
BAXIŞ
Testlər/1724#01#Y15#01#500/Baxış

TEST: 1724#01#Y15#01#500
Test 1724#01#Y15#01#500

Fənn 1724 - Azərbaycanın gömrük qanunvericiliyi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 21

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 01#01 
Ad 01#01 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: «Gömrük hüququ» elmin hansı sahəsinə aiddir? (Çəki: 1)
hüquq
gömrük işi
 iqtisadiyyat
iqtisadi hüquq
inzibati hüquq

Sual: «Gömrük hüququ»nun əsas neçə məqsədi var? (Çəki: 1)
3
7
5
2
4

Sual: Gömrük işinin hüquqi əsası neçə blokdan ibarətdir? (Çəki: 1)



4
2
3
5
6

Sual: Dövlət Gömrük Komitəsinin Əsasnaməsi kim tərəfindən təsdiq edilir? (Çəki: 1)
AR Milli Məclisi 
AR Nazirlər Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

Sual: Bunlardan hansı «Gömrük hüququ»nun prinsipinə aid deyil? (Çəki: 1)
qanunçuluq
elmilik 
demokratiklik
təcrübədən yararlanmaq
beynəlxalq əməkdaşlıqdan yararlanmaq

Sual: Gömrük işi sahəsində ictimai münasibətlər neçə qrup üzrə təsnifləşir? (Çəki: 1)
4
3
7
5
2

Sual: Gömrük işi sahəsində ictimai münasibətlərin neçə növü var? (Çəki: 1)
10
12
15
5
9

Sual: Gömrük orqanlarının əsas vəzifələri aşağıdakı bəndlərdən hansında tam ifadə 
olunmuşdur? (Çəki: 1)

Daxili bazarın qorunması, gömrük nəzarəti və tənzimləmə vasitələruıdən istifadəınin təmin 
olunması, milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması, iqtisadi siyasətdən irəli gələn digər 
vəzifələrin həyata keçirilməsi 

Bütün sahələrə dair qanun pozuntularma qarşı mübarizə aparmaq, iqtisadi siyasətdən irəli 
gələn vəzifələri həyata keçirmək

Daxili bazarı qorumaq, qaçaqmalçılığa və digər qanun pozuntularına qarşı statistik 
məlumatların analiz olunması, gömrük işinə dair qanunvericilik aktlarının hazırlanması

Gömrük işinə dair qanunvericilik aktlarının hazırlanması, gömrük rüsum dərəcələrinin 
müəyyən olunması, milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması

Gömrük işinə dair qanunvericilik aktlarının hazırlanması, xarici iqtisadi əlaqələrin 
yaradılması

Sual: Gömrük işi nədir (Çəki: 1)



göıurük sərhəddində baş verən qanun pozuntularunn və qaçaqmalçılıq hallarının 
qarşısının alınması ınəqsədilə həyata keçirilən tədbirlərdən ibarətdir

Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddindən keçirilməsinin qaydaları və 
şərtlərindən, gömrük ödənişlərinin alınması, göınrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük nəzarəti və 
gömrük siyasətinin həyata keçirilməsinin digər vasitələrindən ibarətdir

Azərbaycan Respublikası gömrük sərhəddindən keçirilən mallara göınrük nəzarətinin 
həyata keçirilməsidir

Azərbaycan Respublikasının göınrük sərhəddindən keçirilən ınalların göınrük 
rəsmiləşdirilməsidir

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirilən mallara göınrük nəzarəti, 
göınrük rəsmiləşdirilməsidir

Sual: «Gömrük hüququ» hansı elm sahəsidir? (Çəki: 1)
iqtisadi hüquq
gömrük işi
iqtisadiyyat
 hüquq
inzibati hüquq

Sual: Gömrük orqanlarının əsas vəzifələri hansıdır? (Çəki: 1)
xarici iqtisadi əlaqələrin yaradılması 
iqtisadi siyasədən irəli gələn vəzifələri həyata keçirmək
gömrük işinə dair qanunvericilik aktlarının hazırlanması
milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaшdırılması
gömrük nəzarəti və tənzimləmə vasitələrindən istifadəinin təmin olunması

Sual: Gşmrük münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün yeganə vasitə nədir? (Çəki: 1)
prezident göstərişlərio
qərqrlar
 hüquq
ənənə
qanunlar

Sual: Gömrük hüququnun mənbələri necə meydana gəlir? (Çəki: 1)
dövlətin hüquq orqanlarının fəaliyyəti zamanı
beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti zamanı
dövlətin hüququyaratma fəaliyyəti nəticəsində 
beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində
Gömrük Komitəsinin fəaliyyəti nəticəsində

BÖLMƏ: 01#02 
Ad 01#02 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: «Gömrük hüququ»nun predmetini nə təşkil edir? (Çəki: 1)
gömrük prosesləri
gömrük sahəsində baş verən münasibətlərin tənzimlənməsi
gömrük sahəsində cinayətlər
gömrük siyasəti
gömrük orqanlarının fəaliyyəti

Sual: «Gömrük hüququ»nun əsas neçə prinsipi var? (Çəki: 1)
5
7
3
2
4

Sual: AR Nazirlər Sovetinin «AR Gömrük Komitəsinin məsələlri» barədə qərarı hansı tarixdə 
verib? (Çəki: 1)

1991-11-10
1992-06-01
1993-02-18
1993-05-30
1992-12-11

Sual: Gömrük Məcəlləsinin neçənci maddəsində valyuta əməliyyatları üzrə münasibətlərin 
valyuta qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub? (Çəki: 1)

49
106
87
55
122

Sual: AR Konstitusiyasının neçənci maddəsində gömrük işində qanunçuluğun prinsipial əsası 
qoyulub? (Çəki: 1)

49
7
25
31
12

Sual: AR Gömrük Məcəlləsinin neçənci maddəsində gömrük işində demokratiklik prinsipinin 
əsası qoyulub (Çəki: 1)

29
10
15
51
42

Sual: AR Gömrük Məcəlləsinin neçənci maddəsində gömrük işində beynəlxalq əməkdaşlıq 
prinsipinin əsası qoyulub (Çəki: 1)

19
40



11
21
22

Sual: İlkin əməliyyatlar (Çəki: 1)
Mallann və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsıniləşdirilməsi prosesində gömrük orqanlanna 

ilk təqdim edilən sənədləridir
Malların və nəqliyyat vasitələrinin müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirilməsindən sonra 

gömrük işinə aid bütün hərəkətlərdir.
Malların və nəqliyyat vasitələrinin əsas gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı gömrük brokerinin 

hərəkətləridir
Malların və nəqliyyat vasitələrinin əsas gömrük rəsmiləşdirilməsi və müəyyən gömrük 

rejimi altında yerləşdirilməsinə qədər gömrük işinə aid olan bütün hərəkətlərdir 
Malların və nəqliyyat vasitələrinin əsas gömrük rəsmiləşdirilməsi və müəyyən gömrük 

rejimi altında yerləşdirilməsi prosesində gömrük işinə aid olan bütün hərəkətlərdir

Sual: Gömrük münasiətlərinin hüquqi tənzimlənməsindəəsas məqаm hansıdır (Çəki: 1)
iqtisаdiyyаtla cəmiyyətin qаrşılıqlı əlаqəsinin müəyyənləşdirilməsi
iqtisаdiyyаtla və dşvlətin qаrşılıqlı əlаqəsinin müəyyənləşdirilməsi
hüquqi şəxslərlə və fiziki şəxslərin qаrşılıqlı əlаqəsinin müəyyənləşdirilməsi
müəssisələrlə və şirkətlərin qаrşılıqlı əlаqəsinin müəyyənləşdirilməsi
iqtisаdiyyаt və hüququn qаrşılıqlı əlаqəsinin müəyyənləşdirilməsi

Sual: Gömrük münasiətlərinin tənzimlənməsində əsas prоblеm hansıdır (Çəki: 1)
dövlət müdаxiləsinin оptimаl nisbəti və hüdudu
dövlətin iqtisаdiyyаtа müdаxiləsinin liberallaşdırılması 
dövlətin iqtisаdiyyаtа müdаxilə etməməsi
dövlətin iqtisаdiyyаtа müdаxiləsində beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
qiymətlərin səviyyəsinin tənzimlənməsi

Sual: “Gşmrük hüquq”nu hara aid etmək olar? (Çəki: 1)
iqtisadi və hüquqi təlimin tərkib hissəsi hesab olunur
iqtisadiyyatın tərkib hissəsi hesab olunur
hüququn ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur
ictimai təlimin tərkib hissəsi hesab olunur
mülki hüquq təliminin tərkib hissəsi hesab olunur

Sual: Nəzəri baxımdan hansı hüquq forması mövcud deyil? (Çəki: 1)
sosial adət
beynəlxalq müqavilə
konsultasiya 
məhkəmə presedenti
normativ akt

Sual: Hüquqi vasitə kimi əsas nə gştürülür? (Çəki: 1)
siyasi normalar 
sosial normalar 
əxlaq normaları
dini normalar
beynəlxalq normalar



Sual: «Gömrük hüququ» neçə prinsipə əsaslanır? (Çəki: 1)
8
7
3
5
4

Sual: «Gömrük hüququ» hansı prosesləri tənzimləyir? (Çəki: 1)
xarici iqtisadi əlaqələr
gömrük münasibətləri
gömrük nəzarəti
iqtisadi siyasət
iqtisadi münasibətləri 

BÖLMƏ: 02#01 
Ad 02#01 

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: «Gömrük hüququ»neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1)
4
3
2
5
6

Sual: «Gömrük hüququ» norması strukturu neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1)
4
5
2
3
6

Sual: Gömrük işini həyata keçirən yerli orqanın Əsasnaməsi kim tərəfindən təsdiq edilir? (Çəki: 
1)

AR Milli Məclisi
AR Nazirlər Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

Sual: AR Dövlət Gömrük Komitəsi haçan yaradılıb? (Çəki: 1)
1993-10-30
1992-11-30



1992-12-30
1993-09-30
1992-10-30

Sual: Gömrük proseslərində ƏDV hansı sənədə əsasən tətbiq edilir? (Çəki: 1)
Gömrük Məcəlləsi
«Əlavə dəyər haqqında» AR Qanunu
« Gömrük tarifi haqqında» AR Qanunu
Vergi Məcəlləsi
Mülki Məcəllə

Sual: Bunlardan hansı «Gömrük hüququ»nun prinsipinə aid deyil? (Çəki: 1)
 demokratiklik
bazar qanunlarına əsaslanmaq
əhatəli gömrük tənzimlənməsi
qanunçuluq
 beynəlxalq sazişlərə riayət edilməsi

Sual: «Gömrük Məcəlləsi»nə əsasən gömrük orqanlarının neçə əsas funksiyası var? (Çəki: 1)
14
13
12
10
19

Sual: «AR Gömrük Məcəlləsinin tətbiqi haqqında» normativ aktı kim qəbul edib? (Çəki: 1)
AR Milli Məclisin sədri
AR Nazirlər Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

Sual: «Xüsusi razılıq tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 
normativ akt haçan qəbul edilib? (Çəki: 1)

1995-07-25
1998-12-20
1996-06-22
1997-11-25
1999-02-11

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququn mənbələri içərisində əsas hesab olunur? (Çəki: 
1)

Mülki məcəllə
Azərbaycan Respublikasının Kontitusiyası
Antiinhisar qanunvericiliyi 
Rəqabət məcəlləsi
Dövlət büdcəsi



Sual: Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarının ierarxik sistemində ali hesab 
edilir? (Çəki: 1)

qanunlar
prezidentin fərmanları
hökümətin qərarları
nazirliklərin normativ aktları
idarələrin normativ aktları

Sual: Ən geniş yayılmış hüquq forması aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
məhkəmə presedenti
normativ məzmunlu müqavilə
konsolidasiya
normativ-hüquqi akt
hüquqi adət

Sual: «Əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında» normativ akt haçan qəbul edilib? (Çəki: 1)
1999-11-11
1998-12-20
1995-10-20
1997-06-22
1996-07-15

Sual: Gömrük Komitəsinə əməliyyat-axtarış səlahiyyətini kim verir? (Çəki: 1)
AR Milli Məclisin sədri
AR Nazirlər Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

Sual: AR Nazirlər Kabinetinin qərarlar əsasən neçə gömrük məsələsini əhatə edir? (Çəki: 1)
21
11
18
10
19

Sual: «AR idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi Qaydaları»haçan qəbul edilib? (Çəki: 1)
1995-08-20
1998-10-25
1997-06-24
1996-02-11
1999-10-21

Sual: «AR Gömrük Məcəlləsi» neçə bölmədən ibarətdir? (Çəki: 1)
15
21
18
14
19



Sual: «AR Gömrük Məcəlləsi» neçə fəsildən ibarətdir? (Çəki: 1)
77
41
61
44
59

Sual: «AR Gömrük Məcəlləsi» neçə maddədən ibarətdir? (Çəki: 1)
365
469
432
244
159

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı gömrük işinin strukturu olan bloklara aid deyildir? (Çəki: 1)
 Gömrük siyasəti
Gömrük tranziti
 Gömrük rejimləri 
Gömrük nəzarəti
Gömrük ödənişləri

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı gömrük işinin strukturu olan bloklara aid deyildir? (Çəki: 1)
 Gömrük sərhəddindən mal və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi
 Gömrük qaydalarının pozulması üzrə işlərin bağlanması
 Gömrük statistikası və xarici iqtisadi fəaliyyətin mal namenklaturası
 Gömrük qaydalarının pozulması və ona görə məsuliyyətlər
Gömrük qaydalarının pozulması üzrə işlərin icraatı

Sual: Nə vaxt Azərbaycan SSRİ-nin 8 gömrük ərazisindən biri Zaqafqaziya dairəsinə daxil 
edilmişdir? (Çəki: 1)

12 noyabr 1920-ci ildə
 31 mart 1922-ci ildə
5 may 1694-cü ildə
18 oktyabr 1991-ci ildə
 10 noyabr 1930-cu ildə

Sual: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Soveti tərəfindən “Azərbaycan Respublikası Gömrük 
Komitəsinin məsələləri haqqında” qərar nə vaxt qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)

4 yanvar 1993-cü ildə
1 iyun 1992-ci ildə
 1 yanvar 1992-ci ildə
 1 iyun 1994-cü ildə
 1 iyul 1992-ci ildə

Sual: Dövlət Gömrük Komitəsinin normativ aktlarına аiddir? (Çəki: 1)
təlimatlar, qətnamələr
sərəncamlar, təlimatlar, metodik tövsiyyələr
sərəncamlar , qətnamələr
qətnamələr, təlimatlar



qərarlar, təlimatlar

Sual: Hansılar «Gömrük hüququ»nun prinsiplərinə aiddir (Çəki: 1)
sistemlilik
bazar qanunlarına əsaslanmaq
ardıcıl gömrük tənzimlənməsi
qanunğuluq, beynəlxalq sazişlərə riayət etmək
beynəlxalq normalara riayət etmək riayət etmək, elmilik

Sual: Nnormativ-hüquqi aktların içərisində üstün hesab edilir (Çəki: 1)
qanunlar
AR Prezidentinin sərəncamları
Nazirlər Kabinetinin sərəncamları
nazirliklərin normativ aktları
Milli məclisin qərarları

Sual: AR «Əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqınd» qanunu neçənci ildə qəbul edilib (Çəki: 1)
1994
1996
1997
1998
1999

Sual: Dövlət Gömrük Komitəsinə əməliyyat-axtariş üzrə səlahiyyəti kim verir? (Çəki: 1)
Dövlət Gömrük Komitəsi sədri
 AR Prezidenti
АR Baş Naziri
АR Milli Məclisi
Ədliyyə Nazirliyi

Sual: «AR idxal-ixrac Qaydaları» neçənci ildə qəbul edilib (Çəki: 1)
 1995
1997
1999
1993
1995

Sual: «АR Gömrük Məcəlləsi» neçə bölmədən ibarətdir (Çəki: 1)
15
 21
18
14
19

Sual: «АR Gömrük Məcəlləsi» neçə fəsildən ibarətdir? (Çəki: 1)
77
41
58
44



59

Sual: АR Gömrük Məcəlləsi» neçə maddədən ibarətdir (Çəki: 1)
365
469
334
 244
159

Sual: «АR Gömrük Məcəlləsi» nəyə qulluq edir? (Çəki: 1)
gömrük işinin təşkilati-hüquqi əsasını müəyyənləşdirir
gömrük işinin iqtisadi əsasını müəyyənləşdirir
gömrük işinin hüquqi əsasını müəyyənləşdirir
gömrük işinin siyasi əsasını müəyyənləşdirir
bütün bəndlər

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququn mənbələri içərisində əsas hesab olunur (Çəki: 1)
Mülki məcəllə
Azərbaycan Respublikasının Kontitusiyası
Antiinhisar qanunvericiliyi 
Rəqabət məcəlləsi
Dövlət büdcəsi

Sual: Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarının ən yüksək qüvvəyə malik hesab 
edilir? (Çəki: 1)

qanunlar
prezidentin fərmanları
hökümətin qərarları
nazirliklərin normativ aktları
idarələrin normativ aktları

Sual: Ən geniş yayılmış hüquq forması aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
məhkəmə presedenti
normativ məzmunlu müqavilə
konsolidasiya
normativ-hüquqi akt
hüquqi adət

Sual: Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasının milli pul vahidi hansıdır? (Çəki: 1)
dollar
yevro
rubl
manat
təngə

BÖLMƏ: 02#02 
Ad 02#02 

Suallardan 24

Maksimal faiz 24



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Gömrük işinin strukturu neçə blokdan ibarətdir? (Çəki: 1)
13
10
12
11
14

Sual: Gömrük işi tənzimlənmə xüsuiyyətlərinə görə hüquq sahələrini əhatə edən neçə qrupa 
bölünür? (Çəki: 1)

4
5
2
3
6

Sual: Gömrük işi sahəsində ictimai münasibətlər onun strukturuna görə neçə qrupdan ibarətdir? 
(Çəki: 1)

9
15
12
8
14

Sual: Gömrük işində tariflərin alınması ilə bağlı hansı hüquq normaları tətbiq edilir? (Çəki: 1)
vergi , inzibati, valyuta
maliyyə, bank
gömrük, büdcə
A), B) bəndləri
A), B), C) bəndləri

Sual: «Gömrük hüququ» nəyi tənzimləyir? (Çəki: 1)
gömrük əməliyyatlarını
gömrük işində yaranan münasibətləri
gömrük sahəsində qanunpozmaları
gömrük siyasətinin reallaşdırılmasını
gömrük orqanlarının fəaliyyətini

Sual: Hansılar AR Dövlət Gömrük Komitəsinin normativ aktlarına aid deyil? (Çəki: 1)
 təlimatlar
metodtik tövsiyyələr
sərəncamlar
əmrlər
qətnamələr



Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququnun mənbəyi deyil? (Çəki: 1)
Konstitusiya
qanunlar
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
Nazirlər Kabinetinin qərarları
Bakı Baş Gömrük İdarəsinin qərarları 

Sual: Gömrük hüququn mənbəyi öz ifadəsini tapa bilməz? (Çəki: 1)
qanunlarda
prezident fərmanlarında
məhkəmə qətnamələrində 
Nazirlər Kabinetinin qərarlarında
nazirlikərin, dövlət komitələrinin və baş idarələrin təlimatlarında

Sual: Konstitusiyada qanunla müəyyən olunmaqla tam həcmdə və vaxtında ödənilməsi hər 
kəsin borcu hesab edilən nədir? (Çəki: 1)

hərbi xidmət
maliyyə öhdəliyi
xidmətlərə görə dövlət ödənişləri
kamunal ödənişlər
gömrük vergiləri və başqa dövlət ödənişləri

