesablama Palatası
Maliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Mәrkәzi Bank

Sual: Dövlәt büdcәsinin icrası barәdә Maliyyә Nazirliyinin aylıq hesabatları tәqdim



olunur? (Çәki: 1)
Maliyyә Nazirliyinә
Nazirlәr Kabinetinә
Vergilәr Nazirliyinә
Hesablama Palatasına
Mәrkәzi Banka

BÖLMӘ: 06#03
Ad 06#03

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Maliyyә hüququnda maddi normaların daha çox tәtbiq olunduğu hüquq sahәsi
hansıdır? (Çәki: 1)

sığorta hüququ
maliyyә hüququ
büdcә hüququ
vergi hüququ
bank hüququ

Sual: Azәrbaycan Respublikasında hәr növbәti il üçün qәbul edilәn Dövlәt Büdcәsi
haqqında qanunu ibarәtdir? (Çәki: 1)

texniki normalardan
maddi normalardan
proqnoz normalardan
mexaniki normaları
prosesual normalardan

Sual: «Büdcә sistemi haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu hesab edilir?
(Çәki: 1)

texniki xarakterli
maddi xarakterli
prosesual xarakterli
mexaniki xarakterli
icra xarakterli

Sual: Aşağıdakılardan hansı büdcә kәsirinin azalmasına nail olmaq üçün Azәrbaycan
Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» 2 iyul 2002ci il tarixli qanununda müәyyәn
edilmiş tәdbir deyil? (Çәki: 1)

büdcә kәsiri mәblәğinin müәyyәn edilmәsi
kredit ehtiyatlarından istifadә edilmәsi



dövlәt büdcәsinin müdafiә olunmuş maddәlәri istisna olmaqla bütün xәrclәrin
proporsional qaydada ixtisarı mexanizmi – sekvestr tәtbiq edilmәsi

büdcә kәsirinin UDMin 50%lik nisbәti ilә әlaqәlәndirilmәsi
dövlәtin qısamüddәtli öhdәliklәrinin, yәni dövlәt istiqrazlarının buraxılması vә

yayılmasından әldә olunan vәsailәrdәn istifadә edilmәsi

Sual: Azәrbaycan Respublikası Kontitusiyasına әsasәn Azәrbaycan Respublikasının
büdcә sisteminin 1ci sәviyyәsi hesab edilir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi vә bәlәdiyyә büdcәlәri
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi vә Naxçıvan MRnın dövlәt büdcәsi
Bәlәdiyyә büdcәlәri vә Naxçıvan MRnın dövlәt büdcәsi
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MRnın dövlәt büdcәsivә

bәlәdiyyә büdcәlәri
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi

Sual: Azәrbaycan Respublikası Kontitusiyasına әsasәn Azәrbaycan Respublikasının
büdcә sisteminin 2ci sәviyyәsi hesab edilir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi vә bәlәdiyyә büdcәlәri
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi vә Naxçıvan MRnın dövlәt büdcәsi
bәlәdiyyә büdcәlәri
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MRnın dövlәt büdcәs vә

bәlәdiyyә büdcәlәri
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi

Sual: Büdcә sistemi haqqında» qanuna әsasәn mәrkәzi büdcәdәn yerli büdcәlәrә
aşağıdakı formada ayırma hәyata keçirilә bilmәz? (Çәki: 1)

dotasiya
subsidiya
transfert
subvensiya
transaksiya

Sual: «Büdcә sistemi haqqında» qanuna әsasәn mәrkәzi büdcәdәn yerli büdcәlәrә
aşağıdakı formada ayırma hәyata keçirilә bilmәz? (Çәki: 1)

büdcә ssudası
subsidiya
konsiqnasiya
subvensiya
qrant

Sual: «Büdcә sistemi haqqında» qanuna әsasәn mәrkәzi büdcәdәn hәyata keçirilәn
ayırmalardan hansı qaytarılan hesab edilir? (Çәki: 1)

büdcә ssudası
subsidiya
transfert
subvensiya



qrant

Sual: «Büdcә sistemi haqqında» qanuna әsasәn mәrkәzi büdcәdәn hәyata keçirilәn
ayırmalardan hansı nәzәrdә tutulan tәdbir reallaşdırılmadığı tәqdirdә geri
qaytarılmalıdır? (Çәki: 1)

büdcә ssudası
subsidiya
transfert
subvensiya
qrant

Sual: Azәrbaycan Respublikasının hәr növbәti il üçün tәsdiq edilәn dövlәt büdcәsi
haqqında qanunları ibarәtdir? (Çәki: 1)

maddi normlardan
prosessual normlardan
stimullaşdırıcı normlardan
tәnzimlәyici normlardan
imperativ normlardan

Sual: Azәrbaycan Respublikasının hәr növbәti il üçün tәsdiq edilәn dövlәt büdcәsinin
hazırlanıb tәsdiq olunmasını müәyyәn edәn normalar ibarәtdir? (Çәki: 1)

tәnzimlәyici normlardan
prosessual normlardan
stimullaşdırıcı normlardan
imperativ normlardan
maddi normlardan

Sual: Büdcәlәrin tәrtib olunması, baxılması vә tәsdiq olunması, onların icrası, habelә
büdcәlәrin icrasına dair hesabatın tәrtib vә tәsdiq olunması ilә әlaqәdar dövlәtin
prosesual txarakterli büdcә hüquq normaları ilә nizama salınan fәaliyyәti hesab edilir?
(Çәki: 1)

büdcә hüququ
büdcә tәrtibi
büdcә quruculuğu
büdcә prosesi
büdcә nәzarәti

Sual: Büdcә prosesinin hәyata keçirilmәsi zamanı aşağıdakılardan hansı prinsip hesab
edilmir? (Çәki: 1)

büdcә prosesi mәrhәlәlәrinin tәkrarlığı
dövlәt hakimiyyәtinin nümayәndәli vә idarәçilik orqanlarının büdcә prosesi

mәrhәlәlәrindәki fәaliyyәtlәrindә hakimiyyәt bölgüsü
büdcә tәsnifatına uyğun olaraq büdcә göstәricilәrinin ixtisaslaşdırılması
maliyyә ehtiyatlarının tamlığı
aşkarlıq



Sual: Büdcә prosesi hәyata keçirilәrkәn aşağıdakılardan hansı büdcә quruluşu prinsipi
hesab edilmir? (Çәki: 1)

vahidlik
tamlıq
reallıq
birdәfәlik
müstәqillik

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» qanununa әsasәn büdcә
dövrünün birinci mәrhәlәsi hesab edilir? (Çәki: 1)

büdcәnin müzakirәsi vә tәsdiq edilmәsi
büdcәnin tәrtib edilmәsi, baxılması vә tәsdiq edilmәsi
büdcәnin tәrtib edilmәsi vә tәsdiq edilmәsi
büdcәnin sekvestri, tәrtib edilmәsi, baxılması vә tәsdiq edilmәsi
büdcәnin qanun formasına salınması vә tәsdiq edilmәsi

Sual: Dövlәt büdcәsi layihәsi ilә birlikdә bir sıra mühüm sәnәdlәr dә hazırlanır. Onlar bir
qayda olaraq dövlәt büdcәsinin icra edilmәsi ilә bağlı olduğu üçün hazırlanır.
Aşağıdakılardan hansı hәmin sәnәdrә aid deyil? (Çәki: 1)

cari ilin dövlәt büdcәsinin icrasının vәziyyәti barәdә hesabat
növbәti büdcә ili üzrә Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi haqqında qanun

layihәsi
Azәrbaycan Respublikasının növbәti büdcә ili üzrә iqtisadi vә sosial inkişaf

konsepsiyası vә proqnoz göstәricilәri
Azәrbaycan Respublikasının növbәti ili üzrә enerji balansı
büdcә vә vergi siyasәtinin әsas istiqamәtlәri

Sual: Dövlәt büdcәsi layihәsi ilә birlikdә bir sıra mühüm sәnәdlәr dә hazırlanır. Onlar bir
qayda olaraq dövlәt büdcәsinin icra edilmәsi ilә bağlı olduğu üçün hazırlanır.
Aşağıdakılardan hansı hәmin sәnәdrә aid deyil? (Çәki: 1)

dövlәt büdcәsinin vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilmәsi nәzәrdә tutulanmәqsәdli
proqramlar

Azәrbaycan Respublikasının әrazi üzrә Vahid (Toplu) Maliyyә Balansı
Azәrbaycan Respublikasının Tәdiyyә Balansı
növbәti il üzrә icmal büdcәnin layihәsi
dövlәt borcları vә dövlәt zәmanәti ilә digәr öhdәliklәrә dair mәlumat

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi haqqında qanun layihәsi digәr sәnәdәlәrlә
birlikdә oktyabrın 15dәn gec olmayaraq, Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109cu maddәsinin 2ci bәndinә müvafiq olaraq, Azәrbaycan Respublikası Prezidenti
tәrәfindәn hansı orqana göndәrilmәlidir? (Çәki: 1)

Nazirlәr Kabinetinә
Maliyyә Nazirliyinә
Ambudsman Aparatına
Milli Mәclisә
Konstitusiya Mәhkәmәsinә



Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi haqqında qanun layihәsi digәr sәnәdәlәrlә
birlikdә oktyabrın 15dәn gec olmayaraq, Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109cu maddәsinin 2ci bәndinә müvafiq olaraq kim tәrәfindәn Milli Mәclisin
müzakirәsinә vә tәsdiqinә tәqdim edilir? (Çәki: 1)

Maliyyә Naziri
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti
Parlament Sәdri
Ali Mәhkәmә
Mәrkәzi Bankın Sәdri

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi haqqında qanun layihәsinin müzakirәsi vә
tәsdiqi harda hәyata keşirilir? (Çәki: 1)

Ambudsman Aparatında
Milli Mәclisdә
Nazirlәr Kabinetindә
Maliyyә Nazirliyindә
Konstitusiya Mәhkәmәsindә

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi haqqında qanun layihәsinin müzakirәsi vә
tәsdiqi hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

Nazirlәr Kabinetinin Daxili Nizamnamәsinә uyğun olaraq
Ambudsman Aparatının Daxili Nizamnamәsinә uyğun olaraq
Konstitusiya Mәhkәmәsinin Daxili Nizamnamәsinә uyğun olaraq
Milli Mәclisinin Daxili Nizamnamәsinә uyğun olaraq
Maliyyә Nazirliyinin Daxili Nizamnamәsinә uyğun olaraq

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә «Dövlәt büdcәsi haqqında» qanuna әsasәn aşağıdakı
göstәricilәrdәn hansı tәsdiq olunmur? (Çәki: 1)

büdcә gәlirlәrinin ümumi mәblәği
büdcәyә verilәcәk ianәlәrin mәblәği
mәdaxil mәnbәlәri üzrә gәlirlәrin mәblәği
ayrıayrı vergilәrdәn dövlәt büdcәsinә ayırmaların normativlәri
xәrclәrin ümumi mәblәği

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә «Dövlәt büdcәsi haqqında» qanuna әsasәn aşağıdakı
göstәricilәrdәn hansı tәsdiq olunmur? (Çәki: 1)

funksional vә iqtisadi tәsnifatın uyğun olaraq paraqraflar sәviyyәsindә xәrclәrin
mәblәği

büdcә kәsirinin yuxarı hәddinin mәblәği
Naxçıvan MRnın büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә verilәn dotasiyaların, subsidiyaların,

subvensiyaların mәblәği
beynәlxalq öhdәliklәr, daxili vә xarici borclar üzrә öhdәliklәr, daxili vә xarici borclar

üzrә ödәnişlәr
büdcә mәdaxilinin aşağı hәddinin mәblәği



Sual: «Büdcә sistemi haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 2 iyul 2002ci il tarixli
Qanununun 18ci vә 19cu maddәlәrinә әsasәn dövlәt büdcәsinin icrası hәyata keçirilir?
(Çәki: 1)

Vergilәr Nazirliyi vasitәsilә
Baş Dövlәt Xәzinәdarlığı vasitәsilә
Mәrkәzi Bank vasitәsilә
Әyyar Palatası vasitәsilә
Hesablama Palatası vasitәsilә

Sual: Dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirilәn bütün tәdbirlәrin, idarә vә tәşkilatların
xәzinәdarlıqdan keçәn әmәliyyatların müvafiq uçot standartlarına uyğun olaraq uçotunu
aparmaq hansı qrumun başlıca funksiyasıdır? (Çәki: 1)

Mәrkәzi Bankın
Әyyar Palatasının
Vergilәr Nazirliyinin
Baş Dövlәt Xәzinәdarlığının
Hesablama Palatasının

Sual: Müәyyәn olunmuş qaydada subsidiyaların verilmәsini tәmin edәn, beynәlxalq
tәşkilatlara üzvlük haqlarını, dövlәtin daxili vә xarici borclrı üzrә birbaşa xәrclәri hәyata
keçirәn aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

Mәrkәzi Bank
Әyyar Palatası
Baş Dövlәt Xәzinәdarlığı
Vergilәr Nazirliyi
Hesablama Palatası

Sual: Maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn orqanların dairәsinә görә nәzarәtin aşağıdakı
növü yoxdur? (Çәki: 1)

parlamentnәzarәti
prezident nәzarәti
yerli icra hakimiyyәtinin nәzarәti
maliyyәkredit orqanlarının nәzarәti
auditor nәzarәti

Sual: Maliyyә nәzarәtinin vәzifәlәrinin reallaşması nәticәsindә möhkәmlәnir? (Çәki: 1)
icra intizamı
vergi intizamı
maliyyә intizamı
nәzarәt intizamı
mülki intizam

Sual: Maliyyә nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindә aşağıdakılardan hansı vәzifә hesab
edilmir? (Çәki: 1)

müәssisәlәrin vә vәtәndaşların dövlәt qarşısında maliyyә öhәdliklәrinin yerinә
yetirilmәsini yoxlamaq



maliyyә intizamının pozulması hallarının qarşısını almaq vә onları xәbәrdaretmәk
hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin mәnimsәnilmәsi
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinә obyektiv olaraq qiymәt verәmәk
dövlәt büdcәsinә daxilolmlarınartırılmasını tәmin etmәk

Sual: Büdcә hüququnun predmetinә aşağıdakı münasibәt daxil deyildir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının büdcә sisteminin yaradılması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
respublikanın dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәr üzrә strukturunun müәyyәn edilmәsi

ilә әlaqәdar münasibәtlәr
vergi tәtillәrinin verilmәsi ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәr
büdcә sisteminә daxil olan büdcәlәr arasında qarşılıqlı münasibәtlәr
respublikanın gәlir vә xәrclәrinin büdcәlәr arasında bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar

münasibәtlәr

Sual: Maliyyә münasibәtlәrindә maliyyә fәaliyyәtinin funksiyasına görә aşağıdakı qrupu
yoxdur? (Çәki: 1)

pul vәsaitlәri fondunun sәfәrbәr olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsinin formalaşdırılması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә ehtiyatlarının hәrәkәtlәri üzәrindә nәzarәt ilә әlaqәdar münasibәtlәr
dövlәtin maliyyә resurslarının bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә ehtiyatlarından istifadә olunmasıilә әlaqәdar münasibәtlәr

Sual: Azәrbaycan Respublikasının pul vәsaiti fondları vә onlara müvafiq olan hüquq
institutlarına aşağıdakı daxil deyil? (Çәki: 1)

dövlәt maliyyәsi
maliyyә fondu
müәssisәlәrin, idarәlәrin vә tәşklatların maliyyәsi
kredit fondu
sığorta fondu

BÖLMӘ: 07#01
Ad 07#01

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Müәssisәlәrin (tәşkiltların) maliyyә fondu Azәrbaycan Respublikasının...? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatının әsasıdır
büdcәnin әsasıdır
istehsal vasitәsidir
maliyyә sisteminin mühüm hәlqәlәrindәn biridir
iqtisadi fәaliyyәtinin bazisidir



Sual: Amortizasiya ayrmaları, mәnfәәt vә әmlakın satışından әldә olunmuş gәlir daxili
müәssisәnin maliyyә ehtiyatlarının yaradılması baxımından hesab edilir? (Çәki: 1)

xarici mәnbәlәr
әvәzli mәnbәlәr
sığorta mәnbәlәri
daxili mәnbәlәr
birdәfәlik mәnbәlәr

Sual: Bank kreditlәri, başqa müәssisәdәn alınan boclar, büdcә vә büdcәdәnkәnar
fondlardan ayrılmış vәsaitlәr vә s. müәssisәnin maliyyә ehtiyatlarının yaradılması
baxımından hesab edilir? (Çәki: 1)

sığorta mәnbәlәri
әvәzli mәnbәlәr
xarici mәnbәlәr
birdәfәlik mәnbәlәr
daxili mәnbәlәr

Sual: Müәssisәnin maliyyә ehtiyatlarının mәnbәyini әn әvvәl tәşkil edir? (Çәki: 1)
mәnfәәt
investisiya
gәlir
dotasiya
maya dәyәri

Sual: Müәssisәnin ümumi mәnfәәtindәn mәnfәәt vergisi tutulduqdan sonra qalan
mәnfәәt aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

xüsusi mәnfәәt
xalis mәnfәәt
ümumi mәnfәәt
daimi mәnfәәt
tәmiz mәnfәәt

Sual: Müәssisә maliyyәsi aspektindәn maya dәyәri nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
mәhsulun (iş vә xidmәtlәrin) istehsalı vә satışı üzrә müәssisәnin pul formasında