Sual: Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasında...? (Çəki: 1)
dölət mülkiyyətinə üstünlük verilir
xüsusi mülkiyyətə üstünlük verilir
heç bir mülkiyyət növünə üstünlük verilmir
kollektiv mülkiyyətə üstünlük verilir
səhmdar mülkiyyətinə üstünlük verilir

Sual: Konstitusiyaya əsasən hər kəsin mülkiyyətində...? (Çəki: 1)
daşınmaz əmlak ola bilər
daşınar əmlak ola bilər
mənzil ola bilər
daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər
avtomobil ola bilər

Sual: Konstitusiyaya əsasən heç kəs...? (Çəki: 1)
prezidentin fərmanı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz
məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz
Milli Məclisin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz
prokurorun sanksiyası olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz
İcra hakiminin əmri olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz

Sual: Azərbaycan Respublikasının hökuməti dedikdə aşağıdakı orqan nəzərdə tutulur? (Çəki: 
1)

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi



Sual: «AR Gömrük Məcəlləsi» nəyi müəyyən edirr? (Çəki: 1)
gömrük işinin iqtisadi əsasını
gömrük işinin təşkilati əsasını
gömrük işinin hüquqi əsasını
A), B) bəndləri
A), B), C) bəndləri

Sual: Gömrük sisteminin anlayışı nədir? (Çəki: 1)
Dövlət orqanlarının gömrük qanunvericiliyi normaları, o cümlədən normativ hüquqi aktlar ilə 

tənzimlənən strukturdur
Gömrük siyasətini həyata keçirən dövlət və digər icra strukturları onların praktiki fəaliyyət 

formalarıdır 
Gömrük siyasətini həyata keçirən gömrük orqanlarında dövlət ilə tənzimlənməsi 
Gömrük orqanlarının gömrük keçirdiyi fəaliyyət formaları 
 Gömrük orqanlarının gömrük qaydalarının pozulmasına qarşı mübarizənin praktiki 

formaları 

Sual: Gömrük sərhəddi anlayışı dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin hüdudları, sərhəd boyu zonalar və yaşayış 

məntəqələrinin perimetirləridir 
 Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin sərbəst gömrük 

zonalarının və sərbəst anbarların perimetirləri 
Azərbaycan Respublikasının quru ərazisi, su sahələri, anbarlar, yollar və gömrük 

postlarının perimetirləridir 
 Azərbaycan Respublikasının quru və su sahələrinin hüdudlarının perimetirləridir
 Gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirildiyi ərazi 

Sual: Gömrük orqanları hansı orqanlardır? (Çəki: 1)
Gömrük strukturlarında konstitusiyanı həyata keçirən orqanlardır 
Gömrük işini bilavasitə həyata keçirən icra hakimiyyəti, hüquq – mühafizə orqanıdır
Gömrük postlarında malların keçirilməsini tənzimləyən orqanlardır
 Gömrük “Məcəlləsi” və “gömrük tarifi haqqında” qanunlar əsasında gömrük işini 

tənzimləyən orqanlardır
Gömrük orqanlarında dövlət xidmətinin təşkil edilməsini həyata keçirən orqandır 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi nə vaxt və hansı Fərmanla 
yaradılıb? (Çəki: 1)

 30 dekabr 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 561 saylı Fərmanı ilə
30 yanvar 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 561 saylı Fərmanı ilə
20 yanvar 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 562 saylı Fərmanı ilə 
 10 dekabr 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 563 saylı Fərmanı ilə 
30 yanvar 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 568 saylı Fərmanı ilə 

Sual: Fərdi hüquqi aktlar nədir? (Çəki: 1)
Milli Məclisin qərarları
Gömrük Komitəsinin, yerli gömrük orqanlarının verdiyi əmrləri
Nazirlər Kabinetinin qərarları
 Prezidentin, Baş nazirin və gömrük Komitəsinin əmrləri B
 Məhkəmələrin çıxardığı qərarlar



Sual: AR qanunvericiliyinə əsasən vətəndaşların hüquqları hansılardir? (Çəki: 1)
a) vergiləri ödəməyə məcbur edilə bilməz
zorla işlədilə və əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz
hərbi xidmət zamanı səlahiyyətli şəxslərin əmr i ilə əlaqədar işlədilə bilməz
məhkəmə qərarı əsasında məcburi əməyə cəlb edilə bilməz
fövqəladə vəziyyət zamanı vətəndaşlara tələb olunan işləri gördürülə bilməz

Sual: Azərbaycan Respublikasının ərazisində ödəniş vasitəsi kimi hansılar qadağan edilmir? 
(Çəki: 1)

avro
dollar
manat
lirə
rubl

Sual: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nə cayılır? (Çəki: 1)
kommersiya bankı
mərkəzi dövlət orqanı
təsərrüfat subyekti
parlamentin orqanı
mərkəzi icra orqanı

Sual: Gömrük hüququn mənbəyi öz ifadəsini tapa bilməz? (Çəki: 1)
 qanunlarda
prezident fərmanlarında
məhkəmə qətnamələrində 
Nazirlər Kabinetinin qərarlarında
nazirlikərin, dövlət komitələrinin və baş idarələrin təlimatlarında

Sual: Aşagıdakılardan hansı gömrük hüququnun mənbəyidir (Çəki: 1)
Konstitusiya qüvvəli aktlar
Nazirlər Kabinetinin əmrləri
AR Prеzidentinin əmrləri
qanunlar, Nazirlər Kabinetinin qərarları, AR Prеzidentinin fərmanı
Bakı Baş Gömrük İdarəsinin qərarları 

BÖLMƏ: 03#01 
Ad 03#01 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: AR Dövlət Gömrük Komitəsinin Mərkəzi aparatı hansı tarixdə yaranıb? (Çəki: 1)
2000-10-30
1992-11-30



1999-12-30
1998-09-30
2001-10-30

Sual: Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnaməyə əsasən vəzifəli şəxsin neçə hüququ 
var? (Çəki: 1)

14
15
10
13
16

Sual: YGB-nin neçə qrafası var? (Çəki: 1)
37
45
42
58
36

Sual: Gömrük tarif dərəcələrini kim müəyyən edir? (Çəki: 1)
AR Milli Məclisi
AR Dövlət Gömrük Komitəsinin
AR Prezidenti
AR Maliyyə Nazirliyi
AR Nazirlər Kabineti

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququnun prinsipi deyil? (Çəki: 1)
qanunçuluq
demokratiklik
humanizm
əhatəli və aydın gömrük tənzimlənməsi
gömrük hüququnun vasitə və alətlərinin səmərəli təminatı

Sual: Hüquqi tənzimləmə necə xarakterizə oluna bilər? (Çəki: 1)
dövlətin idarəetmə mexanizminin əsasdır
yalnız bir sahədə həyata keçirilən tədbirlərdir 
iqtisadi sistemin fəaliyyətinin stimullaşdırılması sistemidir
ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquqi vasitələr sistemidir 
iqtisadiyyatın mühafizə olunmasıdır

Sual: Gömrük hüququ? (Çəki: 1)
istehsal proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunların 
bölgü proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunlardır 
beynəlxalq münasibətlər proseslərində baş verən ictimai münasibətləri 
mübadilə proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq 
istehlak proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq 

Sual: Neoinstitutsionalizm nəzəriyyəsi baxımından «Gömrük hüququ» hansı hüquq sahəsinin 
xüsusi bir istiqaməti hesab edilir? (Çəki: 1)



“Cinayət hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
“Ailə hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
“İnzibati hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
“Mülki hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
“Beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir

Sual: “İqtisadi hüquq” sahəsində ilkin tədqiqatlar kimə məxsusdur? (Çəki: 1)
A. Smitə
C.M. Keynsə
A. Marşala
D. Rikardoya
R.A. Poznerə

Sual: Gömrük hüququnun tədqiqi zamanı “davranış hipotezi”nin mənbəyi kimi iqtisadiyyatın 
əsas götürülməsi fikri kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

L.A. Kornauzerə
C.M. Keynsə
R.A. Poznerə
P. L. Samuelsona
R.S. Kouza

Sual: Gömrük hüququnun əsas məqsədlərindən deyil? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin formalaşdırılması üçün maliyyə təminatı 

yaratmaq 
gömrük işinin inkişafını və təkmilləşdirilməsini təmin etmək üçün, gömrük və
gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi üçün optimal və daha çox demokratik 
ölkə vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qanuni təminatı məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi üstünlüklərini və maraqlarını

Sual: Gömrük hüququ nədən ibarətdir (Çəki: 1)
 istehsalda tətbiq edilən qanunların toplusudur 
bölgü proseslərində tətbiq ediln qanunlardır 
bеynəlxаlq münаsibətlərdə tətbiq edilən hüquq normalarının məcmusudur
mübadilə proseslərində tətbiq edilən hüquq normalarıdır
istehlak proseslərində tətbiq ediln hüquq normalarının məcmusudur

Sual: «Gömrük hüququ» hansı hüquq sahəsinin xüsusi bir istiqaməti hesab edilir (Çəki: 1)
“Cinayət hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
Ailə hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
Inzibati hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
Mülki hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
Beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir

Sual: Hansılar gömrük hüququnun əsas məqsədlərindən deyil? (Çəki: 1)
gömrük işinin inkişafını və təkmilləşdirilməsini təmin etmək üçün səmərəli fəaliyyət şərаiti 

yaratmaq
səmərəli işləyən gömrük sistemi yaratmaq
gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulan sabit hüquqi təminat yaratmaq
dövlət büdcəsinin artımına maliyyə təminatı yaratmaq 
ilk üç bənd 



Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququnun prinsipləri sayılır? (Çəki: 1)
qanunçuluq
demokratiklik
əhatəli və aydın gömrük tənzimlənməsi
humanizm
ilk üç bənd 

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquqa aidir? (Çəki: 1)
sahibkarlıq hüququ
gömrük hüququ 
maliyyə hüququ
vergi hüququ
bütün bəndlər

BÖLMƏ: 03#02 
Ad 03#02 

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Gömrük hüquq münaışbətləri hansı münasibətlərə aiddir? (Çəki: 1)
hüquq normaları ilə tənzimlənən ictimai münasibətlər
iqtisadi münasibətlər
iqtisadi-hüquqi münasibətlər
inzibati münasibətlər
ictimai munasibetlere

Sual: AR Dövlət Gömrük Komitəsinin Əsasnaməsi hansı tarixdə qəbul edilib? (Çəki: 1)
2002-11-25
1999-12-10
1997-12-30
1998-10-27
2001-08-23

Sual: «Gömrük Məcəlləsinə» görə gömrük qaydalarının pozulmasının neçə növü var? (Çəki: 1)
40
47
30
33
42

Sual: Bunlardan hansı gömrük rejiminin 2-ci qrupuna aid deyil? (Çəki: 1)
malların emalı
sərbəst gömrük zonası
təkrar idxal



tranzit
müvəqqəti ixrac

Sual: YGB-nin neçə bloku var? (Çəki: 1)
7
5
4
8
6

Sual: Hansı xarakterli gömrük hüquq münasibətləri mövcud deyil? (Çəki: 1)
icazə
istiqmətləndirici
qadağan
öhdəlik
icazə-öhdəlik

Sual: Hansılar AR Dövlət Gömrük Komitəsinin normativ aktlarına aid deyil? (Çəki: 1)
 təlimatlar
metodtik tövsiyyələr
 əmrlər
sərəncamlar
 qətnamələr

Sual: Bunlardan hansı gömrük rejiminin 1-ci qrupuna aid deyil? (Çəki: 1)
sərbəst dövriyyə üçün buraxılış
sərbəst anbar
təkrar idxal
təkrar ixrac
 ixrac

Sual: “İqtisadiyyat və hüquq” (Economy and Law) kontekstində “hüquq” necə xarakterizə 
olunur? (Çəki: 1)

institutsıonalizmin əsas istiqamətlərindən biri kimi
klassizmin əsas istiqamətlərindən biri kimi
keynsçiliyin əsas istiqamətlərindən biri kimi
liberalizmin əsas istiqamətlərindən biri kimi
marksizmin əsas istiqamətlərindən biri kimi

Sual: “Gömrük hüququ” sahəsində fundamental tədqiqatların əlaqəsi yoxdur? (Çəki: 1)
iqtisadi nəzəriyyə ilə
mülki hüquq nəzəriyyəsi ilə
psixologiya nəzəriyyəsi ilə
institutsional iqtisadiyyatla
transaksiya xərcləri nəzəriyyəsi ilə

Sual: «Gömrük tarifi haqqında» AR Qanunu neçənci ildə qəbul edilib? (Çəki: 1)
2000
1995



1997
1998
2001

Sual: «Gömrük tarifi haqqında» AR Qanunun neçə fəsildən ibarətdir? (Çəki: 1)
5
7
4
11
9

Sual: Gömrük proseslərinin hüquqi tənzimləməsində ən çox istifadə edilən mexanizm hansıdır 
(Çəki: 1)

güzəştlərin verilməsi
fəaliyyət sərbəstliyinin verilməsi
cəza tədbirlərinin görülməsi
departasiya 
hüquqi statusun dəyişdirilməsi

Sual: Gömrük proseslərində hüququn iqtisadi funksiyası nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
siyasi münasibətlərdəki rolu ilə əlaqədardır
ictimai münasibətlərdəki rolu ilə əlaqədardır
sosial münasibətlərdəki rolu ilə əlaqədardır
iqtisadi münasibətlərdəki rolu ilə əlaqədardır
mədəni münasibətlərdəki rolu ilə əlaqədardır

Sual: Gömrük proseslərinin hüquqi tənzimlənməsi necə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
insanların davranışlarına parlamentin tənzimləyici təsirinin nəticəsidir
insanların davranışlarına prezidentin tənzimləyici təsirinin nəticəsidir
insanların davranışlarına normativ aktların tənzimləyici təsirinin nəticəsidir
insanların davranışlarına məhkəmənin tənzimləyici təsirinin nəticəsidir
insanların davranışlarına prokurorluğun tənzimləyici təsirinin nəticəsidir

Sual: Gömrük proseslərinin hüquqi tənzimlənməsində dispozitiv metodlar nəyi bildirir (Çəki: 1)
hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin məcburiliyi
hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin sərbəstliyi
hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin məhdudluğu
hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin zəruriliyi
hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin alternativi 

Sual: Gömrük proseslərinin hüquqi tənzimlənməsində imperativ metodlar nəyi bildirir (Çəki: 1)
məcburetmə və zor tətbiq etmə üsulları
məcburetmə və güzəşt üsulları
məcburetmə və səlahiyyətvermə üsulları
məcburetmə və qadağanetmə üsulları
məcburetmə və göstəriş üsulları

Sual: Gömrük proseslərinin hüquqi tənzimlənməsində xüsusi metodlar hansılardır (Çəki: 1)
imperativ və direktiv metodlar



imperativ və dispozitiv metodlar
dispozitiv və dolayı metodlar
imperativ və birbaşa metodlar
iselektiv və dispozitiv metodlar

Sual: Gömrük hüququnun ilkin rüşeymləri harada formalaşmışdır? (Çəki: 1)
Sovet hüququnda
Yəhudi hüquququnda
İslam hüququnda
Roma hüququnda
Xristian hüququnda

Sual: «Gömrük tаrifi hаqqındа» АR Qаnunun strukturu? (Çəki: 1)
5 fəsil 27 maddə
7 fəsil 37 maddə
4 fəsil 35 maddə
11 fəsil 39 maddə
9 fəsil 31 maddə

Sual: 1995-ci ildə hansı qаnunu qəbul еdilib? (Çəki: 1)
«Gömrük rüsumları hаqqındа» АR Qаnunu 
«Gömrük tаrifi hаqqındа» АR Qаnunu
АR «Gömrük Məcəlləsi»
 «Gömrük rejimləri hаqqındа» АR Qаnunu
 «Gömrük rəsmiləşdirilməsi» АR Qаnunu

Sual: Gömrük hüquq münаışbətləri hаnsı münаsibətlərə аiddir? (Çəki: 1)
iqtisаdi münаsibətlər
hüquqi münаsibətlər
iqtisаdi-hüquqi münаsibətlər
iqtisаdi-hüquqi münаsibətlər
inzibаti münаsibətlər

Sual: Gömrük hüququ”nun hansı nəzəriyyə ilə əlaqəsi yoxdur? (Çəki: 1)
Keyns nəzəriyyəsi
mülki hüquq nəzəriyyə
psixologiya nəzəriyyəsi
 neoinstutsializm
iqtisadi nəzəriyyə ilə

Sual: Gömrük proseslərinin hüquqi tənzimlənməsinin subyekti kimi çıxış edir? (Çəki: 1)
iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün hüquqi şəxslər 
iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün hüquqi və fiziki şəxslər? dövlətin iqtisadi institutları 
iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün fiziki şəxslər 
iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan dövlətin iqtisadi institutları
iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün sahibkarlar

Sual: Gömrük hüquq münаsibətləri əsasən hаnsı xаrаktеrli olur? (Çəki: 1)
icаzə



öhdəlik 
qаdаğаn
heç biri
hamısı

BÖLMƏ: 04#01 
Ad 04#01 

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: AR Dövlət Gömrük Komitəsinin Əsasnaməsi neçənci ildə qəbul edilib? (Çəki: 1)
2002
1999
1997
1998
2001

Sual: Gömrük hüququnun əsas məqsədlərindən deyil? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin formalaşdırılması üçün maliyyə təminatı 

yaratmaq 
gömrük işinin inkişafını və təkmilləşdirilməsini təmin etmək üçün, gömrük və
gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi üçün optimal və daha çox demokratik 
ölkə vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qanuni təminatı məqsədilə ]
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi üstünlüklərini və maraqlarını

Sual: «Dövlət Gömrük Komitəsinin sisteminə daxil olan gömrük orqanları və təşkilatları» barədə 
normativ akt haçan qəbul edilib? (Çəki: 1)

1999-12-30
1999-11-23
1995-12-10
1998-06-21
1998-05-27

Sual: «Dövlət Gömrük Komitəsinin sisteminə daxil olan gömrük orqanları və təşkilatları» barədə 
normativ akt kim tərəfindən qəbul edib? (Çəki: 1)

AR Milli Məclisin sədri
AR Nazirlər Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

Sual: Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəyə kim tərəfindən təyin edilir? (Çəki: 1)
AR Milli Məclisin sədri
AR Nazirlər Kabineti
AR Baş Naziri



AR Prezidenti
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

Sual: Qanunvericiliyə əsən Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri neçə səlahiyyətə malikdir? (Çəki: 
1)

12
21
15
11
19

Sual: Gömrük orqanının vəzifəli şəxsinin hüququ hansı normativ akta əsasən verilib? (Çəki: 1)
AR Konstitusiyası
AR Gömrük Məcəlləsi
AR Prezidentinin fərmanı
AR Nazirlər Kabinetinin qərarı
Gömrük Komitəsinin sədri

Sual: Qanunvericiliyə əsən gömrük orqanının vəzifəli şəxsinin neçə vəzifəsi var? (Çəki: 1)
12
10
7
6
9

Sual: AR Dövlət Gömrük Komitəsinin Mərkəzi aparatı hansı tarixdə yaranıb? (Çəki: 1)
2000-10-30
1992-11-30
1999-12-30
1998-09-30
2001-10-30

Sual: Gömrük işini həyata keçirən yerli orqanın Əsasnaməsi kim tərəfindən təsdiq edilir? (Çəki: 
1)

AR Milli Məclisi
AR Nazirlər Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

Sual: Daşıyıçı dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Malları keçirən şəxs və malların mülkiyyətçisi
Müəyyən haqq almaqla mallara dair gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən şəxs
Gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədilə malları və nəqliyyat vasitələrini bəyan edən, təqdim 

edən, göstərən hüquqi şəxs
Faktiki olaraq malları keçirən şəxs və ya nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi üçün məsul olan 