çәkdiyi xәrclәri
mәhsulun (iş vә xidmәtlәrin) istehsalı üzrә müәssisәnin pul formasında çәkdiyi

xәrclәri
mәhsulun (iş vә xidmәtlәrin) satışı üzrә müәssisәnin pul formasında çәkdiyi xәrclәri
mәhsulun (iş vә xidmәtlәrin) istehsalı vә satışı üzrә müәssisәnin maddi formasında

çәkdiyi xәrc
mәhsulun (iş vә xidmәtlәrin) istehsalı vә satışı üzrә müәssisәnin natura xәrclәrini

Sual: Azәrbaycan Respublikasında mәnfәәt vergisi tәtbiq edilmişdir? (Çәki: 1)
1981ci idәn



2001ci idәn
2011ci idәn
1991ci idәn
1971ci idәn

BÖLMӘ: 07#02
Ad 07#02

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Müәssisәlәrin maliyyә fondunun rolu ondadır ki, bilavasitә maddi istehsal
prosesindә ölkәnin...? (Çәki: 1)

rәqabәtqabiliyyәtliliyi formalaşır
milli gәliri yaranır
iqtisadiyyatında tarazlıq olur
iqtisadi strukturu meydana çıxır
tәhlükәsizliyi tәmin edilir

Sual: Müәssisәlәrin (tәşkilatların) maliyyә fondu hansı hüquq sahәsinin tәnzimetmә
obyektidir? (Çәki: 1)

vergi hüququnun
inzibati hüququn
tәsәrrüfat hüququnun
maliyyә hüququnun
mülkü hüququn

Sual: Müәssisәnin maliyyә fondu maddi mәnada onun...? (Çәki: 1)
iqtisadi ehtiyatlarıdır
pul ehtiyatlarıdır
resurs ehtiyatlarıdır
illik ehtiyatlarıdır
istehsal ehtiyatlarıdır

Sual: Müәssisәnin әmlakının aktivlәr vә passivlәrindәn ibarәt olması tәsbit olunmuşdur?
(Çәki: 1)

Mülki Mәcәllәdә
Müәssisә haqqında qanunda
Konstitusiyada
Rәqabәt Mәcәllәsindә
Sahibkarlıq qanununda



Sual: Müәssisәnin maliyyә ehtiyatlarının ilkin mәnbәyini müәssisәnin ............ fondu
tәşkil edir? (Çәki: 1)

nizamlama
әsasnamә
nizamnamә
ilkin kapital
stabillәşmә

Sual: Mulki qanunvericiliyә әsasәn nizamnamә fondu balansın .......... aid edilir? (Çәki: 1)
aktivlәrinә
balansarxası hesaba
müxbir hesaba
passivlәrinә
alternativ hesaba

Sual: Müәssisәnin maliyyә mәnbәyi hesab edilәn mәnfәәt aşağıdkı kimi fәrqlәndirilir?
(Çәki: 1)

daimi vә müvәqqәti
birdәfәlik vә dövrü
daxili vә xarici
ümumi vә xalis mәnfәәt
pul vә maddi

Sual: Malların (işlәr vә xidmәtlәrin) satışından vә ya әmlakın satışından, yaxud da başqa
әmәliyyatlardan әldә olunan gәlirlәr ilә çәkilәn xәrclәr arasında fәrq hesab edilir? (Çәki:
1)

xüsusi mәnfәәt
xalis mәnfәәt
ümumi mәnfәәt
daimi mәnfәәt
tәmiz mәnfәәt

Sual: Müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsulun (iş vә xidmәtlәrin) maya dәyәrini әmәl
gәtirәn xәrclәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

maddi xәrclәr
әmәyin ödәnilәmәsi ilә bağlı olan xәrclәr
әsas fondların amortizasiyası
sosial ehtiyaclar üçün ayırmalar
dövlәt investisiyası

BÖLMӘ: 08#01
Ad 08#01

Suallardan 6

Maksimal faiz 6



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Vergi hüququ hansı iqtisadi hüquq sahәsinin institutu hesab edilir? (Çәki: 1)
büdcә hüququnun
maliyyә hüququnun
inzibati hüququn
mülki hüququn
tәsәrrüfat hüququnun

Sual: Vergi hüquq...? (Çәki: 1)
ali hüquqdur
xüsusi hüquqdur
ümumi hüquqdur
şәxsi hüquqdur
humanitar hüquqdur

Sual: Qanunvericiliyә әsasәn qanunla müәyyәn edilmiş hәcmlәrdә vә müddәtlәrdә
hüquqi vә fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn dövlәt büdcәsinә alınan ümummәcburi, fәrdi
әvәzsiz pul ödәmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

vergi
rüsum
yığım
reze vergi
kvaziver

Sual: Qanunvericiliyә әsasәn hәr hansı bir şәxs tәrәfindәn müvafiq dövlәt orqanlarına
müraciәt olunduqda birdәfәlik ödәnilәn әvәzli ödәmә necә adlanır? (Çәki: 1)

vergi
rüsum
yığım
reze vergi
kvazivergi

Sual: Qanunvericiliyә әsasәn müәyyәn hüquqdan istifadә etmәyә vә ya fәaliyyәt
göstәrmәk hüququ әldә etmәyә görә alınan әvәzli ödәmә necә adlanır? (Çәki: 1)

vergi
rüsum
yığım
reze vergi
kvazivergi

Sual: Qanunvericiliyә әsasәn vergiyә mәxsus hüquqi әlamәtlәri olmayan mәcburi ödәmә



necә adlanır? (Çәki: 1)
vergi
rüsum
yığım
reze vergi
kvazivergi

BÖLMӘ: 08#02
Ad 08#02

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Vergi hüququnun aşağıdakı fәrqlәndirici cәhәti düzgün deyil? (Çәki: 1)
vergi hüququ mülkiyyәtli subyektlәrin ümumi icbari davranış qaydalarını vә vәzifәli

şәxslәr üçün sәlahiyyәtverici müddәaları birlәşdirәn normalar sistemidir
vergi hüququ maliyyә sistemini müәyyәn edәn hüquq normaları sistemidir
vergi hüququ predmetli institutdur
vergi hüququ vergi ödәmәlәrinin müәyyәn edilmәsi vә alınması üzrә ictimai

münasibәtlәri tәnzimlәyir
vergi hüququ fiziki vә hüquqi şәxslәrin öhdәliklәrini müәyyәn edir

Sual: Konstitusiyanın 73cü maddәsinә әsasәn? (Çәki: 1)
“vergilәri tam hәcimdә vә vaxtında ödәmәk hәr kәsin borcudur”
“qanunla tәyin edilmiş dövlәt rüsumlarını tam hәcimdә vә vaxtında ödәmәk hәr

kәsin borcudur”
“qanunla tәyin edilmiş vergilәri vaxtında ödәmәk hәr kәsin borcudur”
“qanunla müәyyәn edilmiş vergilәri vә başqa dövlәt ödәnişlәrini tam hәcmdә vә

vaxtında ödәmәk hәr kәsin borcudur”
“qanunla dövlәt rüsumlarını tam hәcmdә vә vaxtında ödәmәk hәr kәsin borcudur

Sual: Vergi hüququ ilә bağlı olan hansı akt 11.07.2000ci ildә qәbul olunmuş vә
01.01.2001ci il tarixindә qüvvәyә minmişdir? (Çәki: 1)

ikiqat verqitutma haqqında qanun
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi
әlavә dәyәr vergisi haqqında qanun
mәnfәәt vergisi haqqında qanun

Sual: İerarxiya üzrә vergi hüququnun ali qanunvericilik aktı hansıdır? (Çәki: 1)
ikiqat verqitutma haqqında qanun
әlavә dәyәr vergisi haqqında qanun



mәnfәәt vergisi haqqında qanun
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı vergi hüquq münasibәtlәrinin subyekti deyil? (Çәki: 1)
vergi ödәyicilәri
dövlәt orqanları
vergilәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәli şәxslәr
bәlәdiyyә orqanları
әdliyyә orqanları

Sual: Vergi hüququnun metodu...? (Çәki: 1)
iqtisadi metoddur
inzibati metoddur
müstәqim metodudur
hakimiyyәt göstәrişlәri metodudur
birbaşa metodudur

Sual: Vergi hüququ da daxil olmaqla hüququn ümumi sahәlәri bütövlükdә nәyi tәmin
etmәk mәqsәdi daşıyır? (Çәki: 1)

sosial әdalәtlilik prinsipini
dövlәtin vә cәmiyyәtin maraqlarını
korporativ iş birliyini
iqtisadi idarәetmәni
struktur tәkmillәşdirmәni