şəxs 
Xüsusi səllahiyyətli gömrük işçisi



Sual: AR Dövlət Gömrük Komitəsi haçan yaradılıb? (Çəki: 1)
0.10.1993
1992-11-30
1992-12-30
1993-09-30
1992-10-30

Sual: Gömrük proseslərində ƏDV hansı sənədə əsasən tətbiq edilir? (Çəki: 1)
Gömrük Məcəlləsi
Əlavə dəyər haqqında» AR Qanunu
« Gömrük tarifi haqqında» AR Qanunu
Vergi Məcəlləsi
Mülki Məcəllə

Sual: «Xüsusi razılıq tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 
normativ aktı kim qəbul edib? (Çəki: 1)

AR Milli Məclisin sədri
AR Nazirlər Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

Sual: «Xüsusi razılıq tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 
normativ akt haçan qəbul edilib? (Çəki: 1)

1997-10-04
1999-11-23
1996-06-22
1998-09-21
1995-11-15

Sual: Gömrük işi sahəsində D.G.K. hansı normativ aktlar verə bilər? (Çəki: 1)
1)Qərarlar; 2)Sərəncamlar; 3)Göstərişlər; 4)Fərdi aktlar; 5)Tövsiyyələr; 
 1)Əmr və sərəncamlar; 2)Təlimatlar; 3)Ümumi və müvəqqəti qaydalar; 4)Metodiki 

tövsiyyələr 5)Göstərişlər; 
 1)Əmr və sərəncamlar; 2)Tövsiyyələr; 3)Hüquqi aktlar; 4)Nizamnamələr; 5)Qaydal
 1)Məcəllələr; 2)Sərəncamlar; 3)Aktlar; 4)Əmrlər; 5)Qaydalar; 
1)Tövsiyyələr; 2)Nizamnamələr; 3)Əmrlər; 4)Qaydalar; 5)Sərəncamlar

Sual: Gömrük hüququnun mənbələri hansılardır? (Çəki: 1)
Nazirlər kabineti tərəfindən verilən hüquqi normalar toplusudur 
Dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən verilən hüquqi normalar toplusudur
Milli Məclis tərəfindən verilən normalarıdır 
 Prezident tərəfindən verilən hüquq normalarıdır 
Qeyri-hökumət orqanları tərəfindən qəbul edilən qərarlar

Sual: Gömrük mənbələrinə aşağıdakı sütunlardan hansı aiddir? (Çəki: 1)
 1)Aktlar; 2)Sərəncamlar; 3)Göstərişlər; 4)Adətlər; 
1)Konstitusiya; 2)Qanunlar; 3)Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və 

sərəncamları, habelə Nazirlər Kabinetinin sərəncam və qərarları; 4)Dövlət Gömrük 
Komitəsinin normativ-hüquqi aktları; 



1)onstitusiya; 2)Dövlət Gömrük Komitəsinin normativ-hüquqi aktları; 3)Məcəllələr; 4)
Gömrük Məcəlləsi; 

1)Konstitusiya; 2)Mülki Məcəllə; 3)Gömrük Məcəlləsi; 4)Vergi Məcəlləsi; 
1)Müasir Qanunlar; 2)Tarixi sənədlər; 3)Adətlər; 4)Məcəllələr; 

Sual: Gömrük ödəmələri hansı vəsaitdir? (Çəki: 1)
Mal və nəqliyyat vasitələri üçün vergi orqanlarının aldığı pul vəsaitləridir 
 Mal və nəqliyyat vasitələrini keçirən şəxslərdən gömrük orqanı işçilərinin aldığı pul 

vəsaitləridir 
Fiziki şəxslərdən alınan xüsusi vergi pul vəsaitləridir 
Yalnız nəqliyyat vasitələri üçün alınan pul vəsaitləridir 
 Xüsusi (lisenziya) tələb edən mallar üçün fiziki və hüquqi şəxslər üçün alınan pul 

vəsaitləridir

Sual: Sadələşdirilmiş qaydada gömrük nəzarəti nə vaxt tətbiq olunur? (Çəki: 1)
Fiziki şəxslər qismən ya tamamilə gömrük nəzarəti formaların müəyyən növündən azad 

edilir 
Fiziki şəxslər tərəfindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin, “sərbəst dövriyyə üçün 

buraxılış”, “ixrac” və “müvəqqəti idxal (ixrac)” kimi gömrük rejimi zamanı tətbiq olunur 
Xüsusi yazılı blankalardan istifadə etməklə fiziki şəxslərdən malların keçirilməsi zamanı 

tətbiq olunur
Ancaq gəmilərin getməsi zamanı mal və nəqliyyat vasitələrindən və fiziki şəxslərdən alınan 

vergilərin sadələşdirilmiş formasıdır
Fiziki şəxslər tərəfindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin “tranzit”, “sərbəst anbar”, 

“gömrük ərazisində emal” kimi rejimlər altına düşdükdə tətbiq olunur 

Sual: Gömrük öhdəliyinin yerinə yetirilməsi başqa şəxsin üzərinə qoyula bilərmi? (Çəki: 1)
bəli;
 xeyir;
 ümumi təsərrüfatı birgə idarə edən yaxın qohumların üzərinə qoyula bilər;
 yalnız ərin (arvadın) üzərinə qoyula bilər;
qonşuların.

Sual: Hansı fiziki şəxslər gəlir vergisinin ödəyiciləridirlər? (Çəki: 1)
fərdi sahibkarlar; 
. rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər;
 pensiyaçılar;
 əcnəbilər;
işləyən fiziki şəxslər.

Sual: Fiziki şəxslər kimlərdir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı;
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər;
 hüquqi şəxs olmayan istənilən şəxs;
 hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs;
vətəndaşlığı olmayan olmayan istənilən şəxs;

Sual: Dövlət vergi orqanlarına hansılar aiddir? (Çəki: 1)
Vergilər və Maliyyə Nazirliyi;
Vergilər Nazirliyi və bilavasitə ona tabe olan vergi orqanları;



Vergilər Nazirliyi və Gömrük Komitəsi;
Vergilər Nazirliyi və bələdiyyələrin uyğun vergi idarələri;
 Vergilər və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.

Sual: Hansı halda vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alına bilər? (Çəki: 1)
vergi öhdəliyi gəsdən yerinə yetirilmədikdə;
vergi öhdəliyi qanunla müəyyən olunmuş müddətdə yerinə yetirilmədikdə;
 məhkəmənin uyğun qərarı olduqda;
 Nazirlər Kabinetinin qərarı olduqda;
 vergi öhdəliyi üzrə borc şərti maliyə vahidin min mislindən çox olduqda. 

Sual: Gömrük aqentindən fərqli vergi agenti kimdir? (Çəki: 1)
 verginin birbaşa və dolayı olmasından asılı olmayaraq, vergini dövlətə köçürməyə 

məsuliyyət daşıyan şəxsdir;
 Müvafiq vergini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə 

köçürməyə borclu olan şəxsdir;
öz vəsaitləri hesabına üzərinə vergi ödəmək öhdəliyi qoyulmuş şəxsdir;
 vergi qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq vergi ödəyicisindən tutmağa və dövlətin 

tələbatlarına uyğun olaraq xərcləyən şəxsdi; 
köçürməyə məsuliyyət daşıyan şəxsdir.

Sual: Neçənci ildə «Dövlət Gömrük Kоmitəsinin sistеminə dаxil оlаn gömrük оrqаnlаrı və 
təşkilаtlаrı» bаrədə nоrmаtiv аkt qəbul еdilib? (Çəki: 1)

1991
1999
 1997
1998
 1995

Sual: Hаnsı nоrmаtiv аktа əsаsən gömrük оrqаnının vəzifəli şəxsinə səlahiyyətlər vеrilib (Çəki: 
1)

АR Nаzirlər Kаbinеtin qərаrı
АR Gömrük Məcəlləsi
АR Prеzidеntinin fərmаnı
АR Kоnstitusiyаsı
Gömrük Kоmitəsinin qərаrı

Sual: АR Dövlət Gömrük Kоmitəsi neçənci ildə yаrаdılıb? (Çəki: 1)
1992
1993
 1991
1994
1990

Sual: Hansı qanuna əsasən gömrük prоsеslərində ƏDV tətbiq еdilir? (Çəki: 1)
АR Vеrgi Məcəlləsi
«Əlаvə dəyər hаqqındа» АR Qаnunu
« Gömrük tаrifi hаqqındа» АR Qаnunu
АR Gömrük Məcəlləsi
АR Mülki Məcəlləsi



Sual: Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanlarına aid deyil (Çəki: 1)
ali icra hakimiyyəti orqanı
yerli özünüidarəetmə orqanı
yuxarı icra hakimiyyəti orqanı
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı
yerli icra hakimiyyəti orqanı

BÖLMƏ: 04#02 
Ad 04#02 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: AR Dövlət Gömrük Komitəsinin Əsasnaməsi hansı tarixdə qəbul edilib? (Çəki: 1)
2002-11-25
1999-12-10
1997-12-30
1998-10-27
2001-08-23

Sual: «Gömrük tarifi haqqında» AR Qanunu neçənci ildə qəbul edilib? (Çəki: 1)
2000
1995
1997
1998
2001

Sual: «Gömrük tarifi haqqında» AR Qanunun neçə fəsildən ibarətdir? (Çəki: 1)
5
7
4
11
9

Sual: «Gömrük tarifi haqqında» AR Qanunu neçə maddədən ibarətdir? (Çəki: 1)
45
37
24
31
29

Sual: Gömrük hüququnun sisteminə daxildir? (Çəki: 1)
xüsusi və fərdi hissə 
ümumi və xüsusi hissə 
əsas və əlavə hissə



məcəllə və qanun hissə
konstitusion və qanunvericilik hissə 

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququnun mənbəyi deyil? (Çəki: 1)
 Konstitusiya
qanunlar
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
Nazirlər Kabinetinin qərarları
Bakı Baş Gömrük İdarəsinin qərarları 

Sual: Gömrük işində tariflərin alınması ilə bağlı hansı hüquq normaları tətbiq edilir? (Çəki: 1)
vergi , inzibati, valyuta
maliyyə, bank
gömrük, büdcə
vergi.inzibati.valyuta.maliyye.bank
hamisi

Sual: Dövlət Gömrük Komitəsi aşağıdakı məqsədlə yaradılır? (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinin formalaşdırılması məqsədilə
dövlət formasının qorunub saxlanması məqsədilə
səlahiyyətləri daxilində dövlət idarəçiliyinin həyata keçirilməsi məqsədilə
dövlətin siyasi sisteminin formalaşdırılması məqsədilə
dövlət mülkiyyətinin şzəlləşdirilməsi məqsədilə 

Sual: Azərbaycan Respublikasının hökuməti səlahiyyətlərini kimicra edir (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

Sual: DGK-si hansı məqsədilə yaradılır (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinin formalaşdırılması məqsədilə
dövlət formasının qorunub saxlanması məqsədilə
dövlət idarəçiliyinin həyata keçirilməsi məqsədilə
dövlətin siyasi sisteminin formalaşdırılması məqsədilə
dövlət mülkiyyətinin şzəlləşdirilməsi məqsədilə 

Sual: DGK-in səlahiyyəti nə ilə məhdudlaşır? (Çəki: 1)
yerləşdiyi ərazi ilə
hakimiyyət qolu ilə
təsərrüfat fəaliyyəti ilə
aid olduğu sahə ilə
iqtisadi struktur ilə

Sual: Yerli icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir (Çəki: 1)
Milli Məclis
Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti
İqtisad Məhkəməsi



Bakı ş.İcra Hakimiyyəti
Abşeron rayon bələdiyyəsi

Sual: Yuxarı icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir? (Çəki: 1)
 Azərbaycan Respublikasının Parlamenti 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

Sual: Ali icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Parlamenti 
Azərbaycan Respublikasının Hökuməti
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Apelyasiya Məhkəməsi

Sual: DGK-si hansı icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir (Çəki: 1)
ali
yuxarı
mərkəzi
yerli icra hakimiyyəti
bələdiyyə orqanı

Sual: Hansı dövlət qurumları mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir (Çəki: 1)
Prezident
Nazirlər Kabineti
nazirliklər və dövlət komitələri
yerli icra hakimiyyətləri
bələdiyyə orqanları

Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük hüquq norması formalaşdıra bilər? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Respublikasının Baş Prakuroru
ilk üç bənd 

Sual: Dövlət Gömrük Kоmitəsi yaradılmasında başlıca məqsəd (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinin formalaşdırılması 
dövlət formasının qorunub saxlanması məqsədilə
gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi 
iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsi
dövlət mülkiyyətinin qorunması 

Sual: Neçənci ildə АR Dövlət Gömrük Kоmitəsi in Əsаsnаməsi qəbul еdilib? (Çəki: 1)
1998
1995
1997



1999
2000

Sual: Hansı fəaliyyət gömrük işində əsas hesab edilir? (Çəki: 1)
dövlətin gömrük prоsеslərinə müdаxiləsinin hüdudunun gözlənilməsi
dövlətin iqtisаdiyyаtа müdаxiləsinin liberallaşdırılması 
dövlətin iqtisаdiyyаtа müdаxilə etməməsi
dövlətin iqtisаdiyyаtа müdаxiləsində beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
qiymətlərin səviyyəsinin tənzimlənməsi

BÖLMƏ: 05#01
Ad 05#01

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Açıq tipli müvəqqəti saxlanc anbarı hansı mallar üçün nəzərdə tutulmuşdur? (Çəki: 1)
İstənilən mallar 
Müəyyən şəxslərin malları
İstənilən şəxslərin istənilən malları
Xüsusi şərait tələb edən Xüsusi kateqoriyalı mallar
Avtomobil nəqliyyatı üçün

Sual: Aparma (ixrac) zamanı mal və nəqliyyat vasitələrinə dair gömrük nəzərinin başlanması? 
(Çəki: 1)

Mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük orqanlarına təqdim olunduğu an
Mal və nəqliyyat vasitələrinə dair sənədlərin gömrük orqanlarına təqdim olunduğu an
Gömrük bəyannaməsinin qəbul edildiyi an 
Gömrük nəzarəti zonasına daxil olduğu an
Mal və nəqliyyat vasitələri gömrükxanaya daxil olduğu vaxtdan

Sual: BYD ilə daşımalar zamanı göndəron və təyinat gömrük orqanlarının orqanlannın cəmi 
sayı neçə ola bilər? (Çəki: 1)

3
5
4
2
8

Sual: Qeyri-rezident fıziki şəxslər şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddə iki toqvim ilindən yuxarı xarici 
ölkədə yaşadığı barədə qeydlər olduqda daimi yaşayış məqsədilə Azərbaycan Respublikasına 
köçüb gəldikdə hansı həcmdə ailə ücün zoruri oşyaları gömrük güzəştləri edilməklə özü ilə 
gətiro bilər? (Çəki: 1)

10000 ABŞ dolları
1000 ABŞdolları
20000 ABŞ dolları 



200 ABŞ dolları
800 ABŞ dolları

Sual: Fiziki şəxslər tərəfindən şəxsi istifadə üçün Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti 
gətirilən nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsi hansı sənədlə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

GMO ilə
Kassa mədaxil orderi» ilə
«Kasa məxaric orderi» ilə
GDB ilə
Nəqliyyat vasitələrinin texiki şəhadətnaməsi ilə

Sual: Hansı hallarda gömrük bəyannaməsi deklaranta qaytarılır? (Çəki: 1)
müvəqqəti gətirilən mallar olduqda, müşayət olunan baqaj gətirildikdə
müşayət olunan və olunmayan baqaj gətirildikdə
müşayət olunan baqaj gətirildikdə, gətirdiyi nəğd xarici valyutanı aparmaq üçün 
müvəqqəti gətirilən mallar olduqda, gətirdiyi nəğd xarici valyutanı aparmaq üçün
Deklarant tələb etdikdə

Sual: Daimi yaşayış məqsədilə Azərbaycan Respublikası ərazisinə köçüb gələn fiziki şəxslər 
tərəfindən hansı növ avtonəqliyyat vasitələri heç bir rüsum ödənilmədən gətirilə bilər? (Çəki: 1)

fiziki şəxsin ən azı iki təqvim ili xarici ölkədə yaşaması şərtilə bütün növ nəqliyyat vasitoləri
fiziki şəxsin ən azı bir təqvim ili xarici ölkədə yaşaması şərtilə bütün növ nəqliyyat vasitələri 
fıziki şəxsin ən azı iki təqvim ili xarici ölkədə yaşaması şərtilə yalnız 8703 mal qrupuna 

məxsus nəqliyyat vasitələri 
fıziki şəxsin xarici ölkədə yaşama müddətindən asıh olmayaraq 8703 mal qrupuna məxsus 

nəqliyyat vasitələri
Ən azı altı il şəxsin istifadəsində olan avtomobillər

Sual: Daşıyıçı dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Malları keçirən şəxs və malların mülkiyyətçisi
Müəyyən haqq almaqla mallara dair gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən şəxs
Gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədilə malları və nəqliyyat vasitələrini bəyan edən, təqdim 

edən, göstərən hüquqi şəxs
Faktiki olaraq malları keçirən şəxs və ya nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi üçün məsul olan 

şəxs 
Xüsusi səllahiyyətli gömrük işçisi

Sual: Gömrük orqanlarının əsas vəzifələri aşağıdakı bəndlərdən hansında tam ifadə 
olunmuşdur? (Çəki: 1)

Daxili bazarın qorunması, gömrük nəzarəti və tənzimləmə vasitələruıdən istifadəınin təmin 
olunması, milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması, iqtisadi siyasətdən irəli gələn digər 
vəzifələrin həyata keçirilməsi 

Bütün sahələrə dair qanun pozuntularma qarşı mübarizə aparmaq, iqtisadi siyasətdən irəli 
gələn vəzifələri həyata keçirmək

Daxili bazarı qorumaq, qaçaqmalçılığa və digər qanun pozuntularına qarşı statistik 
məlumatların analiz olunması, gömrük işinə dair qanunvericilik aktlarının hazırlanması

Gömrük işinə dair qanunvericilik aktlarının hazırlanması, gömrük rüsum dərəcələrinin 
müəyyən olunması, milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması

Gömrük işinə dair qanunvericilik aktlarının hazırlanması, xarici iqtisadi əlaqələrin 
yaradılması



Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin hüdudları
Azərbaycan Respublikasının quru ərazisi, daxili suları, Xəzər dənizinin Azərbaycan 

Respublikasına mənsub olan bölınəsi və onların üzərindəki hava məkanı 
Azərbaycan Respublikasının Ermənistanla sərhəd olan hissəsindən başqa bütün 

sərhədləri
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin gömrük zonalarının və 

sərbəst anbarların perimetrləri
Gömrük nəzarəti aparılan ərazi

Sual: Gömrük rejimləri malların hərəkət istiqamətinə görə neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
İdxal, ixrac 
Müvəqqəti idxal, idxal, emal, anbar, ixrac, müvəqqəti ixrac, tranzit
Təkrar idxal, idxal, ixrac, təkrar ixrac, tranzit
İdxal, tranzit, ixrac
Təkrar idxal, təkrar ixrac

Sual: Neçə növ emal gömrük rejimi vardır? (Çəki: 1)
2
1
3
4
6

Sual: Qısa bəyannamə nədir? (Çəki: 1)
Mallar və nəqliyyat vasitələri müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirilənədək qısa 

bəyannamə tətbiq edib bilər 
Mallar və nəqliyyat vasitələri müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirildikdən sonra qısa 

bəyannamə tətbiq edib bilər
Mallar və nəqliyyat vasitələri müvəqqəti saxlanc anbarına yerləşdiribnədək qısa 

bəyannamə tətbiq edi bilər
Mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük anbarı gömrük rejimi altında yerləşdiriləndə qısa 

bəyannamə tətbiq edilə bilər
Mallar və nəqliyyat vasitələri üzrə əsas gömrük rəsmibşdirilməsi zamanı qısa bəyannamə 

tətbiq edilə bilər

Sual: BYD ilə daşınma dcdikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Razılığa gələn tərəflər arasında yükbrin yalnız avtonəqliyyat vasitəsib təminatlı daşınması 
Razılığa gəbn tərəfın göndərən gömrük orqanından digər razılığa gələn tərəfın təyinat 

gömrük orqanına yükbrin təminatlı daşınmasından ibarətdir. 
Yüklərin dəmir yolu ilə daşınması
Yüklərin təyyarə ilə daşınması
Yüklərin dəmir yolu, təyyarə və gəmi ilə daşınması

Sual: Aşağıdakı qrafalardan hansında yalnız nəqliyyat sənədləri göstərilmişdir? (Çəki: 1)
Yol nəqliyyat qaiməsi, dəmiryol nəqliyyatı üçün daşınma cədvəlbri, BYD, hesab-qaimə
BYD, daşınma cədvəli, konosament, baqaj qəbzi, yol nəqliyyat qaiməsi, spesifıkasiya
Yol nəqliyyat qaiməsi, dəmiryol nəqliyyatı üçün daşınma cədvəlləri, BYD, konosament, 

baqaj qəbzi 
Hesab-qaimə, BYD, SMR, konosatnent, daşınma cədvəli



BYD, daşınma cədvəli

Sual: Malların tranzit istiqamətdə keçirilməsi zamanı hansı hallarda tranzit bəyannaməsi tərtib 
olunmur (Çəki: 1)

Gömrük ödənişləri depozit hesaba köçürüldükdə, bank təminatı olduqda və BYD ilə 
daşınma zamanı

BYD və dəınir yol qaiməsi ilə daşınma zamanı 
Yol nəqliyyat qaiməsi, BYD və dəmir yol qaiməsi ilə daşınma zamanı
Bank təıninatı olduqda, BYD ilə daşındıqda
BYD ilə daşındıqda

Sual: Gömrük işi nədir? (Çəki: 1)
gömrük sərhəddində baş verən qanun pozuntularunn və qaçaqmalçılıq hallarının 

qarşısının alınması ınəqsədilə həyata keçirilən tədbirlərdən ibarətdir
Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddindən keçirilməsinin qaydaları və 

şərtlərindən, gömrük ödənişlərinin alınması, göınrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük nəzarəti və 
gömrük siyasətinin həyata keçirilməsinin digər vasitələrindən ibarətdir

Azərbaycan Respublikası gömrük sərhəddindən keçirilən mallara göınrük nəzarətinin 
həyata keçirilməsidir

Azərbaycan Respublikasının göınrük sərhəddindən keçirilən ınalların göınrük 
rəsmiləşdirilməsidir

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirilən mallara göınrük nəzarəti, 
göınrük rəsmiləşdirilməsidir

Sual: Təkrar idxal gömrük rejimi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
gömrük ərazisində və ya ondan kənarda gömrük rüsumlarından, vergilərdən tamamilə və 

ya qismən azad olunmaqla, həmçinin iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən mallardan 
istifadə edilməsinə yol verilməsindən ibarət gömrük rejimidir

gömrük ərazisinə gətirilən malların bu ərazidən aparılması haqqında öhdəlik götürülmədən 
daimi olaraq gömrük ərazisində qalmasından ibarət gömrük rejimidir

İxrac gömrük rejiminə uyğun olaraq gömrük ərazisindən aparılmış Azərbaycan mallarının 
qanunla müəyyən olunmuş müdətdə gömrük rüsumları və vergilər alınmadan geriyə 
gətirilməsindən ibarət gömrük rejimidir 

Malların iki gömrük orqanı arasında gömrük nəzarəti altında daşınmasını nəzərdə tutan 
gömrük rejimidir

İdxal edilmiş malın digərölkəyə ixracı

Sual: Hava gəmisi ilə sərnişinlərin və yüklərin daşınması zamanı aşağıda göstərilən 
sənədlərdən hansı gömrük orqanları tərəfındən tələb olunmur? (Çəki: 1)

Baş bəyannamə
Karqo manifesti
Sərnişin cədvəli
Daşınma cədvəli 
Sərnişin cədvəli və heyətin sayı

Sual: Mövcud qanunvericiliyə görə gömrük işində şəxsi yoxlama, mal və nəqliyyat vasitələrinin 
yoxlanılması dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

gömrük işinin təşkili formaları 
 gömrük nəzarətinin formaları
vergiqoymanın formaları
 gömrük statistikası



gömrük rejimlərində vəzifələr 

Sual: Gömrük sərhəddindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin, gömrük məqsədləi üçün 
statusunu müəyyənləşdirən qaydalar toplusu necə adlanır? (Çəki: 1)

 xüsusi qaydalar
gömrük rejimləri 
 gömrük blokları
gömrük sistemi
 rüsumların növləri 

Sual: Fizki şəxslərin qismən və ya tamamilə gömrük nəzarəti formalarının müəyyən növündən 
azad edilməsi necə adlanır? (Çəki: 1)

 xüsusi gömrük nəzarəti
güzəştli gömrük nəzarəti
 ümumi gömrük nəzarəti
 elit gömrük nəzarəti
 rejim üzrə gömrük nəzarəti 

Sual: Əmr və zərəncamlar, təlimatlar, ümumi və müvəqqəti qaydalar, metodiki tövsiyyələr, 
göstərişlər hansı orqanlar tərəfindən verilə bilər? (Çəki: 1)

 Dövlət Gömrük Komitəsi 
Hamsı 
Vergilər Nazirliyi
 Maliyyə nazirliyi 
 İqtisadi inkişaf nazirliyi

Sual: Müvəqqəti idxal (ixrac) rejimi hansı gömrük rejimidir? (Çəki: 1)
 Gömrük ərazisində və ya ondan kənarda gömrük rüsumlarından, vergilərdən tamamilə 

azad olunmayan iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən, mallardan istifadə edilməsinə yol 
verilməsindən ibarət gomrük rejimidir

 Gömrük ərazisində və ya ondan kənarda gömrük rüsumlarından, vergilərdən tamamilə və 
ya qismən azad olunmaqla, həmçinin iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən, mallardan 
istifadə edilməsinə yol verilməsindən ibarət gomrük rejimidir

 Gömrük ərazisində və ya ondan kənarda gömrük rüsumlarından, vergilərdən tamamilə və 
ya qismən azad olunmaqla, həmçinin iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilməklə mallardan 
istifadə edilməsi olan gomrük rejimidir

Gömrük ərazisinin hüdudlarından kənarda rüsum və vergilərdən tamamilə azad olunmaqla, 
iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilməklə malların istifadə edilməsi olan gömrük rejimidir 

Vergilərdən tamamilə azad olunmaqla, mallardan istifadə edilməsi olan gömrük rejimidir

Sual: Aşağıdakılardan sərbəst anbar sahibindən tələb olunmayan variant hansıdır? (Çəki: 1)
Anbarda olan malların gömrük nəzarətindən kənara aparılmasına yol verməmək
Anbarlarda gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilməsini həyata keçirmək
Gömrük ərazisinin həyata keçirilməsinə mane olmamaq
 Sərbəst anbarın təsis olunması üçün verilən icazənin şərtlərinə riayət etmək
Gömrük orqanlarının qanuni tələblərini yerinə yetirmək

Sual: Gömrük rejimləri malların təyinatı və keçirilmə məqsədlərindən asılı olaraq hansı qrupa 
bölünür (Çəki: 1)

anbarlaşma rejimləri, emal rejimləri, mallann istifadəsini nəzərdə tutan rejimlər 



emalı nəzərdə tutan rejimlər
emal rejimləri, müvəqəti istifadəni və anbarlaşmanı nəzərdə tutan rejimlər
tranziti, idxalı, ixracı nəzərdə tutan rejimlər
anbarlaşma nəzərdə tutan rejimlər

BÖLMƏ: 05#02 
Ad 05#02 

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Gömrük brokeri kim ola bilər? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetindən icazə sənədi almış hüquqi şəxslər
Gömrük orqanlarından icazə sənədi almış şəxslər
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış və DGK-dən 

gömrük brokeri kimi fəaliyyət göstərmək üçün icazə sənədi almış hüquqi şəxslər 
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı
Yalnız xarici ölkə vətəndaşı

Sual: Açıq tipli gömrük anbarında hansı mallar yerləşdirilə büər? (Çəki: 1)
istenilən şəxslərin malları 
Hüquqi şəxslərin malları
Müəyyən şəxslərin malları
Xüsusi şərait tələb edən xüsusi kateqoriyalı mallar
Tez xarab olan mallar

Sual: Müşayət olunmayan baqaj hansı baqaj hesab olunur? (Çəki: 1)
Gömrük sərhəddindən fıziki şəxslər tərəfindən keçirilən mallar
Fiziki şəxslər tərəfındən gömrük sərhəddindən kommersiya məqsədilə keçirilən mallar
Gömrük sərhəddindən keçirilən bütün mallar
Fiziki şəxslərə məxsus olan və onlardan ayrıca nəqliyyat təşkilatları ilə bağlanmış 

müqaviləyə əsasən keçirilən mallar
Adi vətəndaşın baqajı

Sual: Azərbaycan respublikası ərazisindən fiziki şəxslər tərəfindən çıxarılan ov silahlarının 
rəsmiləşdirilməsi hansı qaydada həyata kcçirilir? (Çəki: 1)

Bəyannamənin, ov silahının əldə olunmasını təsdiq edən sənədlərin və mühafızə dərəcəsi 
verilmiş və verilməmiş silahlardan DİN- in icazə sənədinin təqdimi ilə

Bəyannamənin, ov silahının əldə olunmasını təsdiq edən sənədlərin və mühafızə dərəcəi 
verilmiş ov silahlarına Mədəniyyət nazirliyinin, mühafizə drəcəsi verilmiş ov silahlarına isə DİN 
-in icazə sənədinin təqdimülə

Bəyannamənin, malın ticarət sənədlərinin və Ekologiya Nazirliyinin icazə sənədinin təqdimi 
ilə 

Bəyannamənin, ov silahının əldə olunmasını təsdiq edən sənədlərin və mühafızə dərəcəsi 
verilmiş ov silahlarına DİN-in icazə sənədinin təqdimi ilə



Sual: Azərbaycan Respublikasına malların idxalı və respublikadan malların tranziti zamanı 
BYD-nin 2 JVü-li kəsilən vərəqi hansı gömrük orqanı tərəfindən rəsmiləşdirilməlidir? (Çəki: 1)

İdxal zamanı giriş gömrük orqanı, tranzit zamanı isə çıxış gömrük orqanı tərəfindən 
İdxal zamanı təyinat gömrük orqanı, tranzit zamam isə çıxış gömrük orqanı tərəfındən
İdxal zamanı təyinat gömrük orqanı, tranzit zamanı isə giriş gömrük orqanı tərəfındən
İdxal zamanı çıxış gömrük orqanı, tranzit zamanı isə giriş gömrük orqanı tərəfindən
İdxal nəzarət məntəqələri

Sual: Azərbaycan respublikası idxalolunan malların gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi 
üçün tələb olunan sənədlər? (Çəki: 1)

Bağlanmış müqvilə , YGB , invoys, yol nəqliyyat sənədi, mənşə sertifikatı, keyfiyyət 
sertifıkatı, uyğunluq sertifikatı, nəzərdo tutulduqda digər orqanların icazə sənədi 

Bağlanmış müqavilə, invoys, mənşə sertifikatı, keyfıyyət sertifikatı
Xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilə , əməliyyatın maliyyələşdirmə mənbəyi haqqında 

məlumat, idxal qiymətini əsaslandırma arayışı, invoys, mənşə sertifikatı
YGB , invoys, yol nəqliyyat sənədi, mənşə sertifıkatı, nəzərdə tutulduqda digər orqanların 

icazə . sənədi
İstehsal müəssisəsi tərəfindən verilən keyfıyyət sertifikatı, yol nəqliyyat sənədi

Sual: Aşağıdakı qrafalardan hansında göstərilən malların bəyan edilməsi mütləq yazılı formada 
həyata keçirilməlidir? 1.İstehsal və ya koınmersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulan mallar 
2.gömrük sərhəddindən gömrük ödənişləri ödənilmədən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada 
keçirilınələrinə miqdar və ya dəyər məhdudiyyətlərindən artıq istehsalat və ya komınersiya 
fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan mallar 3.Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən 
gətirilməsi və aparılması qadağan olunmuş mallar, 4.çap məhsulları və başqa informasiya 
daşıyıcıları, əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar, 
5.bədii,tarixi, elmi əhəmiyyət kəsb edən qiymətli əşyalar 6.flora və fauna obyektləri, 7.qiymətli 
metal və daşlardan hazırlanmış məmulatlar, 8.1000 ABŞ dollarına ekvivalent və ya 50 
kiloqramdan artıq olmayan mallar (Çəki: 1)

l,2, 7,6,5 
2, 4, 6, 8, 5, 3,
3, 5, 7, 6, 2, 1
l,2, 4, 6, 8, 7,
3,5,7,8

Sual: Daimi yaşayış məqsədilə Azərbaycan Respublikası ərazisinə köçüb gələn fiziki şəxslər 
tərəfindən hansı növ avtonəqliyyat vasitələri heç bir rüsuın ödənilmədən gətirilə bilər? (Çəki: 1)

fiziki şəxsin ən azı iki təqvim ili xarici ölkədə yaşaması şərtilə bütün növ nəqliyyat vasitələri
fıziki şəxsin ən azı bir təqvun ili xarici ölkədə yaşaması şərtilə bütün növ nəqliyyat vasitələri
fiziki şəxsin ən azı iki təqvim ili xarici ölkədə yaşaması şərtilə yalnız 8703 mal qrupuna 

məxsus nəqliyyat vasitələri
fiziki şəxsin xarici ölkədə yaşama müddətindən asılı olmayaraq 8703 mal qrupuna məxsus 

nəqliyyat vasitələri
Yalnız sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitələrini

Sual: Gömrük işində hansı hallarda GMO-dan istifadə olunur? (Çəki: 1)
Gömrük sərhəddindən kommersiya məqsədi ilə keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələrinin 

rəsmiləşdirilməsi zamanı
Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük sərhəddindən keçirilən 1000 ABŞ dollarına ekvivalent və 

ya 50 kiloqramdan artıq olmayan malların rəsmiləşdirilməsi zamanı
Fiziki şəxslər tərəfındən gömrük sərhəddindən keçirilən 50 kiloqramdan artıq malların 

rəsmiləşdirilməsi zamanı



Fiziki şəxslər tərəfındən gömrük sərhəddindən keçirilən istehsal və kommersiya məqsədləri 
üçün nəzərdə tutulmayan, mal vahidinin və ya dəstinin dəyəri 1000 ABŞ dollan həddini aşan 
malların rəsmiləşdirilməsi zaınanı 

10000 ABŞ dolları həddini aşan malların rəsmiləşdirilməsi zamanı

Sual: Gömrük ənıəkdaşı tərəfındən malların istehsal və kommersiya məqsədi daşımadığı 
müəyyənləşdirilərkən hansı amillər əsas götürülür? (Çəki: 1)

malların xaraktcri, istehlak xassələri
malların miqdarı
malların gömrük sərhəddindən keçirilmə tezliyi
Hər üç halda 
Malların çəkisi və ölçüləri

Sual: Fiziki şəxslər tərəfındən gömrük sərhəddindən keçirilən malların bəyan edilməsinin neçə 
forması vardır? (Çəki: 1)

2
4
3
1
5

Sual: Gömrük (sərnişin) bəyannaməsi kim tərəfindən doldurulur? (Çəki: 1)
gömrük əməkdaşı
deklarant- malları keçirən rezident və qeyri rezident 
gömrük daşıyıcısı
gömrük anbarının təsisatçısı
Malın sahibi

Sual: Fiziki şəxslər tərəfindən 50000 ABŞ dolları ekvivalentindən artıq məbləğdə valyuta 
sərvətlərini gömrük sərhəddindən nağd şəkildə apara bilərmi? (Çəki: 1)

Gətirilməsi barədə müvafıq bank arayışları və gömrük orqanlarının rəsmiləşdirmə 
sənədlərini təqdim etməklə apara bilər

Apara bilməz 
Apara bilər
Bankın icazə sənədi təqdim olunmaqla apara bilər
Başqa valyutaya dəyişməklə apara bilər

Sual: Müvəqqəti saxlanc anbarında malların saxlanılmasının son müddəti nə qədərdir? (Çəki: 
1)

2 ay 
4 ay
3 ay
6 ay
20 gün

Sual: İlkin əməliyyatlar. (Çəki: 1)
Mallann və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsıniləşdirilməsi prosesində gömrük orqanlanna 

ilk təqdim edilən sənədləridir
Malların və nəqliyyat vasitələrinin müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirilməsindən sonra 

gömrük işinə aid bütün hərəkətlərdir.



Malların və nəqliyyat vasitələrinin əsas gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı gömrük brokerinin 
hərəkətləridir

Malların və nəqliyyat vasitələrinin əsas gömrük rəsmiləşdirilməsi və müəyyən gömrük 
rejimi altında yerləşdirilməsinə qədər gömrük işinə aid olan bütün hərəkətlərdir 

Malların və nəqliyyat vasitələrinin əsas gömrük rəsmiləşdirilməsi və müəyyən gömrük 
rejimi altında yerləşdirilməsi prosesində gömrük işinə aid olan bütün hərəkətlərdir

Sual: Gömrük rejimləri malların təyinatı və keçirilmə məqsədlərindən asılı olaraq hansı qruplara 
bölünür? (Çəki: 1)

Anbarlaşma və emalı nəzərdə tutan rejimlər
Anbarlaşma rejimbri, emal rejimbri, mallann istifadəsini nəzərdə tutan rejimlər 
Emal rejimləri, müvəqəti istifadəni və anbarlaşmanı nəzərdə tutan rejimlər
Malların istifadəsini, tranziti, idxalı, ixracı nəzərdə tutan rejimlər
İdxal, ixrac rejimleri

Sual: Gömrük nəzarətində ölkələrin gömrük orqanlarının iştirakına görə nəzarət formalan 
hansıdır? (Çəki: 1)

Birtərəfli,ikitərəfli,
 Birgə
Birtərəfli,ikitərəfli,birgə 
Üçtərəfli

Sual: Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan sənədlər qrupu aşağıdakı bəndlərdən hansında 
düzgün göstərilmişdir? (Çəki: 1)

Bank sənədləri, Gömrük sənədləri, Nəqliyyat sənədləri
Gömrük sənədləri, Ödəniş tapşırığı, Müvafiq dövlət orqanlarının icazə sənədləri, Nəqliyyat 

sənədləri
Gömrük qanunvericiliyinə dair sənədbr, Hesab-faktura, yol nəqliyyat qaiməsi, YGB
Ticarət sənədləri, Nəqliyyat sənədləri, Gömrük sənədləri, Gömrük nəzarəti üçün tələb 

olunan digər sənədlər 
YGB, Nəqliyyat sənədləri

Sual: Aşağıdakı hallarda gömrük ərazisindən kənarda malların emalı g/r-dən istifadə 
edilməsinə icazə verilmir? (Çəki: 1)

Mallar işlənmə və ya emal məqsədilə çıxarılanda
Kompensasiya mallarının bu gömrük rejimində çıxarılmış malların emalı nəticəsində 

alınmasının müəyyən edilməsi mümkündürsə
Malların gömrük ərazisindən kənarda emalı azərbaycan iqtisadiyyatına ziyan vurmursa
Emal prosesidə tam və ya qisman sərf olunmasına kömək edənt və ya yüngülləşdirici bəzi 

mallardan istifadə edildikdə.
Mallar emal üçün çıxarılana qədər ərbəst dövriyyə üçüu buraxılış rejimində idxal gömrük 

rüsum və vergilərindən azadetmənin təsir müddəti ərzində. 