Sual: Vergi qanunvericiliyi aşağıdakı güzәşti nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
verginin lәğv edilmәsi
vergi stimullaşdırıcılarının lәğvi
vergi mәslәhәtlәrinin dayandırılması
vergi dәrәcәsinin aşağı salınması
vergi yayınmalarına görә güzәşt

Sual: Vergi qanunvericiliyi aşağıdakı güzәşti nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
vergi mәslәhәtlәrinin dayandırılması
vergi stimullaşdırıcılarının lәğvi
vergi mәblәğinin aşağı salınması
vergi yayınmalarına görә güzәşt
verginin lәğv edilmәsi

Sual: Hansı vergi sistemi modeli fiziki şәxslәrdәn alınan birbaşa vergilәrә üstünlük verәn
modeldir? (Çәki: 1)

anqlosakson modeli
avrokontinental modeli
latınamerikan modeli



şәrqi asiya modeli
qarışıq model

Sual: Hansı vergi sistemi modelinә dövlәt büdcәsindә dolayı vergilәrin payının çox
olması ilә xarakterikdir? (Çәki: 1)

anqlosakson modeli
avrokontinental modeli
latınamerikan modeli
şәrqi asiya modeli
qarışıq model

Sual: Hansı vergi sistemi modeli böhranlı iqtisadiyyat şәraitindә vergilәrin yığılmasını
hәyata keçirәn dövlәtlәrdә olan vergi sistemi modelidir? (Çәki: 1)

anqlosakson modeli
avrokontinental modeli
latınamerikan modeli
şәrqi asiya modeli
qarışıq model

BÖLMӘ: 08#03
Ad 08#03

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Konstitusiyanın 94cü maddәsinә görә respublikamızda maliyyә fәaliyyәtinin, vergi
vә rüsumların ümumi әsaslarının müәyyәn edilmәsi sәlahiyyәti mәxsusdur? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr nazirliyinә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә nazirliyinә
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinә
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinә

Sual: Dövriyyә hәcminin sәviyyәsinә görә, regionlar üzrә fәrqlәnәn vergi növü hansıdır?
(Çәki: 1)

әlavә dәyәr vergisi
sadәlәşdirilmiş vergi
mәnfәәt vergisi
aksizlәr
diferensial vergi



Sual: Vergiqoyulmanın bütün vergilәr üçün әhәmiyyәtli olan әsas müddәalarını nә
müәyyәn edir? (Çәki: 1)

vergi hüququnun xüsusi hissәsi
vergi hüququnun ümumi hissәsi
vergi hüququnun birinci hissәsi
vergi hüququnun qanunvericilik hissәsi
vergi hüququnun ümumi hissәsi

Sual: Verginin ödәnilmәsinin üsullarına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)
deklarativ üsulla verginin ödәnilmәsi
sifariş üzrә verginin ödәnilmәsi
gәlir mәnbәyindә verginin ödәnilmәsi
kadastr üsulu ilә verginin ödәnilmәsi
bildiriş üzrә verginin ödәnilmәsi

Sual: Vergi sisteminә daxil olan ödәmәlәrin hüquqi formasına görә aşağıdakı növü
yoxdur? (Çәki: 1)

vergilәr
rüsumlar
yığımlar
reze vergilәr
kvazivergilәr

Sual: Vergilәrin konkret növlәrinin seçilmәsini, onların әlaqәsi vә әhәmiyyәtini
şәrtlәndirәn ümumiqtisadi (makroiqtisadi) faktorlardan asılı olaraq bazis xarakterli
müxtәlif vergi sistemi modellәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

anqlosakson modeli
avrokontinental modeli
latınamerikan modeli
şәrqi asiya modeli
qarışıq model

BÖLMӘ: 09#01
Ad 09#01

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Bаnklаr aşağıdakı sahәdә fәаliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)
broker fәaliyyәti sahәsindә
konsaltinq sahәsindә



istehsal sahәsindә
mübаdilә sаhәsindә
istеhsаlаtdа

Sual: Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sistemi .....?
(Çәki: 1)

üç pillәlidir
iki pillәlidir
bir pillәlidir
dörd pillәlidir
pillәsizdir

Sual: Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sisteminin birinci
pillәsi hesab edilir? (Çәki: 1)

Xalq Bank
Mәrkәzi Bank
Texnika Bank
Royal Bank
Bank Standart

Sual: Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sisteminin ikinci
pillәsi hesab edilir? (Çәki: 1)

Mәrkәzi Bank
Milli Bank
Kommersiya bankları
Kredit tәşkilatları
Lizinq kompaniyaları

Sual: Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn pul emissiyasını hәyata keçirir?
(Çәki: 1)

Xalq Bank
Royal Bank
Texnika Bank
Mәrkәzi Bank
Bank Standart

Sual: Kommersiya banklarının tәsnifat qrupuna daxil deyil? (Çәki: 1)
ipoteka bankları
investisiya bankları
әmanәt bankları
kooperativ banklar
vasitәçi banklar

Sual: Mülkiyyәt formasına görә aşağıdakı bank tәsnifat qrupuna daxil deyil? (Çәki: 1)
dövlәtlәrarasi banklar



bәlәdiyyә vә kommunal
dövlәtin iştirakı olan banklar
hökumәt bankları
kooperativ banklar

Sual: “Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı haqqında” qanun nә vaxt qәbul
edilib? (Çәki: 1)

1992ci ildә
1991ci ildә
1994cü ildә
1989cu ildә
2002ci ildә

Sual: Manat ölkәnin yeganә ödәniş vasitәsi elan olunmuşdur? (Çәki: 1)
2006cı il yanvarın 1dәn
1995ci il yanvarın 1dәn
1992ci il yanvarın 1dәn
1993cü il yanvarın 1dәn
2004cü il yanvarın 1dәn

BÖLMӘ: 09#02
Ad 09#02

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Bankların iqtisadi mәzmununa görә aşağıdakı tәsnifat qrupu yoxdur? (Çәki: 1)
bаnk müәssisә kimi
bаnk ticаrәt müәssisәsi kimi
bаnk tәmsilçi müәssisә kimi
bаnk vаsitәçi müәssisә kimi
bаnk birjаnın аgеnti kimi

Sual: Bank sisteminin ikinci pillәsindә çıxış edәn kommersiya bankları özünәmәxsus
xüsusiyyәtlәri ilә seçilәn iqtisadi tәşkilatları olub bölünür? (Çәki: 1)

yerli vә xarici banklara
universal vә ixtisaslaşmış banklara
kiçik vә iri banklara
mәrkәzi vә kommersiya banklarına
dövlәt vә özәl banklara



Sual: Universal banklar ...? (Çәki: 1)
kredit xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
bütün növ mәslәhәt xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
bütün növ sığorta xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
bütün növ bank xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
bütün növ akkreditiv xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr

Sual: İxtisaslaşmış bankların güclü inkişafı әsasәn müşahidә olunmuşdur? (Çәki: 1)
XVIII әsrin ikinci yarısından sonra
XXI әsrin ikinci yarısından sonra
XIX әsrin ikinci yarısından sonra
XX әsrin ikinci yarısından sonra
XVII әsrin ikinci yarısından sonra

Sual: Bank fәaliyyәti göstәrilmәsi üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) verilmәsi sәlahiyyәti
olan orqan hansıdır? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti

Sual: Aşağıdakılardan hansı bank hüquq münasibәtlәrini tәnzimlәyәn normativhüquqi
akt deyil? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Mәrkәzi Bankın qәbul edilmiş normativ aktları
“Kredit İttifaqları” haqqında qanun
“Dövlәt büdcәsi haqqında qanun”

Sual: Pul nişanlarının tәdavülә buraxılması vә tәdavüldәn çıxarılması hüququ hansı
banka mәxsusdur? (Çәki: 1)

Xalq Banka
Royal Banka
Texnika Banka
Mәrkәzi Banka
Bank Standarta

Sual: Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn mәnfәәtindәn vergi
tutulmayan bank hansıdır? (Çәki: 1)

Xalq Bank
Mәrkәzi Bank
Texnika Bank
Royal Bank
Bank Standart



BÖLMӘ: 09#03
Ad 09#03

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Bankların formaları özlәrini әsasәn hәr bir ölkәnin iqtisadi sisteminin әsas
hәlqәlәrindәn biri olan ........ sistemindә biruzә verir? (Çәki: 1)

malyyә sistemindә
bank sistemindә
kredit sistemindә
valyuta sistemindә
sığorta sistemindә