Sual: Tranzit keçirilən malların Azərbaycan ərazisində əvvəlcədən nıəlum olmayan qismən 
boşaldılması həyata keçirilə bilərmi? (Çəki: 1)

Fəaliyyət zonasında yerləşən gömrük orqanının icazəsi və nəzarəti ilə bilər 
BYTəyinat məntəqəsi məluınatlandırılmaqla bilər 
Bilməz 
Yalnız bütün mal partiyası rəsmilədirilə bilər
Mal sahibinin razılığı ilə boşaldıla bilər



Sual: Barter əməliyyatlarında lıansı müddət ərzində ekvivalent məbləğdə mal alınmadıqda və 
qarşılıqlı hesablaşma apardmadıqda alınmayan malın dəyəri gizlədilmiş gəlir hesab olunur? 
(Çəki: 1)

10 bank günü ərzində
50 bank günü ərzində
80 günü ərzində
90 günü ərzində 
3 bank günü ərzində

Sual: Gömrük orqanlarında vəzifəyə bərpa olmaq üçün AR DGK qəran ilə və ya məhkəmə 
qərarı nə vaxt icra olunmalıdır. (Çəki: 1)

Dərhal 
3 aydan sonra
6 aydan sonra
l ildən sonra
10 gündən sonra

Sual: Bunlardan hansı gömrük rejiminin 2-ci qrupuna aid deyil? (Çəki: 1)
malların emalı
sərbəst gömrük zonası
təkrar idxal
müvəqqəti ixrac
tranzit

Sual: Məhv etmə rejiminin kodu (Çəki: 1)
10
41
52
76
80

Sual: Bunlardan hansı gömrük rejiminin 1-ci qrupuna aid deyil? (Çəki: 1)
sərbəst dövriyyə üçün buraxılış
sərbəst anbar
təkrar idxal
təkrar ixrac
 ixrac

Sual: Anbarlaşma rejimləri (Çəki: 1)
Gönırük anbarı, sərbəst anbar 
Müqavilə saxlanc aubarı
Gömrük anbarı, sərbəst anbar , müqavilə saxlanc anbarı
Sərbəst anbar. müqavilə saxlanc anbarı
Gömrük anbarı, müqavilə saxlanc anbarı

Sual: Malların Gömrük nəzarəti altında Azərbaycan Respublikasının iki gömrük orqanı 
arasında, o cümlədən xarici dövlətlərin ərazisindən gömrük rüsumları, vergilər alınmadan və 
mallara hər hansı bir iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən keçirilməsindən ibarət gömrük 
rejimi necə adlanır? (Çəki: 1)



Təkrar idxal
Tranzit
 Gömrük anbarı 
Müvəqqəti idxal
 Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış

Sual: Hansı hallarda tranzit keçirilmə zamanı tranzit bəyannaməsi tələb olunmur (Çəki: 1)
bank təminatı olduqda və BYD ilə daşınma zamanı
BYD ilə daşındıqda
gömrük ödənişləri depozit hesaba köçürüldükdə
BYD və dəmir yol qaiməsi ilə daşınma zamanı 
dəmir yol qaiməsi ilə daşınma zamanı

Sual: Gömrük işində hansı nəzarət formaları var? (Çəki: 1)
çoxtərəfli
birgə 
birtərəfli 
birtərəfli, ikitərəfli, birgə 
ikitərəfli

Sual: Qanunvericiliyə əsasən malların hərəkət istiqaməti üzrə hansı gömrük rejimləri var? 
(Çəki: 1)

təkrar ixrac
 tranzit
təkrar idxal
 ixrac
idxal, ixrac 

Sual: Qanunvericiliyə əsasən gömrük anbarı hara aiddir (Çəki: 1)
gömrük ərazisidir
 gömrük ərazisindən kənardadır
xüsusi ərazidir
sərbəst ərazisidir
gömrük nəzarəti zonasıdır 

Sual: Qanunvericiliyə əsasən gömrük brokeri olmaq hüququ kimə verilir (Çəki: 1)
hökumətdən icazə sənədi almış hüquqi şəxslər
dövlət orqanlarından icazə almış şəxs
qanunvericiliyiə uyğun olaraq yaradılmış və DGK-dən lisenziya almış almış hüquqi şəxs 
hər bir Azərbaycan hüquqi şəxsi
hər bir Azərbaycan fiziki şəxsi

BÖLMƏ: 06#01 
Ad 06#01 

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Qeyri-rezident fıziki şəxslər şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddə iki toqvim ilindən yuxarı xarici 
ölkədə yaşadığı barədə qeydlər olduqda daimi yaşayış məqsədilə Azərbaycan Respublikasına 
köçüb gəldikdə hansı həcmdə ailə ücün zoruri oşyaları gömrük güzəştləri edilməklə özü ilə 
gətiro bilər? (Çəki: 1)

10000 ABŞ dolları
1000 ABŞdolları
20000 ABŞ dolları
800 ABŞ dolları
200 ABŞ dolları 

Sual: Gömrük nəzarəti altında cmal gömrük rejimlərinin kodu (Çəki: 1)
52
10
75
73
74

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

Xəstəliyə görə güzəşt 
Dövriyyəyə görə güzəşt
Miqdara görə güzəşt
Mövsümü güzəşt
Dillcr güzəşt

Sual: Beynəlxalq post göndərişlərinin statistikası daxildi (Çəki: 1)
Xarici ticarətin gömrük statistikası
XİF-dən xidnıətlər statistikası obyektinə
Xüsusi gönırük xidmətlər statistikası obycktinə 
Xarici iqtisadi əlaqələr statistikasına aid deyil
Xarici iqtisadi əlaqələr statistikasına aid edilməsi proquozlaşdırılır.

Sual: Deklarant nə deməkdir? (Çəki: 1)
 Malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsinə nəzarət edən fiziki şəxs deklarant adlanır
Malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsinə nəzarət edən şəxs deklarant adlanır 
Malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsindən müəyyən mənfəət götürən xüsusi 

qurumlar 
Gömrük məqsədlərindən fərqli olaraq öz məqsədləri üçün müəyyən olunan mənfəəti 

götürən fiziki və hüquqi şəxslərdir 
Gömrük rejimi dəyişdirilən malların qeydiyyatını aparmaq üçün işləyən xüsusi fiziki 

şəxslərdir 

Sual: Demping nədir? (Çəki: 1)
Xarici bazarlarda əmtəələrin öz qiymətindən 25% artıq qiymətinə satılması 
Xarici bazarlarda əmtəələrin dəyər-dəyməzinə, yəni istehsal xərclərindən aşağı qiymətlə 

satılması
 Xarici bazarlardan əmtəələrin öz qiymətindən aşağı alınması
 Xüsusi (lisenziya) tələb edən malların xarici bazara çıxarılaraq satılması 



Xarici bazarladan əmtəələrin öz qiymətinə uyğun alınması

Sual: Hava nəqliyyatında gömrük nəzarətinə hansı nəzarət sistemi aid deyildir? (Çəki: 1)
Sərnişinlər və onların yüklərinə nəzarət
Uçuşlara nəzarət
 Beynəlxalq yük daşımaları ilə aparılan mallara nəzarət
 Nəqliyyat vasitələrinə (hava gəmiləri) nəzarət
Hava limanının ərazisinə nəzarət 

Sual: Azərbaycan Respublikasında gömrük rüsumlarının hansı növləri tətbiq edilir? (Çəki: 1)
1)Xüsusi; 2)Əlavə dəyər; 3)Yük rüsum; 
1)Advolar; 2)Spesifik; 3)Kombinə; 
: 1)Vergilər; 2)Rüsumlar; 3)Kombinə; 
1)Advolar; 2)Spesifik; 3)Xüsusi;
 1)Əlavə dəyər; 2)Spesifik; 3)Xüsusi; 

Sual: Mövsümü rüsum hansı rüsumdur? (Çəki: 1)
Gəmilərlə daşınan mallara tətbiq edilən rüsumlar
Malların ixracını və idxalını operativ tənzimləmək üçün bəzi mallara tətbiq olunan rüsumlar
İqtisadi mənafeyə uyğun olaraq müvəqqəti mallara tətbiq olunan rüsumlar 
 MDB ölkələrindən gələn mallara tətbiq olunan rüsumlar 
Malın gömrük dəyərinə əsasən təyin edilən rüsumlar 

Sual: Dünya ölkələrində hansı vergi sistemlərindən istifadə olunur? (Çəki: 1)
1)Demokratik; 2)Qeyri-demokratik; 3)Liberal; 
 1)Mütərəqqi; 2)Qeyri-mütərəqqi; 3)Qarışıq; 
1)Ədalətli; 2)Qanuni; 3)Xüsusi; 
 1)Mütərəqqi; 2)Qeyri-demokratik; 3)Xüsusi; 
1)Qarışıq; 2)Mütərəqqi; 3)Liberal; 

Sual: Dolayı vergilərdən biri olan aksizlər nədir? (Çəki: 1)
 Ancaq kommersiya xarakterli mallara tətbiq olunan vergilərdir
 Kütləvi istehlak mallarına,həmçinin hər cür xidmətlərə qoyulan dolayı vergilərdir 
Ancaq hər cür xidmətlərə qoyulan dolayı vergilərdir
 Ancaq nəqliyyat vasitələrinə qoyulan dolayı vergilərdir 
 İdxal mallarına tətbiq edilən dolayı vergilərdir

Sual: Bəyannamə statistikası nədir? (Çəki: 1)
 Gömrük rəsmiləşdirilməsi yığımlarının hesabatı
 Gömrük rejimi növləri üzrə malların idxal və ixracının hesbatı
İxrac olunan malların miqdarının hesabatı
Valyuta qazanclarının miqdarının hesabatı
Nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsinin hesabatı

Sual: Namenklatura nə deməkdir? (Çəki: 1)
Malların nömrələnməsi və gömrükdən keçirilməsi proseduru
Elm, texnika və praktiki fəaliyyətin hər hansı bir sahəsində istifadə olunan terminlər və 

adların sistemi deməkdir



Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük tənzimlənməsi zamanı gömrük sərhəddindən keçirilən 
malların təsnifləşdirilməsidir

 Obyektlərin, konkret olaraq sinif, yarımsinif, qrup,yarımnöv, yarımqrup, növ kimi bölgülərə 
ayrılması deməkdir

 Malların keçirilməsinə uyğun olraq mallar istehsal sahələrinə, emal səviyyəsinə, istehlak 
təyinatına görə qruplaşdırılması deməkdir

Sual: Bəyannamə hansı dildə doldurulur? (Çəki: 1)
İngilis dilində 
Azərbaycan dilində
Rus dilində 
 Alman dilində 
 Fransız dilində

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı YQB nüsxələrinin paylanmasına aid deyil? (Çəki: 1)
Bir nüsxə gömrük orqanında xüsusi arxivdə saxlanılır 
 Bir nüsxə Gömrük brokerində qalır
 Bir nüsxə gömrük orqanının statistika şöbəsində qalır
 Bir nüsxə deklaranta qalır 
Digər nüsxə isə ixrac zamanı malla birlikdə sərhəd buraxılış gömrükxanasına, idxal vaxtı 

gömrük rəsmiləşdirilməsi aparan gömrük orqanının maliyyə tarif şöbəsinə təqdim olunur

Sual: Malın mənşə ölkəsi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
 Malın tamamilə həmin ölkədə istehsal olduğu, qanunvericiliklə müəyyən olunan meyarlar 

əsasında kifayət qədər yenidən emala məruz qalmayan ölkə başa düşülür
 Malın tamamilə həmin ölkədə istehsal olunduğu və ya qanunvericiliklə müəyyən olunan 

meyarlar əsasında kifayət qədər yenidən emala məruz qaldığı ölkə başa düşülür
Malın tamamilə xarici ölkədə istehsal olunduğu və kifayət qədər yenidən emala məruz 

qaldığı ölkə başa düşülür 
 Malların satışa və daşınmaya hazırlanmasından yığılan vergilər və bu yığımların məruz 

qaldığı ölkə başa düşülür
 Malın qanunvericiliyimizə uyğun olaraq emala məruz qaldığı ölkə başa düşülür

Sual: Xüsusi gömrük statistikası aşağıdakı hansı variantlar üzrə aparılmır? (Çəki: 1)
 Bəyannamə statistikası
: Narkotik dövriyyəsi statistikası
: Gömrük ödənişləri statistikası
Valyuta nəzarətinin statistikası
Beynəlxalq daşımaların statistikası

Sual: Təkrar idxal Gömrük rejiminə uyğun olaraq aparılan mal neçə il müddətinə Azərbaycan 
Respublikasının ərazisinə qaytarılmalıdır? (Çəki: 1)

14 il
 10 il 
5 il
 20 il
 15 il

Sual: Birgə gömrük nəzarəti necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
 Gömrük nəzarətini dövlətlərdən biri həyata keçirir



Hər iki dövlətin gömrük orqanları gömrük nəzarətini birgə həyata keçirir
 Gömrük nəzarətini dövlətlər ayrı-ayrılıqda həyata keçirir
Dövlətlər gömrük nəzarətini növbə ilə həyata keçirir
 Gömrük nəzarəti ən azı üç dövlətin gömrük orqanlarının birgə iştirakı ilə həyata keçirilir

Sual: Birgə gömrük nəzarəti neçə dövlətin gömrük orqanlarının birgə iştirakı ilə həyata keçirilir? 
(Çəki: 1)

1 dövlətin 
 2 dövlətin 
 3 dövlətin 
4 dövlətin
Ən azı üç dövlətin

Sual: Gömrük nəzarəti üçün hansı sənəd tələb olunur? (Çəki: 1)
Nizamnamə 
 Ticarət sənədləri
Arayış
Müqavilə
 Məktub

Sual: Gömrük ödənişinə aiddir? (Çəki: 1)
Malın gömrük dəyəri
 Əlavə dəyər vergisi
Gömrük öhdəlikləri
 Daxili qiymətlər 
 Dünya qiymətləri

Sual: Gömrük rəsmiləşdirilməsinin yerinin və vaxtının müəyyən edilməsinə təsir göstərən faktor 
nədir? (Çəki: 1)

 Malları gömrük sərhəddindən keçirən şəxs
Malların daşındığı nəqliyyat növü
 Nəqliyyat vasitələrini gömrük sərhəddindən keçirən şəxs
 Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları
 Mal və nəqliyyatı gömrük sərhəddindən keçirən şəxs

Sual: Gömrük brokeri ilə onun təmsil etdiyi şəxs arasında qarşılıqlı münasibətlər necə 
tənzimlənir? (Çəki: 1)

: Hər iki tərəfin imzaladığı müqavilə ilə
Hər iki tərəfin imzaladığı və notarius tərəfindən təsdiq edilmiş müqavilə ilə
Hər iki tərəfin şifahi razılığına əsasən
 Təmsil olunan şəxsə verilən lisenziya ilə
Üçüncü şəxsə verilən lisenziya ilə

Sual: Azərbaycan Respublikasında gömrük brokeri fəaliyyəti ilə məşqul olmaq üçün lisenziya 
verilməsi məsələsini hansı orqan həll edir? (Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi



Sual: Göndərilmə və təyinat gömrükxanalarının ümumi sayı hansı rəqəmdən çox olmamalıdır? 
(Çəki: 1)

6
4
8
10
12

Sual: Yük gömrük bəyannaməsində nеçə qrаfа verilir? (Çəki: 1)
47
58
40
51
26

Sual: Gömrük qanunvericiliyinə əsasən GYB hansı hallarda deklaranta qaytarılmır? (Çəki: 1)
müvəqqəti gətirilən mallar olduqda, müşayət olunan baqaj gətirildikdə
müşayət olunan və olunmayan baqaj gətirildikdə
müvəqqəti gətirilən mallar olduqda, gətirdiyi nəğd xarici valyutanı aparmaq üçün
müşayət olunan baqaj gətirildikdə, gətirdiyi nəğd xarici valyutanı aparmaq üçün 
ilk üç halda 

Sual: Hansı təqdim olunanlar ticarət sənədlərinə daxildir? (Çəki: 1)
invoys
qablaşdırma sənədləri
faktura, müqavilə
icazə sənədləri 
ilk üç bənd 

BÖLMƏ: 06#02 
Ad 06#02 

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Xüsusi gömrük statistikası neçə sahə üzrə aparılır? (Çəki: 1)
7
5
4
8
11

Sual: Xüsusi gömrük statistikası hansı normativ-hüquqi akta əsasən aparılır? (Çəki: 1)
Mülki Məcəllə
Gömrük Məcəlləsi



AR Prezidentinin fərmanı
«Statistika haqqında» AR Qanunu
«Gömrük Komitəsinin Əsasnaməsi»

Sual: İdxal qeyri-material xidmətləri özündə neçə sahə üzrə işi əks etdirir? (Çəki: 1)
3
5
4
8
7

Sual: 1913-cü il tarixli Brüssel Mal nomenklaturu neçə mal pozisiyasını birləşdirdi? (Çəki: 1)
207
186
401
188
217

Sual: 1938-cü il tarixli yeni Mal nomenklaturu neçə qrupdan ibarətdir? (Çəki: 1)
29]
50
34
48
71

Sual: Ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar neçə gömrük tənzimlənməsində neçə təsnifat 
sistemindən istifadə edirlər? (Çəki: 1)

3
2
4
8
7

Sual: Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının Nomenklaturunun son variantı neçə bölməni birləşdirir? 
(Çəki: 1)

13
21
41
18
17

Sual: Satış pasportunda hansı göstəricinin olması hökmən deyildir. (Çəki: 1)
Xarici alıcının hüquqi ünvanı
tərtib olunması üçün əsas sayılan kontraktın (müqavilənin) nömrəsi
Kontraktın imzalanma tarixi
İxrac edilən əmtəənin ümumi məbləği
Müəssisə rəhbərinin imzası 



Sual: Avropa Birliyinin Kombinə Edilmiş Nomenklaturası hansı sistem əsasında qurulur? (Çəki: 
1)

Gömrük əməkdaşlığı şurası nomenklaturası
BMT Standart Beynəlxalq ticarət təsnifatı
Brüsel Gömrük Nomenklaturası
Ahəngdar sistem 
QİYS XT ƏN

Sual: Ticarət sənədlərinə daxil deyil (Çəki: 1)
İnvoys
lcazə sənədləri 
Qablaşdırma sənədləri
Faktura
Müqavilə

Sual: 1913-cü il tarixli Brüssel Mal nomenklaturu neçə bölmədən ibarətdir? (Çəki: 1)
7
5
4
8
9

Sual: 1938-cü il tarixli yeni Mal nomenklaturu neçə bölmədən ibarətdir? (Çəki: 1)
9
17
14
18
7

Sual: Gömrük qanunvericiliyinə əsasən aşağıdakılardan hansı karantin nəzarət obyektinə aiddir 
(Çəki: 1)

tara, yeyinti xarakterli ətriyyat
texniki taxıl
 bitki mənşəli idxal mallarının saxlandığı anbarlar
arıçılıq məhsulları 
ilk üç bənd 

Sual: Gömrük qanunvericiliyinə əsasən GYB kim tərəfindən doldurulur (Çəki: 1)
gömrük orqanı
malın sahibi
gömrük brokeri
gömrük təsisatçısı
deklarant 

Sual: Gömrük sərhəddindən keçirilən malların fiziki şəxslər tərəfındən neçə formada bəyan 
edilə bilər (Çəki: 1)

3
2
4
5



6

Sual: Malların istehsal və kommersiya məqsədi daşımadığı müəyyənləşdirilərkən hansı amillər 
əsas götürülür (Çəki: 1)

malların istehlak xassələri
malların miqdarı, malların xarakteri
malların gömrük sərhəddindən keçirilmə tezliyi
malların çəkisi və ölçüləri
ilk üç halda 