Sual: Subyektlәr baxımından aşağıdakı bank hüquq münasibәtlәri mövcud deyil? (Çәki:
1)

bank vә müştәri arasında
Mәrkәzi bank vә banklar arasında
Mәrkәzi bank ilә sahibkar arasında
Mәrkәzi bank ilә hökumәt arasında
bank әmәliyyatının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq iki bank arasında

Sual: Bank әmәliyyatları xüsusiyyәtinә görә bank hüquq münasibәti deyil? (Çәki: 1)
passiv bank әmәliyyatları
direktiv bank әmәliyyatları
vasitәçi bank әmәliyyatları
yardımçı bank әmәliyyatları
аktiv bank әmәliyyatları

Sual: Bank hüquq münasibәtlәrinin yaranmasına sәbәb kimi aşağıdakılardan hansı çıxış
edә bilmәz? (Çәki: 1)

mәcburi ehtiyatın yaradılmlası
lisenziyanın verilmәsi vә onun geri götürülmәsi
әmanәt yerlәşdirmәyә mәcburetmә
zәrәr vurulması
müqavilә vә ya birtәrәfli әqd

Sual: Bank Mәrkәzi Bankdan aldığı lisenziya әsasında aşağıdakı fәaliyyәt növü ilә
mәşğul ola bilmәz? (Çәki: 1)

tәlәbli vә müddәtli depozitlәrin (әmanәtlәrin) vә digәr qaytarılan vәsaitlәrin cәlb
edilmәsi



dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin formalaşdırılması üçün pul vәsaitlәrin
tәmәrküzlәşdirilmәsi

klirinq, hesablaşmakassa xidmәtlәri, pul vәsaitinin, qiymәtli kağızların vә ödәniş
vasitәlәrinin köçürülmәsi üzrә xidmәtlәr göstәrilmәsi

ödәniş vasitәlәrinin (o cümlәdәn kredit vә debet kartları, yol çeklәri vә bank
köçürmә veksellәri) buraxılması

fiziki vә hüquqi şәxslәrin hesablarının, o cümlәdәn bankların müxbir hesablarının
açılması vә aparılması

Sual: Bank Mәrkәzi Bankdan aldığı lisenziya әsasında aşağıdakı fәaliyyәt növü ilә
mәşğul ola bilmәz? (Çәki: 1)

qiymәtli metalların әmanәtә cәlb edilmәsi vә yerlәşdirilmәsi
maliyyә müşaviri, maliyyә agenti vә ya mәslәhәtçisi xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt
dövlәt әmlakının reyistri ilә bağlı zәruri bazanı formalaşdırmaq
kreditlәrә vә kredit qabiliyyәtinin yoxlanılmasına dair informasiya verilmәsi vә

xidmәtlәr göstәrilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı Mәrkәzi Bankın funksiyası deyil? (Çәki: 1)
dövlәtin pul vә valyuta siyasәtini müәyyәn edir
dövlәt büdcәsinin layihәsini tәrtib edir
manatın mәzәnnәsinә mütәmadi olaraq nәzarәt edir
valyuta tәnzimini hәyata keçirir, beynәlxalq qızılvalyuta ehtiyatlarını saxlayır
bank sisteminә nәzarәti hәyata keçirir

BÖLMӘ: 11#02
Ad 11#02

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: «Valyuta tәnzimi haqqında» qanuna әsasәn Azәrbaycan Respublikasının valyuta
tәnzimi orqanları aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

Milli Mәclis vә Maliyyә Nazirliyi
Milli Mәclis vә Mәrkәzi Bank
Milli Mәclis vә Hesablama Palatası
Milli Mәclis vә Parlamaent
Milli Mәclis vә Nazirlәr Kabineti

Sual: Mәqsәdi birbirinin tapşırığı әsasında ödәmә vә hesablaşmaların hәyata
keçirilmәsi olan banklararası müqavilә münasibәti necә adlanır? (Çәki: 1)

daxili münasibәtlәr



birgә münasibәtlәr
qarşılıqlı münasibәtlәr
müxbir münasibәtlәr
daimi münasibәtlәr

Sual: Bank öz müxbiri ilә ona verilәn tapşırıqlar üzrә aşağıdakı hesablar vasitәsilә
valyuta hesablaşmalarını hәyata keçiri? (Çәki: 1)

«kostro» vә «dorro»
«nostro» vә «lorro»
«fostro» vә «torro»
«mostro» vә «zorro»
«kostro» vә «morro»

Sual: Әmtәә sәnәdlәrinin tәqdim olunması ilә bağlı hesablaşma forması aşağıdakılardan
hansıdır? (Çәki: 1)

sәnәdli akkreditiv
inkasso
klirinq hesablaşmalar
nәğd hesablaşma
köçürmә

Sual: Aşağıdakılardan hansı valyuta kursuna tәsir edәn amillәrdәn deyil? (Çәki: 1)
ölkәnin ödәmә balansının vәziyyәti
inflyasiya sәviyyәsi
siyasi vәziyyәt
iqtisadiyyatın diversifikasiyası
qısamüddәtli kapitalın ölkәlәrarası hәrәkәti

BÖLMӘ: 11#03
Ad 11#03

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: «Valyuta tәnzimi haqqında» qanuna әsasәn, «rezidentlәr» dedikdә,
aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulmur? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasında daimi yaşayış yeri olan, o cümlәdәn respublikadan
kәnarda müvәqqәti qalan fiziki şәxslәr

Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә görә yaradılmış hüquqi şәxslәr
Azәrbaycan Respublikası hüdudlarından kәnarda yerlәşәn respubli¬kanın

diplomatik vә digәr rәsmi nümayәndәliklәri
qeyrirezidentlәrin respubikadan kәnarda yerlәşәn filialları vә nümayәndәliklәri



Azәrbaycan Respublikasında yerlәşәn vә respublika qanunvericiliyinә görә
yaradılmış, lakin hüquqi şәxs olmayan müәssisә vә tәşkilatlar

Sual: Valyuta hüquq münasibәtlәrinin digәr iştirakçıları «qeyrirezidentlәr» adlanır vә
onlara aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikası hüdudlarından kәnarda daimi yaşayış yeri olan, o
cümlәdәn Azәrbaycan Respublikasında müvәqqәti qalan fiziki şәxslәr

qeyrirezidentlәrin Azәrbaycan әrazisindә yerlәşәn filial, büro vә agentliklәri
xarici dövlәtlәrin qanunvericiliyinә görә yaradılmış, Azәrbaycan Respublikası

hüdudlarından kәnarda yerlәşәn hüquqi şәxslәr vә hüquqi şәxs olmayan müәssisә vә
tәşkilatlar

rezidentlәrin respubikadan kәnarda yerlәşәn filialları vә nümayәndәliklәri
Azәrbaycan Respublikasında yerlәşәn xarici diplomatik vә digәr rәsmi

nümayәndәliklәr, habelә beynәlxalq tәşkilatlar, onların filial vә nümayәndәliklәri

Sual: Mәrkәzi Bankın valyuta tәnzimlәnmәsinin әsas orqanı kimi «Valyuta tәnzimi
haqqında» qanuna müvafiq olaraq funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki:
1)

Azәrbaycan Respublikasında xarici valyutanın vә xarici valyutada qiymәtli kağızların
tәdavülü sahәsini vә qaydasını müәyyәn edir

xarıcı valyutanın emissiyasını vә tәdavülә buraxılması ilә bağlı tәdbirlәri hәyata
keçirir

valyuta әmәliyyatları üzrә uçotun vә hesabatın, sәnәdlәşmә vә statistikanın vahid
formalarını vә qaydalarını müәyyәn edir

valyuta әmәliyyatlarını aparmaq üçün banklara lisenziya verilmәsinin ümumi
qaydalarını müәyyәn edir vә bu mәqsәdlә lisenziya verir

valyuta әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә dair normativ aktlar qәbul edir

Sual: «Valyuta tәnzimi haqqında» qanuna әsasәn cari әmәliyyatlara aşağıdakılardan
hansı aid deyil? (Çәki: 1)

180 gündәn artıq olmayan müddәtә maliyyә kreditәrinin alınması vә verilmәsi
respublikaya vә ya respublikadan kәnara qeyriticarәt xarakterli köçürmәlәr, o

cümlәdәn, әmәk haqqı, pensiya, aliment vә miras mәblәğlәrinin köçürülmәsi
әmanәtlәr, investisiyalar, kreditlәr vә kapitalın hәrәkәti ilә bağlı başqa әmәliyyatlar

üzrә faizlәrin, dividendlәrin vә s. gәlirlәrin respublikaya vә ya respublikadan kәnara
köçürülmәsi

ölkәlәr arasında kredit sazişlәrinin әsasüında mütәmadi valyuta ağınlarlnın tәmin
edilmәsı vә nәzarәt

malların, işlәrin vә xidmәtlәrin ixracı vә idxalı üzrә hesablaşmaların, elәcә dә ixrac
idxal әmәliyyatlarının 180 gündәn artıq olmayan müddәtә kreditlәş¬di¬ril¬mә¬si ilә
әlaqәdar hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi üçün xarici respublika¬ya vә ya
respublikadan köçürülmәsi

Sual: Kapitalın hәrәkәti ilә bağlı valyuta әmәliyyatlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
(Çәki: 1)

birbaşa investisiyalar, yәni gәlir әldә etmәk vә müәssisәnin idarә edilmәsindәiştirak
etmәk hüququna malik olmaq mәqsәdi ilә müәssisәnin nizamnamә kapitalına sәrmayә
qoyuluşu



qeyrirezidentlәrin ölkәdәki mülkiyyәtinin әldә olunması mәqsәdilә maliyyә
resurslarından istifadә

qiymәtli kağızların әldә edilmәsi
müvәkkil banklar tәrәfindәn valyuta vәsaitәlrinin 180 gündәn artıq müddәtә depozitә

cәlb edilmәsi
malların, işlәrin vә xidmәtlәrin ixracı vә idxalı üzrә 180 gündәn artıq müddәtә ödәniş

möhlәtinin verilmәsi vә alınması

Sual: Beynәlxalq valyuta hesablaşmalarında aşağıdakı hesablaşma formalarından hansı
istifadә olunmur? (Çәki: 1)

sәnәdli akkreditiv
inkasso
klirinq hesablaşmalar
nәğd hesablaşma
köçürmә

BÖLMӘ: 12#01
Ad 12#01

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Azәrbaycan Respublikasının Hesablama Palatası....? (Çәki: 1)
fiziki şәxsdir
ali hüquqi şәxsdir
hüquqi şәxsdir
icra orqanıdır
xarici şәxsdir

BÖLMӘ: 12#02
Ad 12#02

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Dövlәt krediti hesab edilir? (Çәki: 1)
bәlәdiyyә maliyyәsinin tәrkib elementi
müәssisә maliyyәsinin tәrkib elementi
xarici dövlәt maliyyәsinin tәrkib elementi



dövlәt maliyyәsinin tәrkib elementi
hökumәt maliyyәsinin tәrkib elementi

Sual: Dövlәt kreditinin bank kreditindәn başlıca fәrqli xüsusiyyәti hansıdır? (Çәki: 1)
faiz dәrәcәlәrindәki fәrq
sahә üzrә ixtisaslaşma
kreditin miqdarı
kreditin müqabilindә tәlәb edilәn girov
kreditә görә qoyulan әlavә şәrtlәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdә tәhsil xәrclәrinә aid edilәn tәşkilatların әmәk haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
dövriyyәyә daxil edilәn dövlәt istiqrazlara görә ödәnilmәli faizlәr
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Maliyyә Nazirliyinin Mәrkәzi Bankdan aldığı kredit
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı



Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Nәqliyyat Nazirliyinin verdiyi sifarişlәrә görә yaranan borc
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Sosial sığorta pensiyalarına görә yaranan borc
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Müdafiә Nazirliyinin aldığı әrzaq mәhsullarına görә yaranan borc
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
müxtәlif formada cәlb edilәn әmanәtlәr
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
icarәyә götürülmüş obyektlәrә ödәnilәn haqq
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankına üzvülük haqqı



Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Beynәlxalq Valyuta Fonduna üzvlük haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
BMTyә üzvlük haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
MDByә üzvlük haqqı

Sual: Azәrbaycan Respublikasının xarici dövlәt borcunun uçotunu aparır? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi

Sual: Azәrbaycan Respublikasının daxili dövlәt borcunun uçotunu aparır? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi

Sual: Azәrbaycan Respublikasında sığorta fәaliyyәti ilә bağlı lisenziyanı aşaöıdakılardan
hansı verir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Neft Fondu
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi

Sual: Sığorta tәşkilatlarının tәklif etdiyi xidmәtlәrin hüquqi әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
sığorta fәaliyyәti ilә bağlı Mәrkәzi Bankıın lisenziyası



sığorta fәaliyyәti ilә bağlı Vergilәr Nazirliyinin lisenziyası
sığorta fәaliyyәti ilә bağlı Maliyyә Nazirliyinin lisenziyası
sığorta fәaliyyәti ilә bağlı Sığorta Komitәsinin lisenziyası
sığorta fәaliyyәti ilә bağlı Әdliyyә Nazirliyinin lisenziyası

Sual: Sığorta fәaliyyәtinin ümumi prinsiplәrini müәyyәn edir? (Çәki: 1)
“Sığorta pensiyası haqqında” qanun
“Sığorta fәaliyyәti haqqında” qanun
“Tәkrar sığorta fәaliyyәti haqqında” qanun
“Sığorta polisi haqqında” qanun
“Sosial siğorta haqqında” qanun

Sual: Sığorta fәaliyyәti zamanı müqavilә subyektlәri qismindә iştirak edir? (Çәki: 1)
maliyyә konsultantı vә şirkәt
sığorta orqanı vә nazirlik
sığorta polisi vә sığorta edәn
sığorta edәn vә sığortalı
sığorta obyekti vә sığortalı

Sual: Maliyyә sisteminin elementi kimi sığorta aşağıdakı kimi tәsnilәşdirilir? (Çәki: 1)
sığorta fondu
sığorta bazası
sığorta maliyyәsi
sığorta krediti
sığorta sistemi

BÖLMӘ: 12#03
Ad 12#03

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Dövlәtin daxili vә xarici borcu üzrә limitini müәyyәnlәşdirmәk üçün tәklif vermәk
sәlahiyyәtli orqan aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi

Sual: Dövlәtin xarici borcu üzrә limitini müәyyәnlәşdirmәk üçün tәklif vermәk sәlahiyyәtli



orqan aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi

Sual: Dövlәtin daxili borcu üzrә limitini müәyyәnlәşdirmәk üçün tәklif vermәk sәlahiyyәtli
orqan aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi

Sual: Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi aşağıdakılardan hansı ilә birlikdә
dövlәt borcunun ödәnilmәsi sahәsindә müvafiq tәdbirlәr hәyata keçirir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Neft Fondu
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi

Sual: Dövlәt zәmanәti ilә tәmin edilәn xarici vә daxili kreditlәr üzrә borc öhdәliklәrini
qeydiyyata alan vә onların qaytarılmasını tәmin etmәk üçün müvafiq orqanlar qarşısında
mәsәlә qaldıran aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Neft Fondu
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi

Sual: Hansı xarici vә daxili kreditlәr üzrә borc öhdәliklәrini Azәrbaycan Respublikasının
Maliyyә Nazirliyi qeydiyyata alır vә onların qaytarılmasını tәmin etmәk üçün müvafiq
orqanlar qarşısında mәsәlә qaldırır? (Çәki: 1)

beynәlxalq zәmanәt ilә tәmin edilәn kreditlәr üzrә
regional zәmanәt ilә tәmin edilәn kreditlәr üzrә
dövlәt zәmanәti ilә tәmin edilәn kreditlәr üzrә
bәlәdiyyә zәmanәti ilә tәmin edilәn kreditlәr üzrә
hökumәt zәmanәti ilә tәmin edilәn kreditlәr üzrә

Sual: Dövlәt zәmanәti ilә tәmin edilәn xarici vә daxili kreditlәr üzrә borc öhdәliklәrini
qeydiyyata alan vә onların qaytarılmasını tәmin etmәk üçün Maliyyә Nazirliyi... ? (Çәki:
1)

müvafiq orqanlar qarşısında mәsәlә qaldırır
pul emissiyasını hәyata keçirir



әlavә borc almaq üçün maliyyә tәşkilatlarına müaciәt edir
dövlәt büdcәsinә sekvestr tәtbiq edir
büdcәdәn maliyyәlәşdirmәni rәsmәn dayandırır

BÖLMӘ: 15#01
Ad 15#01

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Milli valyutanın emissiyası hansı qrum tәrәfindәn hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
Maliyyә Nazirliyi
Mәrkәzi Bank
Valyuta Birjası
Qiymәtli kağızlar Komitәsi
Fransa şirkәti

Sual: Azәrbaycan Respublikasının pul vahidinin manat olması hansı aktla tәsbit
olunmuşdur? (Çәki: 1)

Mәrkәzi Bank haqqında qanunla
Konstitusiya ilә
Mülkü Mәcәllә ilә
Manat haqqında qanunla
“Valyuta tәnzimi haqqında” qanunla

Sual: Azәrbaycanın valyuta sәrvәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çәki: 1)
xarici valyuta
xarici valyutada qiymәtli kağızlar
qiymәtli metallar
tәbii qiymәtli daşlar
dövlәt büdcәsinin profisiti