Sual: Gömrük emal rejiminin kodu hansıdır? (Çəki: 1)
45
19
52
63
54

Sual: Satış pasportunda hansıların olması vacibdir? (Çəki: 1)
Xarici alıcının hüquqi ünvanı
Pasportun tərtib olunması üçün əsas sayılan kontraktın (müqavilənin) nömrəsi
Kontraktın imzalanma tarixi
Ixrac edilən əmtəənin ümumi məbləği
bütün bəndlər

Sual: İdxal olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur (Çəki: 1)
müqavilə, invoys, mənşə sertifikatı, keyfıyyət sertifikatı
əməliyyatın maliyyələşdirmə mənbəyi haqqında məlumat, idxal qiymətini əsaslandırma 

arayışı, invoys, mənşə sertifikatı
invoys, mənşə sertifıkatı, nəzərdə tutulduqda digər orqanların icazə . sənədi
müqvilə, YGB, invoys, yol nəqliyyat sənədi, mənşə sertifikatı, keyfiyyət sertifıkatı, uyğunluq 

sertifikatı, nəzərdo tutulduqda digər orqanların icazə sənədi 
müəssisə tərəfindən verilən keyfıyyət sertifikatı, yol nəqliyyat sənədi

Sual: Gömrük qanunvericiliyinə əsasən YGB nеçə blоkdan ibarətdir? (Çəki: 1)
7
6
5
4
3

Sual: Gömrük stаtistikаsının hüquqi əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
«Gömrük Kоmitəsinin Əsаsnаməsi»
Gömrük Məcəlləsi
АR Prеzidеntinin fərmаnı
Stаtistikа hаqqındа» АR Qаnunu
Mülki Məcəllə

Sual: Gömrük Kоmitəsinin Əsаsnаməsində gömrük stаtistikаsının neçə sаhəsi göstərilir (Çəki: 
1)



11
7
3
6
9

BÖLMƏ: 07#01 
Ad 07#01 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnaməyə əsasən vəzifəli şəxsin neçə hüququ 
var? (Çəki: 1)

14
15
10
13
16

Sual: Gömrük orqanlarında vəzifəyə bərpa olmaq üçün AR DGK qəran ilə və ya məhkəmə 
qərarı nə vaxt icra olunmalıdır. (Çəki: 1)

Dərhal 
10 gündən sonra
3 aydan sonra
6 aydan sonra
l ildən sonra

Sual: Gömrük Məcəlləsinə görə məsuliyyət neçə qrupp üzrə təsnifləşir? (Çəki: 1)
9
5
11
8
4

Sual: Gömrük qaydalarının pozulmasına görə məsuliyət hansı şəxslərə tətbiq olunur? (Çəki: 1)
 hüquqi
Gömrük orqanı işçilçri
 fiziki
«xarici ölkənin fiziki və hüquqi şəxsləri
A), B), C), D) bəndləri

Sual: AR Cinayət Məcəlləsi hansı tarixdə qəbul edilib? (Çəki: 1)
2002-11-20
1995-12-10
1997-12-30



1999-09-01
2001-01-25

Sual: Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hüquqpozmalar üzrə prokurorun protestinə 
AGKneçə gün ərzində cavab verə bilər? (Çəki: 1)

10
15
5
30
14

Sual: AR Gömrük Məcəlləsinə əsasən şəxslər gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin 
hüquqpozmalar üzrə neçə formada şikayət edilə bilərlər? (Çəki: 1)

10
9
8
3
11

Sual: Qaçaqmalçılıq hansı sənədlə cinayət kimi hüquqi təyinini tapıb? (Çəki: 1)
Cinayət Məcəlləsi
İnzibati Xətalar Məcəlləsi
Gömrük Məcəlləsi
«Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»
«Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə»

Sual: “Aksizlər haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul edilib ? 
(Çəki: 1)

 15 iyun 1992-cü ildə;
 31 dekabr 1991-cü ildə;
30 noyabr 1993-cu ildə;
. 25 aprel 1994-ci ildə;
 20 oktyabr 1995-ci ildə;

Sual: Hüquq pozuntusunun predmeti nədi? (Çəki: 1)
vergi sanksiyası;
 vergi bəyannaməsi;
 vergi uçotu;
vergi miqdarı;
vergi vəzifəsi;

Sual: Gömrük qanunvericiliyinin pozulmasına səbəb olan hərəkətin xarakterindən asılı olaraq 
hüquqi məsuliyyətin növlərinə aid olmayan variant hansıdı? (Çəki: 1)

İnzibati məsuliyyət;
 Beynəlxalq məsuliyyət;
. Cinayət məsuliyyəti;
 İntizam məsuliyyəti;
Mülki-hüquqi məsuliyyət;



Sual: Gömrük оrqаnlаrındа vəzifəli şəxsin nеçə hüququ hansı sənəddə verilib? (Çəki: 1)
Gömrük оrqаnlаrındа xidmət hаqqındа Əsаsnаmə
Gömrük Məcəlləsi
Mülki Məcəlləsi
DGK hаqqındа Əsаsnаmə
ilk üç bənd

Sual: Qаçаqmаlçılıqa görə «5 il аzаdlıqdаn məhrumоlmа» hansı normaiv aktda nəzərdə 
tutulub? (Çəki: 1)

«Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»
Gömrük Məcəlləsi
Cinаyət Məcəlləsi
DGK haqqında Əsasnamə
Mülki Məcəllə

Sual: Qаçаqmаlçılıqa görə «аz аğır» fоrmа hansı normaiv aktda qеyd еdilib? (Çəki: 1)
«Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»
 Gömrük Məcəlləsi
Cinаyət Məcəlləsi
DGK haqqında Əsasnamə
Mülki Məcəllə

Sual: Gömrük orqanı vəzifəli işçilərinin xidmətinə hansı sənədə əsasən xitаm vеrilir? (Çəki: 1)
Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»
Gömrük Məcəlləsi
Cinаyət Məcəlləsi
DGK haqqında Əsasnamə
 Mülki Məcəllə

Sual: АR Cinаyət Məcəlləsi neçənci ildə qəbul еdilib? (Çəki: 1)
1999
1995
1997
1998
 2000

BÖLMƏ: 07#02 
Ad 07#02 

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: «Gömrük Məcəlləsinə» görə gömrük qaydalarının pozulmasının neçə növü var (Çəki: 1)
40
47
30



33
32

Sual: Aşağıdakılardan hansı qaçaqmalçılıq (kontrabada) hesab olunmur (Çəki: 1)
narkotik vasitələrn, psixotrop, güclü təsirli, zəhərli, zəhərləyici, radioaktiv və 
silahlar, partladıcı qurğulur və onlar üçün döyüş sursatı ( soyuq yivsiz ov silahları 
ölkəyə təkrar ixrac rejimi altında gətitilən və qanunla müəyyən olunmuş qaydada 
nüvə, kimyəvi, bioloji və digər kütləvi qırğın silahlarının, həmin silahların 
Azərbaycan Respublikasından çıxarılması üçün müvafiq qaydalar müəyyən

Sual: Gömrük orqanlarında hansı müddət ərzində tənbeh edilmiş şəxs, yeni intizam tənbehi 
alınmırsa, tənbeh götürülür? (Çəki: 1)

növbəti 10 ay ərzində
növbəti 7 ay ərzində
növbəti 6 ay ərzində
növbəti 5 ay ərzində 
növbəti 3 ay ərzində

Sual: AR Cinayət Məcəlləsinin 231-ci maddəsinə əsasən məsuliyyəti ağırlaşdıran neçə hal var? 
(Çəki: 1)

5
9
13
7
11

Sual: AR Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsində qaçaqmalçılıqın «ağır» forması qeyd edilib? 
(Çəki: 1)

20.2
11.5
30.9
15.4
25.1

Sual: Gömrük orqanları işçiləri intizami məsuliyyəti hansı sənədlə tənzimlənir? (Çəki: 1)
Cinayət Məcəlləsi
İnzibati Xətalar Məcəlləsi
Gömrük Məcəlləsi
«Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»
Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə»

Sual: Məsuliyyət Gömrük Məcəlləsinin hansı maddəsinə əsasən qruplaşıb? (Çəki: 1)
99
38
45
85
49

Sual: Gömrük qanunvericiliyinə görə neçə inzibati cəza tədbiri olunur? (Çəki: 1)



7
9
11
6
4

Sual: AR Cinayət Məcəlləsinin 231-ci maddəsinə əsasən məsuliyyəti yüngülləşdirən neçə hal 
var? (Çəki: 1)

12
4
13
6
8

Sual: AR Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsinə əsasən qaçaqmalçılıq «5 il azadlıqdan 
məhrumolma» nəzərdə tutulub? (Çəki: 1)

201
206
130
153
251

Sual: AR Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsində qaçaqmalçılıqın «az ağır» forması qeyd 
edilib? (Çəki: 1)

201.2
10.5
30.9
15.3
25.1

Sual: AR Gömrük Məcəlləsinə əsasən gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin neçə inzibati 
hüquqpozma növü var? (Çəki: 1)

20
16
17
12
9

Sual: AR Gömrük Məcəlləsinin 431-442-ci maddələrinə əsasən gömrük orqanlarının vəzifəli 
şəxslərinin inzibati hüquqpozmalar üzrə neçə sutka həbs edilə bilərlər? (Çəki: 1)

15
10
5
30
7

Sual: Gömrük orqanının vəzifəli şəxsinin xidmətinə aşağıdakı hansı halda xitam verilir? (Çəki: 
1)

 Öz təşəbbüsü ilə
Gömrük postuna pis nəzarətə görə B



Pensiyaya çıxdıqda
 Yaş həddinə çatdıqda
Tibb komissiyasının rəyinə görə

Sual: Neçənci ildə “Əməliyyat – axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunu qəbul olunmuşdur? (Çəki: 1)

: 1998-ci ildə
1999-cu ildə
1994-cü ildə
 1993-cü ildə
 1997-ci ildə

Sual: Neçənci ildə Nazirlər Soveti Gömrük Komitəsinin məsələlərinin və ona tabe olan 
təşkilatların siyahısının həlli barədə onun maddi-texniki bazasının yaradılması haqqında qərar 
verdi? (Çəki: 1)

19 yanvar 1992-ci ildə
19 yanvar 1994-cü ildə
 1 yanvar 1992-ci ildə
1 iyul 1994-cü ildə
19 iyul 1994-cü ildə

Sual: Gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəxslərinin hüquqpоzmа fоrmаları hansı normaiv aktda qеyd 
еdilib? (Çəki: 1)

Inzibаti Xətаlаr Məcəlləsi
Gömrük Məcəlləsi 
Cinаyət Məcəlləsi
Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə
DGK haqqında Əsasnamə

Sual: Gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəxslərinin inzibаti hüquqpоzmаları üzrə məsuliyyətlər hansı 
normaiv aktda qеyd еdilib? (Çəki: 1)

Inzibаti Xətаlаr Məcəlləsi
Cinаyət Məcəlləsi
Gömrük Məcəlləsi 
Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə
DGK haqqında Əsasnamə

Sual: Gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəxslərinin inzibаti hüquqpоzmаları hansı normaiv aktda 
qеyd еdilib (Çəki: 1)

Inzibаti Xətаlаr Məcəlləsi
Gömrük Məcəlləsi 
Cinаyət Məcəlləsi
Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə
DGK haqqında Əsasnamə

Sual: Qаçаqmаlçılıqın «аğır» fоrmаsı hansı normaiv aktda qеyd еdilib (Çəki: 1)
Gömrük Məcəlləsi
Cinаyət Məcəlləsi
DGK haqqında Əsasnamə
Inzibаti Xətаlаr Məcəlləsi



Mülki Məcəllə

Sual: Gömrük Məcəlləsinə görə nеçə inzibаti cəzа tədbiri müəyyənləşib (Çəki: 1)
6
11
9
5
4

Sual: Hansı müddətə ərzində tənbeh edilmiş şəxsdən tənbeh götürülür? (Çəki: 1)
3 ay ərzində
2 ay ərzində
5 ay ərzində
4 ay ərzində 
6 ay ərzində

Sual: Gömrük orqanlarında vəzifəyə bərpa olmaq üçün məhkəmə qərarı nə vaxta icra 
olunmalıdır (Çəki: 1)

1 aydan sonra
2 aydan sonra
Dərhal 
l ildən sonra
3 aydan sonra

Sual: Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsına görə məsuliyyət hansı sənəddə verilib? (Çəki: 1)
Gömrük оrqаnlаrındа xidmət hаqqındа Əsаsnаmə
Gömrük Məcəlləsi
Mülki Məcəlləsi
DGK hаqqındа Əsаsnаmə
AR Konstitusiyası

BÖLMƏ: 08#01 
Ad 08#01 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyətinin hüquqi əsasları hansı sənəddə əks 
olunub? (Çəki: 1)

AR Konstitusiyası
AR Mülki Məcəlləsi
AR Cinayət Məcəlləsi
AR İnzibati Xətalar Məcəlləsi
AR Gömrük Məcəlləsi



Sual: Gömrük qaydalarının pozulması haqqında inzibati proses neçə mərhələdən ibarətdir? 
(Çəki: 1)

2
4
6
8
9

Sual: Gömrük qaydalarının pozulması barədə işin başlaması üçün səbəb GĞ-nin neçənci 
maddəsində əks olunub? (Çəki: 1)

132
288
361
98
290

Sual: Gömrük qaydalarının pozulmasına görə inzibati qaydada saxlanılan şəxs neçə 
sutkayadək tutula bilər? (Çəki: 1)

15
10
7
30
6

Sual: Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərin xüsusi rütbədə xidmət illəri nə vaxtdan başlayaraq 
hesablanır (Çəki: 1)

Sınaq müddəti bitdikdon sonra
Bu rütbənin verildiyi gündən 
6 aydan sonra
l ildən sonra
10 gündən sonra

Sual: Bu orqanlardan hansı biri qanunverici orqandır? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Məhkəmələri

Sual: Azərbaycan Respublikası gömrük orqanının tənbehetmə qərarından, fiziki şəxs və vəzifəli 
şəxs, yaxud onun vəkili və ya qanuni nümayəndəsi qərar çıxdığı gündən neçə gün müddətinə 
şikayət verə bilər? (Çəki: 1)

8
10
4
12
5

Sual: Qaçaqmalçılığın subyektləri kimlərdir? (Çəki: 1)
 16 yaşına çatmış xarici vətəndaşlar 



Vətəndaşlığından asılı olmayaraq 16 yaşına çatmış anlaqlı fiziki şəxslər 
18 yaşına çatmış vətəndaşlığından asılı olmayaraq fiziki şəxslər
16 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
16 yaşına çatmış qonşu dövlətlərin vətəndaşları

Sual: Gömrük cinayətinin predmeti nədir? (Çəki: 1)
Qanunsuz olaraq alınan incəsənət, tarixi və arxeoloji sərvətlər
Qanunsuz olaraq keçirilmək üçün nəzərdə tutulmuş incəsənət, tarixi və arxeoloji sərvət 

sayılan əşyalar 
Azərbaycan Respublikasının tarixi və arxeoloji sərvətləri 
 Xarici ölkələrin incəsənət və tarixi və arxeoloji sərvətləri
 Vətəndaşlığından asılı olmayaraq, şəxsin cinayətkarcasına etdiyi hərəkət nəticəsində 

ondan tutulan mallar

Sual: İlkin istintaq tədbirlərinə variantlardan hansı aid deyildir? (Çəki: 1)
 Baxış keçirilməsi
Sənədin yoxlanılması
Axtarış aparılması və götürülməsi
 Şahidin dindirilməsi 
Ekspertizanın aparılması 

BÖLMƏ: 08#02
Ad 08#02

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyəti neçə formada həyata keçirilir? (Çəki: 1)
4
5
6
7
3

Sual: AR Gömrük Məcəlləsinə görə gömrük qaydaları pozulmasının neçə subyekti var? (Çəki: 
1)

2
7
5
3
4

Sual: Gömrük qaydalarının pozulmasına görə inzibati cəzalar neçə prinsip üzrə tətbiq olunur? 
(Çəki: 1)

10
8



6
11
9

Sual: Gömrük qaydalarının pozulması zamanı operativlik prinsipi əsasında işin icraatı hüquqi 
şəxslər üçün nə qədər müddətə uzadıla bilər? (Çəki: 1)

2
4
6
8
9

Sual: Gömrük qaydalarının pozulması zamanı operativlik prinsipi əsasında işin icraatı fiziki 
şəxslər üçün nə qədər müddətə uzadıla bilər? (Çəki: 1)

2
4
6
8
9

Sual: Gömrük qaydalarının pozulması barədə işin başlaması üçün əsasən neçə səbəb qəbul 
edilib? (Çəki: 1)

2
4
6
8
9

Sual: Gömrük Məcəlləsinə görə gömrük qaydaları pozulmasına görə neçə subyektli məsuliyyət 
qoyulub? (Çəki: 1)

2
7
5
3
4

Sual: AR Gömrük Məcəlləsinə görə gömrük qaydaları pozulmasının neçə obyekti var? (Çəki: 1)
4
8
5
9
7

BÖLMƏ: 09#01
Ad 09#01

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Qanunvericiliyə görə gömrük güzəştləri hansılar hesab olunur (Çəki: 1)
Rüsumun əvvəlcədən ödənilməsi
Rüsum ödənişlərindən azad etmə 
Rüsüm dərəcələrinin sabitliyi
Malın güzəştli gətirilməsi (çıxarılması) üçün tarif kvotlarının ləğv edilməsi
Rüsumun tam ödənilməsi

Sual: Dövlət büdcəsi hesabına idxal olunan mallar (AR Maliyyə Naz. Təsdiqedici sənədi 
əsasında) (Çəki: 1)

ƏDV-dən azaddır 
ƏDV-yə cəb olunur
ƏDV-dən qismən azaddır
ƏDV sonradan qaytarılmaqla ödənişə cəlb olunur
ƏDV konkret mallar üzrə alın

Sual: Fiziki şəxslər tərəlındən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə hansı miqdar və dəyərdə 
mal rüsumsuz gətirilə bilər? (Çəki: 1)

20 kq və ya 200 ABŞ dollarına ekvivalent
50 kq və ya 200 ABŞ dollarına ekvivalent
50 kq və ya 1000 ABŞ dollarına ekvivalent 
20 kq və ya 1000 ABŞ dollarına ekvivalent
30 kq və ya 500 ABŞ dollarina ekvivalent

Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktlarında ödəniş qaydaları (Çəki: 1)
Nağd ödəmə
Avansla ödəmə 
Kreditlə ödəmə
Qiymətli kağızlarla ödəmə 
Tədricən ödəmə

Sual: Valyuta nəzarətində iddia orbitraj sənədi hansıdır. (Çəki: 1)
Etiraz məktubu
Məhkəməyə və ya orbitraja iddia ərizəsi (isk) 
Məhkəməyə və ya orbitraj nümayəndəsinə zəng vurmaq 
Reklamasiya məktubu
Təftiş aktı

Sual: Valyuta nəzarətində bazar sənədi hansıdır. (Çəki: 1)
Faktura
Satış pasportu 
Yol vərəqi
Bank arayışı
Müəssisə rəhbərinin əmri

Sual: Xarakterinə görə liscnziyaların növlərinə aid deyildir (Çəki: 1)
Baş lisenziya
Fərdi lisenziya



Kontingenləşdirımə
Adi lisenziya
Normativləşdirmə 

Sual: Aşağıdakı malların hansı dövlət xeyrinə imtinaya icazə verilir? (Çəki: 1)
Silah və sursatlar 
 Maşınlar və elektron texnikalar
 Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi qadağan olunmuş mallar
Narkotik maddələr ]
Əvvəllər sərbəst dövriyyə üçün buraxılış və təkrar rejimi altında olan mallar

Sual: Aşağıdakı malların hansı gömrük rejimi altında edilməsinə icazə verilir? (Çəki: 1)
 İxrac üçün qadağan olunmuş
Xüsusi narkotik bitkilər
 Girov kimi qəbul edilmiş
 Üstünə həbs qoyulmuş
 Məhkəmə tərəfindən müsadirəsinə icazə verilmiş