Sual: Azәrbaycanın valyuta sәrvәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)
qızıl, gümüş vә platin
büdcәdә artıq qalan vәsait
palladium
zümrüd
mirvari

Sual: Dönәrli valyuta istәnilәn xarci valyutaya... ? (Çәki: 1)
sәrbәst surәtdә dәyişdirilә bilmәz



sәrbәst surәtdә dәyişdirilmәk üçün icazә olmalıdır
sәrbәst surәtdә dәyişdirilә bilәr
sәrbәst surәtdә yalnız dollara dәyişdirilә bilәr
sәrbәst surәtdә yalnız ekyuya dәyişdirilә bilәr

Sual: Dönәrli valyutalar әsasәn hansı ölkәlәrә mәxsus olur? (Çәki: 1)
keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrә
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
üçüncü dünya ölkәlәrinә
inkişaf etmiş ölkәlәrә
MDB ölkәlәrinә

BÖLMӘ: 15#02
Ad 15#02

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Azәrbaycan Respublikasında valyuta hıququnun formalaşmasının ilkin әsası hesab
edilir? (Çәki: 1)

Dünya bankına üzv olması
Beynәlxaq Valyuta Fonduna üzv olması
Yenidәnqurma vә Inkişaf Bankına üzv olması
Avropa İttifaqına üzv olması
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinә üzv olması

Sual: Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının «Valyuta tәnzimi haqqında»
qanununa әsasәn valyuta obyektlәri növü deyil? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının milli valyutası
milli valyutada qiymәtli kağızlar
valyuta sәrvәtlәri
xarici valyuta
valyuta gәlirlәri

Sual: Dönәrli olubolmamasından asılı olmayaraq respublika daxilindә maliyyә
әmәliyyatları hәyata keçirilmәlidir? (Çәki: 1)

qiymәtli kağızla
notlarla
xәzinә öhdәliyi ilә
milli valyuta ilә
konvertlәşәn valyuta ilә



Sual: Fond sәrvәtlәrinә aid edilir: (Çәki: 1)
veksellәr
çeklәr
istiqrazlar
akkreditivlәr
borc öhdәliklәri

Sual: Fond sәrvәtlәrinә aid edilir: (Çәki: 1)
borc öhdәliklәri
çeklәr
veksellәr
akkreditivlәr
sәhmlәr

Sual: Ödәmә sәnәdinә aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
çeklәr
sәhmlәr
istiqrazlar
notlar
trendlәr

Sual: Ödәmә sәnәdinә aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
sәhmlәr
veksellәr
trendlәr
notlar
istiqrazlar

Sual: Ödәmә sәnәdinә aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
istiqrazlar
sәhmlәr
trendlәr
notlar
akkreditivlәr

Sual: Dünya valyuta sisteminin tәlәblәrini әks etdirәn normalara әsasәn xarici
val¬yu¬ta¬la¬rın kurslarının müәyyәn olunması üçün әsas hesab olunan
aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

valyuta kursu
valyuta sәbәti
valyuta kütlәsi
valyuta emissiyası
valyuta kvotası



Sual: Qapalı valyuta xarici valyutanın bir növü kimi iqtisadi cәhәtdәn...? (Çәki: 1)
inkişaf etmiş ölkәlәrin valyutalarıdır
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin valyutalarıdır
zәif inkişaf etmiş dünya ölkәlәrinin valyutalarıdır
MDB ölkәlәrinin valyutalarıdır
keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin valyutalarıdır

BÖLMӘ: 15#03
Ad 15#03

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Azәrbaycan Respublikasında valyuta әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsini tәmin edәn
normativ akt aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

“Manat haqqında” qanun
“Valyuta tәnzimi haqqında» qanun
“Valyuta mübadilәsi haqqında” qanun
“Maliyyә Nazirliyinin” әsasnamәsi
“Valyuta birjasının” әsasnamәsi

Sual: Azәrbaycanda valyuta münasibәtlәri özünәmәxsus formada, yәni....? (Çәki: 1)
qiymәtli kağızlar münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir
maliyyә münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir
bank münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir
sığorta münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir
xarici iqtisadi әlaqәlәr tәrkibindә inkişaf edir

Sual: Qızıl vә valyuta ehtiyatları rәsmi ehtiyatı hesab edilir? (Çәki: 1)
Mәrkәzi icra hakimiyyәtinin
Parlamentin
Mәrkәzi Bank vә Xәzinәdarlığın
Ambudsmanın
Vergilәr nazirliyinin

Sual: Hәr hansı bir dövlәtin qızıl ehtiyyatı aşağıdakılardan hansının tәminatı qismindә
çıxış edir? (Çәki: 1)

kredit qoyuluşlarının
sosial inkişafın
rәqabәtqabiliyyәtliliyin
bank emissiyalarının
insan kapitalının



Sual: Sәrbәst dönәrli valyuta elә ölkәlәrin valyutasıdır ki, bu ölkәlәrdә....? (Çәki: 1)
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri tәtbiq olunur
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri kvotalaşdırılır
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri emissiya ilә tәmin olunur
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri lәğv olunur
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri embarqosu tәtbiq edilir

BÖLMӘ: 07#03
Ad 07#03

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Müәssisәlәrin maliyyә fondu aşağıdakılardan hansı üçün zәruri hesab edilir? (Çәki:
1)

Prezidentin Ehtiyat fondu
büdcәdәnkәnar fondlar
xarici borc fondu
Neft Fondu
stabillәşmә fondu

Sual: Müәssisәlәrin maliyyә fondu aşağıdakılardan hansı üçün zәruri mәnbә hesab
edilir? (Çәki: 1)

yol fondu
xarici borc fondu
sosial müdafiә fondu
stabillәşmә fondu
Neft Fondu

Sual: Müәssisәnin mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq qanuna müvafiq yaradılan vә
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi vә mәnfәәt alması mәqsәdilә mәhsul istehsal edәn vә satan,
işlәr görәn vә xidmәtlәr göstәrәn, hüquqi şәxs olan müstәqil tәsәrrüfat subyekt olması
hansı aktla müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

Müәssisә haqqında qanun
Konstitusiya
Mülki Mәcәllә
Sahibkarlıq qanunu
Rәqabәt Mәcәllәsi

Sual: Büdcә hüququ, vergi hüququ, kreditlәşdirmә, hesablaşmalar, valyuta hüququ vә s.



müәyyәn edir? (Çәki: 1)
müәssisәlәrin tәşkilatihüquqi formalarını
müәssisәlәrin tәsәrrüfat mexanizminin hüquqi rejimini
müәssisәlәrin infrastrukturunun hüquqi rejimini
müәssisәlәrin maliyyә fondunun hüquqi rejimini
müәssisәlәrin istehsl imkanlarının hüquqi rejimini

Sual: Müәssisәnin әmlakının әmәlә gәlmәsi mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil? (Çәki: 1)

tәsisçilәrin pul vә maddi payları
әsasnamә kapitalı
qiymәtli kağızların satışından әldә edilәn gәlir
mәhsul satışından, görülәn işlәrdәn, göstәrilәn xidmәtlәrdәn alınan gәlir
bank kreditlәri vә digәr kreditlәr

Sual: Müәssisәnin әmlakının әmәlә gәlmәsi mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil? (Çәki: 1)

bank kreditlәri vә digәr kreditlәr
kapital qoyuluşu vә büdcәdәn dotasiyalar
qanunvericiliklә qadağan olunmayan digәr mәnbәlәrdәn daxil olan vәsaitlәr
bütün subvensiyalar
hüquqi vә fiziki şәxslәrin verdiklәri xeyriyyә vәsaitlәri

Sual: Nizamnamә kapitalı müәssisәnin nizamnamәyә әsasәn fәaliyyәtini tәmin etmәk
üçün mülkiyyәtçilәr tәrәfindәn müәssisәnin әmlakına qoyulmuş ilkin vәsaitdir vә onun
mәblәği dәqiq müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

müәssisәnin balansında
müәssisәnin tәşkilati formasında
müәssisәnin tәsis sәnәdlәrindә
müәssisәnin ticarәt markasında
müәssisәnin mülkiyyәtindә

Sual: Әlavә kapital – müәssisәnin әlavә işlәrlә әldә etdiyi ehtiyatlardır. Hüquq
әdәbiyyatında belә vsaitlәrin alınması mәnbәlәrinin aşağıdakı istiqamәti mövcud
deyildir? (Çәki: 1)

başqa müәssisәlәrin fәaliyyәtindә paylı iştirakdan әldә olunan gәlirlәr
sanksiya vә ziyanın ödәnilmәsi formasında әldә olunan mәblәğlәr
әmlakın icarәyә verilmәsindәn әldә olunan gәlirlәr
tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir
sәhm, istiqraz vә digәr qiymәtli kağızların satışından әldә olunan gәlirlәr (dividend

vә faizlәr)

Sual: Müәssisәlәrin maliyyә fondu....? (Çәki: 1)
birdәfәlik fonddur
mәrkәzlәşdirilmiş fonddur
cari fonddur



tәsәrrüfat fondudur
mәrkәzlәşdirilmәmiş fonddur

Sual: Müәssisә әldә etdiyi gәlirin bölüşdürülmәsi ilә dövlәt qarşısında yerinә yetirmәlidir?
(Çәki: 1)

inkişaf planlarını
investisiya qoyuluşunu
әmәk haqqı ödәnişini
vergi öhdәliklәrini
sosial transfertlәri

Sual: Müәssisә әldә etdiyi gәlirin bölüşdürülmәsi ilә dövlәt qarşısında yerinә yetirmәlidir
(Çәki: 1)

inkişaf planlarını
investisiya qoyuluşunu
әmәk haqqı ödәnişini
büdcәdәnkәnar sosial fondlara ayırmaları
sosial transfertlәri

Sual: Müәssisә maliyyәsi aspektindәn maddi xәrclәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
(Çәki: 1)

hazırlanan mәhsulun tәrkibinә daxil olan xammal vә materialların dәyәri
qablaşdırma mәmulatlarının vә taranın dәyәri
yarımfabrikatların dәyәri
istehsal ehtiyacları üçün sәrf olunan әmәyin dәyәri
komplekslәşdirici mәmulatların dәyәri

Sual: Müәssisә maliyyәsi aspektindәn әmәyin ödәnilmәsi ilә bağlı xәrclәrә
aşağıdakılardan hansı daxil edilmir? (Çәki: 1)

faktiki görülәn işә görә әmәk haqqı
növbәti vә әlavә mәzuniyyәtlәrin ödәnilmәsi
artıq (gecә növbәsindә) görülәn işә görә әmәk haqqına әlavәlәr
müәssisәnin ştatında olmayan işçinin mülkihüquqi müqavilәlәr әsasında yerinә

yetirilmiş işә görә әmәk haqqının ödәnilmәsi
müәssisәnin ştatında olan işçinin övladlarına verilәn sosial müavinәt
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Sual: Maliyyә nәzarәti (Çәki: 1)
yalnız müәssisәlәrin maraqlarını müdafiә edir
yalnız sahibkarların maraqlarını müdafiә edir
yalnız vәtәndaşların maraqlarını müdafiә edir
yalnız idarә vә tәşkilatların maraqlarını müdafiә edir
dövlәtin mәnafeyini tәmin etmәklә müәssisә, idarә vә vәtәndaşların maraqlarını

müdafiә edir

Sual: “ Maliyyә nәzarәtinin yoxlama hәrәkәtlәrinin ifadә üsulu kimi sәciyyәlәndirilәn
formaları ” olduğunu kim müәyyәn etmişdir ? (Çәki: 1)
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Sual: Aşağıdakılardan hansılar maliyyә nәzarәtinin formasıdır ? 1. ilkin nәzarәt 2.
Operativ nәzarәt 3. Cari nәzarәt 4. әvvәlcәdәn nәzarәt 5. sonrakı nәzarәt (Çәki: 1)

1,3,5
2,4,5
1,4,5
1,2,4
1,2,5

Sual: ... qanunvericilik әsasında vә audit standartları әsasında tәşkil olunur : (Çәki: 1)
bank fәaliyyәti
maliyyә fәaliyyәti
audit fәaliyyәti
sığorta fәaliyyәti
valyuta fәaliyyәti

Sual: Maliyyә nәzarәti haqqında yanlış olanı seçin : (Çәki: 1)
maliyyә nәzarәtinin obyekti hәr şeydәn әvvәl pul münasibәtlәridir
maliyyә nәzarәtinin hәyata keçirilmәsinin zәruriliyi maliyyәnin nәzarәt

funksiyasından irәli gәlir
maliyyә nәzarәti yalnız xüsusi istehsal sahәlәrini әhatә edir
maliyyә nәzarәti hәm xüsusi istehsal, hәm bütöv ictimai tәkrar istehsalı, hәm dә

istehsaldankәnar sahәlәri әhatә edir
maliyyә nәzarәti dövlәt nәzarәtinin mühüm hәlqәsidir

Sual: Maliyyә intizamının tәlәblәri kimlәrә aiddir ? (Çәki: 1)
yalnız müәssisәlәrә
yalnız idarә vә tәşkilatlara
yalnız sahibkarlara
yalnız dövlәt orqanlarına



müәssisә, idarә vә tәşkilatlar, dövlәt orqanları vә onların vәzifәli şәxslәrinә

Sual: ... pul fondunun yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi üzrә maliyyә
әmәliyyatlarına başlanmazdan әvvәl hәyata keçirilәn nәzarәtdir ? (Çәki: 1)

cari nәzarәt
operativ nәzarәt
ilkin nәzarәt
әvvәlcәdәn nәzarәt
sonrakı nәzarәt

Sual: . Bu nәzarәt fәaliyyәt üçün әsas olan lisenziya vә sәnәdlәrin – büdcә layihәlәrinin,
maliyyә planları vә smetaları, kassa sәnәdlәrinin olubolmamasının yoxlanılmasından
ibarәtdir : (Çәki: 1)

cari nәzarәt
operativ nәzarәt
ilkin nәzarәt
әvvәlcәdәn nәzarәt
sonrakı nәzarәt

Sual: ... maliyyә nәzarәtinin mәqsәdi maliyyә hüquq münasibәtlәrinin iştirakçılarına
lazımi metodiki kömәklik göstәrmәkdәn ibarәtdir : (Çәki: 1)

cari nәzarәt
operativ nәzarәt
ilkin nәzarәt
әvvәlcәdәn nәzarәt
sonrakı nәzarәt

Sual: Cari nәzarәt (Çәki: 1)
pul әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi prosesindә aparılan maliyyә nәzarәtidir
mәqsәdi maliyyә hüquq münasibәtlәrinin iştirakçılarına lazımi metodiki kömәklik

göstәrmәkdir
fәaliyyәt üçün әsas olan lisenziya vә sәnәdlәrin olubolmamasıının

yoxlanılmasından ibarәtdir
maliyyә әmәliyyatlarının sonunda aparılan maliyyә nәzarәtidir
maliyyә әmәliyyatlarına başlanmazdan әvvәl hәyata keçirilәn nәzarәtdir

Sual: ... nәzarәtin aparılmasında mәqsәd maliyyә fәaliyyәti zamanı yol verilәn nöqsanları
aşkara çıxarmaq vә xәbәrdar etmәkdәn ibarәtdir : (Çәki: 1)

cari
operativ
ilkin
әvvәlcәdәn
sonrakı



Sual: Cari maliyyә nәzarәtinin obyekti (Çәki: 1)
әldә olunmuş gәlirlәrdәn dövlәt qarşısında öhdәliklәrin icra olunması ilә vә ya

tәqdim edilmiş pul vәsaitlәrinin xәrclәnmәsi ilә bağlı sәnәdlәşdirilmәlәrdir
maliyyә fәaliyyәti zamanı yol verilәn nöqsanları aşkara çıxarmaqdır
maliyyә fәaliyyәti zamanı yol verilәn nöqsanları aşkara çıxarmaq vә xәbәrdar

etmәkdir
maliyyә hüquq münasibәtlәrinin iştirakçılarına lazımi metodiki kömәklik göstәrmәkdir
heç biri

Sual: Bu nәzarәtin obyekti әldә olunmuş gәlirlәrdәn dövlәt qarşısında öhdәliklәrin icra
olunması ilә vә ya tәqdim edilmiş pul vәsaitlәrinin xәrclәnmәsi ilә bağlı
sәnәdlәşdirilmәlәrdir (Çәki: 1)

cari
operativ
ilkin
әvvәlcәdәn
sonrakı

Sual: Sonrakı nәzarәt (Çәki: 1)
maliyyә әmәliyyatlarının sonunda aparılan maliyyә nәzarәtidir
maliyyә әmәliyyatları başlamazdan әvvәl aparılan maliyyә nәzarәtidir
pul әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi prosesindә aparılan maliyyә nәzarәtidir
maliyyә fәaliyyәti zamanı yol verilәn nöqsanları aşkara çıxarır
maliyyә hüquq münasibәtlәrinin iştirakçılarına lazımi metodiki kömәklik göstәrmәkdir

Sual: Maliyyә nәzarәtinin bütün növlәrini necә qruplaşdırmaq olar ? (Çәki: 1)
mәcburi, könüllü
dövlәt, parlament
cari, ilkin
vergi, valyuta
bank, sığorta
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