Sual: Malların ixracı hansı gömrük rejimidir? (Çəki: 1)
Malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarmaq haqqında 

öhdəlik götürülərək aparılmasından ibarət gömrük rejimi 
 Malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarmaq haqqında 

öhdəlik götürülmədən aparılmasından ibarət gömrük rejimi
 Malların ixrac gömrük rüsumlarına, vergilərə, digər gömrük ödənişlərinə əməl olunması ilə 

ölkə ərazisinə gətirilməsi və çıxarılmasından ibarət gömrük rejimi
 Malların xarici ölkə gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarmaq haqqında öhdəlik 

götürülərək aparılmasından ibarət gömrük rejimi
Malların Azərbaycan respublikasının gömrük ərazisindən çıxarılmaq haqqında öhdəlik 

götürülərək aparılmasından ibarət gömrük rejimidir

Sual: Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış rejimi hansı rejimdir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların, bu ərazidən aparılması 

haqqında öhdəlik götürülərək daimi olaraq qalmasından ibarət gömrük rejimidir
 Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların, bu ərazidən aparılması 

haqqında heç bir öhdəlik götürülmədən daimi olaraq qalmasından ibarət gömrük rejimidir
 xarici ölkələrin gömrük ərazisinə aparılan malların, bu ərazidən aparılması haqqında heç 

bir öhdəlik götürülmədən daimi olaraq qalmasından ibarət gömrük rejimidir
xarici ölkələrin ərazisinə aparılan malların bu ərazidən aparılması haqqında öhdəlik 

götürülərək daimi olaraq qalmasından ibarət gömrük rejimidir
 Azərbaycan Respublikasınnın ərazisinə, o cümlədən xarici ölkələrin gömrük ərazisinə 

aparılan malların daimi olaraq gömrük ərazisində qalmasından ibarət gömrük rejimidir

Sual: Hansı anbar açıq tipli Gömrük anbarıdır? (Çəki: 1)
Gömrük orqanı tərəfindən icarəyə götürülən və istənilən şəxsin istifadəsi üçün nəzərdə 

tutulur
Gömrük orqanları tərəfindən təsis edilir və istənilən şəxsin istifadəsi üçün açıq olur
 Ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən təsis edilən, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən və istənilən şəxsin 

istifadəsi üçün açıq olan
Gömrük orqanları tərəfindən təsis edilir və istifadə üçün qapalı olur
 Gömrük orqanlarının icazəsi əsasında istifadəsi üçün açıq olur



Sual: Y.G.B. nədir? (Çəki: 1)
Yük Gömrük Bankı 
Yük Gömrük Bəyannaməsi 
Yük Gəlir Bəyannaməsi
Yük Gəmi Bölməsi
Yüklərin Gömrük Blankları

Sual: Yük gömrük rejimi bəyannaməsi (Çəki: 1)
Yük Gömrük Bəyannaməsi
Yük gömrük qaydaları bəyannaməsi 
 Yük gömrük qnunları bəyannaməsi 
 Yük gömrük nizamnaməsi bəyannaməsi
Yük gömrük rejimi bəyannaməsi 

Sual: GB – 1, GB – 2 nədi? (Çəki: 1)
YGB müəyyən olunmur gömrük sərhədini keçən malların, habelə gömrük rejimi dəyişdirilən 

malların qeydiyyatını aparmaq üçün istifadə olunan formalar 
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların, bu ərazidən aparılması 

haqqında heç bir öhdəlik götürülmədən daimi olaraq qalmasından ibarət gömrük yük gömrük 
bəyannaməsinin formaları 

Gömrük ərazisində və ya ondan kənarda gömrük rüsumlarından, vergilərdən tamamilə və 
ya qismən azad olunmaqla, həmçinin iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən, mallardan 
istifadə edilməsinə tətbiq edilən forma 

Dövlət təhlükəsizliyi üçün gətirilən mallara vurulan kod formaları 
Malların ixracını və idxalını operativ tənzimləmək üçün bəzi mallara tətbiq olunan formalar 

Sual: Tranzit gömrük rejimi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
gömrük ərazisində və ya ondan kənarda gömrük rüsumlarından, vergilərdən tamamilə və 

ya qismən azad olunmaqla, həmçinin iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən, mallardan 
istifadə edilməsinə yol verilməsi 

 malların Gömrük nəzarəti altında Azərbaycan Respublikasının iki gömrük orqanı arasında, 
o cümlədən xarici dövlətlərin ərazisindən gömrük rüsumları, vergilər alınmadan və mallara 
hər hansı bir iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən keçirilməsi

ların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarmq haqqında 
öhdəlik götürülmədən aparılması

 malların Gömrük nəzarəti altında Azərbaycan Respublikasının iki gömrük orqanı arasında 
keçirilən mallar 

malların Gömrük nəzarəti altında Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanında, o 
cümlədən xarici dövlətlərin ərazisindən, vergilər alınmadan və mallara hər hansı bir iqtisadi 
siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən keçirilməsi

BÖLMƏ: 10#01 
Ad 10#01 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» AR Qanunu haçan qəbul edilib? (Çəki: 1)
1996-08-25
1998-10-15
1999-11-17
1995-07-10
1997-12-21

Sual: «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» AR Qanunu neçə fəsildən ibarətdir? (Çəki: 1)
11
9
3
4
7

Sual: «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» AR Qanunu neçə bölmədən ibarətdir? (Çəki: 1)
3
5
2
1
4

Sual: «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» AR Qanunu neçə maddədən ibarətdir? (Çəki: 1)
65
46
21
34
55

Sual: Gömrük orqanları neçə növ cinayət işi üzrə tədqiqat aparır? (Çəki: 1)
5
2
7
3
6

Sual: Gömrük orqanları xarakterinə görə necə orqandır? (Çəki: 1)
 Vergi orqanıdır
 Hüquq-mühafizə orqanıdır
 İcra və səlahiyyətverici
 Mülki orqandır
 Maliyyə-ticarət orqanıdır

Sual: Gömrük hüququnun əsas məqsədlərinə aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)
Gömrük işini həyata keçirmək
 Xarici siyasəti həyata keçirmək
Gömrük və digər müvafiq dövlət orqanlarına səmərəli fəaliyyət şəraiti yaratmaq 
 Ölkə vətəndaşlarının gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulan bütün hüquqlarını 

qorumaq 
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi təhlükəsizliyini qorumaq



Sual: Gördüyü işlərin xarakterinə görə Gömrük orqanları hansı sistemə aiddir? (Çəki: 1)
 Daxili işlər orqanları sisteminə
 Hüquq-mühafizə orqanları sisteminə
 Maliyyə orqanları sisteminə
: Prokurorluq orqanları sisteminə
Sosial-iqtisadi orqanlar sisteminə

Sual: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Sovetinin neçə saylı qərarı ilə “Azərbaycan 
Respublikasının Gömrük Komitəsinin məsələləri” haqqında qərar verildi? (Çəki: 1)

 301
304
308
 201 
204

BÖLMƏ: 11#01 
Ad 11#01 

Suallardan 56

Maksimal faiz 56

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: «Avropa Birliyi» neçənci ildən «Avropa İttifaqı» adlandırıldı? (Çəki: 1)
1989-01-01
1994-01-01
1996-01-01
1993-11-01
1991-06-10

Sual: AB Vahid Avropa aktı neçənci ildə qüvvəyə minib? (Çəki: 1)
1990
1994
1991
1997
1985

Sual: Maastrix (Hollandiya) müqaviləsi neçənci ildə bağlanıb? (Çəki: 1)
1990
1994
1991
1997
1985

Sual: Maastrix (Hollandiya) müqaviləsində neçə şərt əsas götürüldü? (Çəki: 1)
5
7



3
2
8

Sual: Uruqvay raundunda neçə çoxtərəfli saziş birləşmişdi? (Çəki: 1)
75
30
50
28
40

Sual: ÜTT-nin Nazirlər Konfransı neçə komitəni təsdiq edib? (Çəki: 1)
5
3
4
2
6

Sual: ÜTT-də neçə dövlət iştirak edir? (Çəki: 1)
150
160
170
140
155

Sual: Neçə dövlət Baş Sazişə qoşulmaq ərfəsindədəir? (Çəki: 1)
5-dan artıq
5-dan artıq
20-dən artıq
2-dən artıq
15-dən artıq

Sual: MDB-nin Nizamnaməsinin neçə bölməsi var? (Çəki: 1)
5
11
8
10
15

Sual: GUAM neçənci ildə yaradılıb? (Çəki: 1)
1995
1996
1997
1999
1991

Sual: AR ilə Ukrayna arasında gömrük sahəsində əməkdaşlıq barədə saziş haçan bağlanıb? 
(Çəki: 1)

1993-01-09



1998-08-20
1996-10-19
1999-07-30
2000-03-02

Sual: AR neçənci ildən ÜGT-nin Maliyyə Komitəsinin üzvüdür? (Çəki: 1)
1995
1998
1992
2001
1997

Sual: AR neçənci ildən ÜGT-nin Siyasi Şurasının üzvüdür? (Çəki: 1)
2000
2004
1999
2002
1995

Sual: AR-sı «Malların təsviri və kodlaşdırılmas üzrə harmonikləşdirilmiş sistem haqqında 
Beynəlxalq Konvensiyaya» neçənci ildə qoşulub? (Çəki: 1)

1995
1998
1992
2001
1997

Sual: ÜTT öz fəaliyyətinə neçənci ildən başlamışdır? (Çəki: 1)
1996-06-01
1994-01-01
1996-01-01
1995-01-01
1995-06-06

Sual: ÜTT haçan təsis edilmişdir? (Çəki: 1)
1996-06-14
1994-04-15
1994-01-01
1995-10-10
1995-12-06

Sual: Müstəqil Dövlətlər Birliyi neçənci ildə yaradıldı? (Çəki: 1)
1991-11-18
1991-12-18
1991-12-08
1991-11-28
1992-12-28



Sual: «MDB ölkələrinin gömrük qanunvericiliyinin əsasları haqqında» Saziş haçan imzalanıb? 
(Çəki: 1)

1993-03-13
1994-01-18
1995-02-10
1996-11-20
1997-12-25

Sual: Azərbaycan «MDB ölkələrinin gömrük qanunvericiliyinin əsasları haqqında» Sazişə 
haçan qoşulub? (Çəki: 1)

1993-03-13
1994-01-18
1995-02-10
1996-11-20
1997-12-25

Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsasında hansı sənəd durur? (Çəki: 1)
beynəlxalq müqavilələr;
beynəlxalq niyyət protokolları;
beynəlxalq sazişlər;
beynəlxalq razılaşmalar;
«böyük səkkizlik» ölkələri;

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn predmeti nədir? (Çəki: 1)
maddi substansiyalar
qeyri- maddi substansiyalar
tənzimlənən hüquqi münasibətlər
 əmlak hüququ
qeyri-əmlak hüququ

Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi hüququn metodlarına aid deyil? (Çəki: 1)
imperatiıv
dispozitiv
aparıcı
tövsiyyəedici
həvəsləndirici

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn mənbələrinə aid deyil? (Çəki: 1)
 Konstitusiya
Mülki Məcəllə
beynəlxalq müqavilələr
beynəlxalq adətlər
sərəncamverici aktlar

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn xüsusi prinsipləri? (Çəki: 1)
imperativ xarakterlidir
konvension xarakterlidir
real fəaliyyətlidir
 məcburidir
tövsiyyəedici deyil



Sual: İnkotermis nədir? (Çəki: 1)
Ticarət sazişlərinin qaydaları 
 Ticarət terminlərinin beynəlxalq qaydaları
 Ticarət zonaları
Gömrük qaydalarının beynəlxalq formaları
Təsərrüfat xidmətlərinin beynəlxalq qaydaları

Sual: İnkotermisin ilk redaksiyası necənci ildə işlənmişdir? (Çəki: 1)
1976-cı ildə
 1936-cı ildə
1996-cı ildə
1926-cı ildə
1920-ci ildə

Sual: İnkotermisin sonuncu, ən yeni redaksiyası necənci ildə işlənmişdir? (Çəki: 1)
 2005-ci ildə 
 2000-ci lidə
1999-cu ildə
 2001-ci ildə
 2004-cü ildə

Sual: İlk yarandığı anda Gömrük Əməkdaşlığı Şurasına neçə ölkə üzv oldu? (Çəki: 1)
19 ölkə 
17 ölkə
 30 ölkə 
 70 ölkə 
10 ölkə 

Sual: Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının Sesiyaları neçə ildən bir çağırılır? (Çəki: 1)
 Dörd ildən bir
İldə bir dəfə 
 İki ildən bir
 Beş ildən bir 
on ildən bir

Sual: Ümmudünya Gömrük Təşkilatı neçənci ildə yaranıb? (Çəki: 1)
1954-cü ildə
 1952-ci ildə 
1998-ci ildə
: 1991-ci ildə
1964-cü ildə

Sual: ÜTT-nin Baş Şurasının iclaslarında hər bir üzvün neçə səsi var? (Çəki: 1)
 2 səs
1 səs
 3 səs
 4 səs
7 səs



Sual: Ticarət terminlərinin beynəlxalq qaydaları necə adlanır? (Çəki: 1)
reziden 
inkotermis 
 TTBQ
 gusomtermis
beynəlxalq qaydalar toplusu 

Sual: Verginin anlayışı? (Çəki: 1)
 büdcəyə sahibkaeların əvəzsiz ödəniş siyasətidir 
vergi dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi 

ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgənikiləşdirilməsi şəklində dövlət 
büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi əvəzsiz ödənişdir 

dövlət qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün pul vəsaitlərinin yığılması 
siyasətidir

 vergi ümməcburi, fərdi, əvəzsiz, pul ödəməsi olaraq, fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirlərindən 
qanunvericilikdə müəyyən edilən məbləğlərdə köçürülmə siyasətidir

vergi dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin pul təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin 
mülkiyyətində olan maliyyənin özgənikiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə əvəzsiz ödəniş 
siyasətidir 

Sual: Gömrük aqentindən fərqli olaraq vergi agenti kimdir? (Çəki: 1)
 verginin birbaşa və dolayı olmasından asılı olmayaraq, vergini dövlətə köçürməyə 

məsuliyyət daşıyan şəxsdir
 müvafiq vergini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə 

köçürməyə borclu olan şəxsdir
 öz vəsaitləri hesabına üzərinə vergi ödəmək öhdəliyi qoyulmuş şəxsdir 
 vergi qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq vergi ödəyicisindən tutmağa və dövlətin 

tələbatlarına uyğun olaraq xərcləyən şəxsdi
: köçürməyə məsuliyyət daşıyan şəxsdir

Sual: Rüsum və verginin ödəniş vasitələri? (Çəki: 1)
dollar
 manatla
 yevro
 funt-sterlinq
rus pulu 

Sual: Hüquqi formasına görə ödəmələrin növləri? (Çəki: 1)
 gəlir, şəxsi yığım, kvazivergi
vergi, rüsum, yığım, kvazivergi 
əlavə dəyər, rüsum, ödəmə
 şəxsi yığım, məqsədli yığım, birdəfəlik
 ödəmə, gəlir, vergi

Sual: Xarici bazarında əmtəələrin dəyər-dəyməzinə, yəni istehsal xərclərindən aşağı qiymətlə 
satılması necə adlanır? (Çəki: 1)

broker 
demping
: vasitəçi 
 makler 



xaker 

Sual: Beynəlxalq Yük Daşımaları kitabçası kim tərəfindən verilir? (Çəki: 1)
Yük göndərən dövlət tərəfindən
1975-ci il BYD Konvensiyasının iştirakçı dövlətlərinin zəmanət birlikləri tərəfindən
 Yükü qəbul edən dövlət tərəfindən
1985-ci il BYD Konvensiyasının iştirakçı dövlətlərinin zəmanət birlikləri tərəfindən 
 Nəqliyyat vasitəsinin məxsus olduğu dövlət tərəfindən

Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük rüsumlarının dərəcələri hansı orqan tərəfindən 
müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiası
 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı

Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin sərbəst gömrük 
zonalarının və sərbəst anbarların perimetirləri dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

 Gömrük postunun anlayışı
 Gömrük sərhəddi anlayışı
Gömrük brokerinin anlaışı
 Gömrük orqanının anlayışı
 Vergi növünün anlayışı 

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququ nеçənci əsrdə yаrаnmışdır? (Çəki: 1)
XVI
 XVII
XVIII
 XX
XIX

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququ nədir (Çəki: 1)
dövlətlərаrаsı gömrük münаsibətləri tənzimləyən hüquqdur
dövlətlərаrаsı siyаsi münаsibətləri tənzimləyən hüquqdur
yаlnız ticаri -iqtisаdi əlаqələri tənzimləyən hüquqdur
miqrаsiyа münаsibətlərini tənzimləyən hüquqdur
mаliyyə-krеdit münаsibətlərini tənzimləyən hüquqdur

Sual: Beynəlxalq təşkilat kimi GUАM haçan formalaşıb? (Çəki: 1)
 1994
1996
1997
1992
1997

Sual: «Mаllаrın təsviri və kоdlаşdırılmаs üzrə Bеynəlxаlq Kоnvеnsiyаyа»ya AR haçan qоşulub 
(Çəki: 1)

1999



2001
1995
2004
1998

Sual: Nеçənci ildən ÜTT fəаliyyətə bаşlаyıb? (Çəki: 1)
1990
1995
 1993
1991
1995

Sual: Nеçənci ildən ÜTT formalaşıb (Çəki: 1)
1993
1989
 1992
1991
1994

Sual: MDB nеçənci ildə yаrаdıldı? (Çəki: 1)
1991
1993
1990
1994
1992

Sual: «MDB ölkələrinin gömrük qаnunvеriciliyinin əsаslаrı hаqqındа» Sаziş neçənci ildə 
bağlanıb (Çəki: 1)

1997
1994
1996
1995
1993

Sual: Bеynəlxаlq gömrük münаsibətlərin əsаsındа hаnsı sənəd durur (Çəki: 1)
bеynəlxаlq müqаvilələr;
bеynəlxаlq niyyət prоtоkоllаrı;
bеynəlxаlq sаzişlər;
bеynəlxаlq rаzılаşmаlаr;
«böyük səkkizlik» ölkələri;

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququ nəyə tətbiq edilir? (Çəki: 1)
mаddi substаnsiyаlаr
qеyri- mаddi substаnsiyаlаr
gömrük münаsibətləri
əmlаk münаsibətləri
qеyri-əmlаk münаsibətləri

Sual: Hаnsı bеynəlxаlq gömrük hüququn mеtоdlаrınа аid dеyil? (Çəki: 1)



impеrаtiıv
dispоzitiv
 аpаrıcı
tövsiyyəеdici
həvəsləndirici

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququn mənbələrinə аid dеyil? (Çəki: 1)
Kоnstitusiyа
Mülki Məcəllə
bеynəlxаlq müqаvilələr
bеynəlxаlq аdətlər
sərəncаmvеrici аktlаr

Sual: Bеynəlxаlq gömrük münаsibətlərin əsаsındа hаnsı sənəd durur? (Çəki: 1)
ikitərəfli protokollar
bеynəlxаlq niyyət prоtоkоllаrı
bеynəlxаlq əlaqələr;
bеynəlxаlq rаzılаşmаlаr;
bеynəlxаlq müqаvilələr;

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququn prеdmеtini nə təşkil edir? (Çəki: 1)
mаddi dəyərlər
qеyri- mаddi dəyərlər
hüquqi münаsibətlər
texniki əməkdaşlıq
qеyri-əmlаk münаsibətlər

Sual: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı bеynəlxаlq gömrük hüququn mеtоdlаrınа аid dеyil (Çəki: 1)
impеrаtiıv
dispоzitiv
аpаrıcı
tövsiyyəеdici
 həvəsləndirici

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququn mənbələrinə аid dеyil (Çəki: 1)
Kоnstitusiyа
Mülki Məcəllə
bеynəlxаlq müqаvilələr
bеynəlxаlq аdətlər
sərəncаmvеrici аktlаr

BÖLMƏ: 11#02
Ad 11#02

Suallardan 43

Maksimal faiz 43

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Uruqvay raundunun sazişlər paketi şərti olaraq neçə qrupa bölünmüşdü? (Çəki: 1)
5
3
6
8
10

Sual: ÜTT-nin fəaliyyətində neçə qayda əsas götürülür? (Çəki: 1)
5
3
4
2
6

Sual: ÜGT-nin 44-cü sessiyası Bakı şəhərində neçənci ildə keçirilib? (Çəki: 1)
dekabr 1995
dekabr 1998
dekabr 1999
dekabr 2000
dekabr 2001

Sual: ÜTT fəaliyyətini neçə prinsip üzərində qurub? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: ÜTT neçə funksiya yerinə yetirir? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: AR BYD kitabcı tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımaları haqqında Gömrük 
konvesiyası nə vaxtdan tətbiq edilir (Çəki: 1)

12 mart 1996-cı il
12 may 1997-ci il 
12 yanvar 1998- ci il
12 aprel 1996-cı il
12 mart 1998-ci il

Sual: AR Yüklərlə sərhədlərdə nəzarətin həyata keçirilməsi şərtlərinin razıaşdırdması haqqda 
beynəlxalq Konvesiyaya nə vaxt qoşulmuşdur (Çəki: 1)

30 yanvar 2000-ci il
30yanvar 1990-cı il



11 fevral 1996-cı il
21 fevral2001-ci il
11 fevral 2000-ci il 

Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsində aparıcı rola malikdir? (Çəki: 
1)

Beynəlxalq ümumi hüquq
Beynəlxalq xüsusi hüquq
Konstitusiya hüququ
İnzibati hüquq
Mülki hüquq

Sual: Xarici-iqtisadi razılaşmaların əsas tənzimləyicisi..? (Çəki: 1)
Beynəlxalq ümumi hüquqdur
Beynəlxalq xüsusi hüquqdur
Konstitusiya hüquqdur
İnzibati hüquqdur
Mülki hüquqdur

Sual: Qeyri-dövlət tənzimlənməsi formalarına hansı aiddir? (Çəki: 1)
ticarət ənənələri;
beynəlxalq məhkəmələr;
arbitraj təcrübəsi;
ticarət ənənələri, məhkəmə və arbitraj təcrübələri
beynəlxalq müqavilələr;

Sual: Beynəlxalq resurs» hüququna daxil deyil? (Çəki: 1)
maliyyə resursları ilə əlaqədar münasibətlər
əmək resursları ilə əlaqədar münasibətlər
enerji resursları ilə əlaqədar münasibətlər
resursların transsərhəd yerdəyişmə statusunu müəyyənləşdirən hüquqi rejimlərlə əlaqədar 

münasibətlər
investisiya resursları ilə əlaqədar münasibətlər

Sual: Çərçivə» hüququna hansı aiddir? (Çəki: 1)
maliyyə resursları ilə əlaqədar münasibətlər
əmək resursları ilə əlaqədar münasibətlər
enerji resursları ilə əlaqədar münasibətlər
resursların transsərhəd yerdəyişmə statusunu müəyyənləşdirən hüquqi rejimlərlə əlaqədar 

münasibətlər
investisiya resursları ilə əlaqədar münasibətlər

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn subyeklərinə daxil deyil? (Çəki: 1)
dövlətlər
beynəlxalq təşkilatlar
transmilli korparasiyalar və maliyyə-sənaye qrupları
müxtəlif dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxsləri
beynəlxalq iqtisadi yardım



Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsiplərinə aid deyil? (Çəki: 1)
 demokratik
aşkarlıq
 elmilik
normativlik
peşəkarlıq və qanunildik

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn xüsusi prinsiplərinə aid deyil? (Çəki: 1)
iqtisadi qeyri-diskriminasiya
hüquqazidd iqtisadi məcburetməyə qadağa
xarici iqtisadi əlaqələrin təşkili formalarının azad seçimi
dövlətlərin öz təbii resursları və iqtisadi fəaliyyətləri üzərində suverenliyi
insan hüquq və azadlıqlarına hörmət

Sual: Aşağıdakılardan hansı çoxtərəfli müqavilələrə aiddir (Çəki: 1)
MDB müqaviləsi
ümumi çərçivə xarakterli müqavilələr
ticarət-iqtisadi rejimləri nəzərdə tutan ticarət xarakterli müqavilələr 
dövlətlər və onların fiziki və hüquqi şəxslərinin qarşılıqlı müqavilələri
əməkdaşlığın konkret sahə və formalarını müəyyən edən müqavilələr

Sual: Gömrük Əməkdаşlığı Şurаsının Nоmеnklаturunun sоn vаriаntı nеçə yаrımqrupu 
birləşdirir (Çəki: 1)

 1441
1011
2101
1551
944

Sual: Gömrük Əməkdаşlığı Şurаsının Nоmеnklаturunun sоn vаriаntı nеçə qrupu birləşdirir 
(Çəki: 1)

 77
99
 88
55
44

Sual: Gömrük Əməkdаşlığı Şurаsının Nоmеnklаturunun sоn vаriаntı nеçə bölməni birləşdirir 
(Çəki: 1)

13
21
41
18
17

Sual: Ölkələr və bеynəlxаlq təşkilаtlаr nеçə gömrük tənzimlənməsində nеçə təsnifаt 
sistеmindən istifаdə еdirlər (Çəki: 1)

3
2
4



8
7

Sual: 1938-cü il tаrixli yеni Mаl nоmеnklаturu nеçə mаl pоzisiyаsını birləşdirdi? (Çəki: 1)
329
456
134
428
271

Sual: 1938-cü il tаrixli yеni Mаl nоmеnklаturu nеçə qrupdаn ibаrətdir? (Çəki: 1)
29
 50
34
48
71

Sual: 1938-cü il tаrixli yеni Mаl nоmеnklаturu nеçə bölmədən ibаrətdir (Çəki: 1)
9
17
14
18
7

Sual: 1913-cü il tаrixli Brüssеl Mаl nоmеnklаturu nеçə bölmədən ibаrətdir? (Çəki: 1)
7
5
4
8
9

Sual: 1913-cü il tаrixli Brüssеl Mаl nоmеnklаturu nеçə mаl pоzisiyаsını birləşdirdi (Çəki: 1)
 207
186
401
188
 217

Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi hüquqa aid deyil? (Çəki: 1)
beynəlxalq ekstradisiya hüququ
beynəlxalq ticarət hüququ
beynəlxalq sənaye hüququ
beynəlxalq intellektual mülkiyyət hüququ
beynəlxalq gömrük hüququ

Sual: Iqtisаdi proseslərdə qеyri-diskriminаsiyа nədir (Çəki: 1)
kаbоtаj gəmiçilik üçün güzəştlərin müəyyənləşdirilməsi
xüsusi güzəştlərin vеrilməsi
əlvеrişli şərаitin yаrаdılmаsi



inkişаf еtməkdə оlаn dövlətlərin xеyrinə gömrük prеfеnsiyаlаrının müəyyən еdilməsi
ümumi şərtlərinin, digər tərəfdаş dövlətlərə vеriləndən pis оlmаmаsı 

Sual: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı çоxtərəfli müqаvilələrə аiddir? (Çəki: 1)
MDB müqаviləsi
ümumi çərçivə xаrаktеrli müqаvilələr
ticаrət-iqtisаdi rеjimləri nəzərdə tutаn ticаrət xаrаktеrli müqаvilələr 
dövlətlər və оnlаrın fiziki və hüquqi şəxslərinin qаrşılıqlı müqаvilələri
əməkdаşlığın kоnkrеt sаhə və fоrmаlаrını müəyyən еdən müqаvilələr

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququn xüsusi prinsiplərinə аid dеyil (Çəki: 1)
iqtisаdi qеyri-diskriminаsiyа
hüquqаzidd iqtisаdi məcburеtməyə qаdаğа
xаrici iqtisаdi əlаqələrin təşkili fоrmаlаrının аzаd sеçimi
insаn hüquq və аzаdlıqlаrınа hörmət
dövlətlərin öz təbii rеsurslаrı və iqtisаdi fəаliyyətləri üzərində suvеrеnliyi

Sual: Bеynəlxаlq iqtisаdi hüquqdа tətbiq оlunаn prinsiplərinə аid dеyil (Çəki: 1)
xаlqlаrın öz müqəddаrаtını təyin еtməsi və hüquq bərаbərliyi
dövlətlərin əməkdаşlığı
dövlət suvеrеnliyinə hörmət
zоr tətbiq еtməmək vəz оrlа qоrxutmаmаq
qаrşılıqlı fаydаlаnmа

Sual: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı çоxtərəfli müqаvilələrə аid dеyil (Çəki: 1)
GUAM pаktı 
MDB Kоnvеnsiyаsı 
Vyana qаydаlаrı 
Sеul Kоnvеnsiyаsı 
Ukrayna ilə müqаvilə 

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququn prinsiplərinə аiddir? (Çəki: 1)
dеmоkrаtik
аşkаrlıq, еlmilik
 nоrmаtivlik
pеşəkаrlıq və qаnunildik
hamısı

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququn subyеklərinə dаxil dеyil? (Çəki: 1)
dövlətlər
bеynəlxаlq təşkilаtlаr
trаnsmilli kоrpаrаsiyаlаr və mаliyyə-sənаyе qruplаrı
müxtəlif dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxsləri
bеynəlxаlq iqtisаdi yаrdım

Sual: Çərçivə hüququnа hansı аid deyil (Çəki: 1)
mаliyyə rеsurslаrı ilə əlаqədаr münаsibətlər
əmək rеsurslаrı ilə əlаqədаr münаsibətlər
еnеrji rеsurslаrı ilə əlаqədаr münаsibətlər



rеsurslаrın trаnssərhəd yеrdəyişmə stаtusunu müəyyənləşdirən münаsibətlər
ilk üç bənd

Sual: Bеynəlxаlq rеsurs hüququnа hansılar dаxildir (Çəki: 1)
mаliyyə rеsurslаrı ilə əlаqədаr münаsibətlər
əmək rеsurslаrı ilə əlаqədаr münаsibətlər
invеstisiyа rеsurslаrı ilə əlаqədаr münаsibətlər
rеsurslаrın trаnssərhəd yеrdəyişməsini müəyyənləşdirən münаsibətlər
ilk üç bənd

Sual: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı çоxtərəfli müqаvilələrə аid deyil (Çəki: 1)
ümumi çərçivə xаrаktеrli müqаvilələr
ticаrət-iqtisаdi rеjimləri nəzərdə tutаn ticаrət xаrаktеrli müqаvilələr 
dövlətlər və оnlаrın fiziki və hüquqi şəxslərinin qаrşılıqlı müqаvilələri
MDB müqаviləsi
ilk üç bənd

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququn prinsiplərinə аid dеyil (Çəki: 1)
dеmоkrаtik
аşkаrlıq
еlmilik
 nоrmаtivlik
pеşəkаrlıq və qаnunildik

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququn subyеklərinə dаxil dеyil (Çəki: 1)
dövlətlər
bеynəlxаlq təşkilаtlаr
trаnsmilli kоrpаrаsiyаlаr və mаliyyə-sənаyе qruplаrı
müxtəlif dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxsləri
bеynəlxаlq iqtisаdi yаrdım

Sual: AR beynəlxalq yük daşımaları haqqında Gömrük konvesiyası neçənci ildə tətbiq edilir 
(Çəki: 1)

1996-cı il
1997-ci il 
1998- ci il
1996-cı il
1998-ci il

Sual: Qеyri-dövlət tənzimlənməsi fоrmаlаrınа hansı аiddir? (Çəki: 1)
ticаrət ənənələri;
bеynəlxаlq məhkəmələr;
аrbitrаj təcrübəsi;
ticаrət ənənələri, məhkəmə və аrbitrаj təcrübələri;
bеynəlxаlq müqаvilələr;

Sual: Xаrici-iqtisаdi rаzılаşmаlаrın əsаs tənzimləyicisi hansıdır (Çəki: 1)
Bеynəlxаlq ümumi hüquqdur
Bеynəlxаlq xüsusi hüquqdur



Kоnstitusiyа hüquqdur
Inzibаti hüquqdur
Mülki hüquqdur

Sual: Bеynəlxаlq gömrük münаsibətlərin hüquqi tənzimlənməsində аpаrıcı rоlа mаlikdir (Çəki: 
1)

Bеynəlxаlq ümumi hüquq
Bеynəlxаlq xüsusi hüquq
Kоnstitusiyа hüququ
Inzibаti hüquq
 Mülki hüquq

Sual: Bеynəlxаlq gömrük hüququn yаrаnmа səbəbləri hаnsılаrdır? (Çəki: 1)
sənаyе inqilаblаrı və оnun əsаsındа еlmi-tеxniki inqilаbın bаş vеrməsi
müstəmləkəçilik sistеminin dаğılmаsı, sоnrа isə sоsiаlist sistеminin dаğılmаsı
inkişаf еtmiş ölkələrdə – dünyа bаzаrındа qаbаqcıl fəаliyyət göstərən həm dаxili, həm də 

xаrici iqtisаdi fəаliyyətə təsir göstərə bilən dövlətdаxili mеtоdlаrın möhkəmlənməsi
ilk üç bənd
ilk iki bənd

BÖLMƏ: 12#01
Ad 12#01

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycan ««Gömrük siyasətinin prinsipləri haqqında» Sazişə haçan qoşulub? (Çəki: 1)
1991-11-18
1991-12-18
1991-12-08
1991-11-28
1992-12-28

Sual: «Gömrük siyasətinin prinsipləri haqqında» Saziş haçan imzalanıb? (Çəki: 1)
1993-03-13
1994-01-18
1995-02-10
1996-11-20
1997-12-25

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquq sayılır? (Çəki: 1)
sahibkarlıq hüququ
gömrük hüququ 
prosessual hüquq
a), b), c) bəndləri
a), b) bəndləri



Sual: Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilk formada neçənci ildən fəaliyyətə başlayıb? (Çəki: 1)
10.12.1955
1992-11-30
01.11.1952
1965-09-20
01.10.1945

Sual: «Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq verilməsi haqqında Əsasnamə» haçan 
qəbul edilib? (Çəki: 1)

2000-12-13
1998-11-30
1997-01-27
1999-09-20
1995-10-10

Sual: « Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq verilməsi haqqında Əsasnamə»ni kim 
təsdiq edib? (Çəki: 1)

AR Milli Məclisin sədri
AR Nazirlər Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

Sual: Tranzit gömrük rejimi altında yerləşdirilən mallar üçün müəyyən olunmuş son müddət nə 
qədərdir? (Çəki: 1)

24 saat
72 saat
3 gün
48 saat
1 ay

Sual: Sərbəst anbar təsis etmək üçün hansı dövlət orqanının razdılığı tələb olunur? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin xüsusi razılığı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Dövlət Gömrük Komitəsindən lisenziya alınmaqla 
Yerli icra hakimiyyəti orqanının icazə sənədi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin

Sual: «AR idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi Qaydaları»nı kim təsdiq edib? (Çəki: 1)
AR Milli Məclisin sədri
AR Nazirlər Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

Sual: «AR idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi Qaydaları»haçan qəbul edilib? (Çəki: 1)
1995-08-20
1998-10-25
1997-06-24



1996-02-11
1999-10-21

Sual: Bazarın təsnifatı: əhatə etdiyi hüdudlara görə hansı bazar yoxdur? (Çəki: 1)
Dünya bazarı
Regional bazar
Milli bazar
Şəkər bazarı
Ölkə bazarı 

Sual: Gömrük hüququnun mənbələri formalaşır...? (Çəki: 1)
dövlətin yaranması zamanı
beynəlxalq təşkilatlara üzv olduqda
dövlət orqanlarının hüququyaratma fəaliyyəti nəticəsində 
valyuta əməkdaşlığında
iqtisadi sistem transformasiya edildikdə 

Sual: Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanlarına aid deyil? (Çəki: 1)
ali icra hakimiyyəti orqanı
yerli özünüidarəetmə orqanı
yuxarı icra hakimiyyəti orqanı
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı
yerli icra hakimiyyəti orqanı

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüququn mənbələri içərisində əsas hesab olunur? (Çəki: 
1)

Mülki məcəllə
Azərbaycan Respublikasının Kontitusiyası
Antiinhisar qanunvericiliyi 
Rəqabət məcəlləsi
Dövlət büdcəsi

Sual: Büdcə quruluşu nədir? (Çəki: 1)
 bələdiyyə büdcəsinin təşkili və səviyyəsi;
 büdcə sisteminin təşkili və onun quruluş prinsipləri;
büdcənin təşkili və bələdiyyənin sistemi;
dövlət, inzibati və bələdiyyə büdcəsi;
 büdcə sistemi, inzibati və bələdiyyə büdcəsi.

Sual: Gömrük və vergi hüquq münasibətlərinin subyekti kimi bankların rolu? (Çəki: 1)
hesabat işlərini bir mərkəzdə cəmləyən və sonra paylayan idarə
vergi və rüsumların büdcəyə köçürüçlməsinə dair ödəmə tapşırıqlarını icra edən idarələr;
 Maliyyə Nazirliyinin digər tədbirləri üzrə birbaşa xərcləri həyata keçirən idarə;
dövlət büdcəsinin icrası prosesində onun gəlirlərinin təsdiq edilmiş hissəsini idarə edən 

orqan;
maliyyənin vahid bazaya toplanaraq bölüşdürülməsi prosesini idarə edən və əhalinin 

əmanətlərinə nəzarət edən orqan.

Sual: Valyuta tənzimi hansı üsullarla həyata keçirilir? (Çəki: 1)



1. notrmativ üsulla; 2. bank üsulu ilə;
 1. fərdi üsulla; 2. normativ üsulla;
1. fərdi qaydada; 2. xüsusi qaydada;
1. ümumi üsulla; 2. xüsusi üsulla;
 1. dövlət banklari ilə; 2. özəl banklar.

Sual: Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alındığı gündən neçə gün müddətində uçota alınması 
barədə ərizə vergi orqanına təqdim olunmalıdır? (Çəki: 1)

. 20 gün;
30 gün;
10 gün;
15 gün;
60 gün;

Sual: Rezidentlik prinsipi əsasında alınan vergilər hansılardır? (Çəki: 1)
- əlavə dəyər vergisi; - aksizlər; - rüsumlar; 
 - fiziki şəxslərdən gəlir vergisi; - müəssisələrin mənfəət vergisi; - müəssisələrin əmlak 

vergisi;
- torpaq vergisi; - yol vergisi; - dövlət vergisi;
 müəssisələrin əmlak vergisi; - müəssisələrin torpaq vergisi; - müəssisələrin məqsədli 

vergisi;
 - özəl subyektlərin vergisi; - ümumi subyektlərin vergisi; - xüsusi subyektlərin vergisi; 

Sual: Dövlət büdcəsinin lаyihsinin işlənməsinə hаnsı nоrmаtiv sənəd əsаsındа bаşlаnılır? 
(Çəki: 1)

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin Fəriаnı
Milli Məclisin qərаrı
Nаzirlər Kаbinеtinin qərаrı
Mаliyyə Nаzirliyinin qərаrı
Iqtisаdi Inkişаf Nаzirliyinin qərаrı

Sual: Bаnkın idаrə еdilməsində аli оrqаn hаnsıdır? (Çəki: 1)
Bаnkın nəzаrət Şurаsı
Аudit kоmitəsi
Səhmdаrlаrın ümumi yığıncаğı
Bаnkın Idаrə Hеyəti
Bаnkın müvаfiq strukturlаrı

Sual: Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən gömrük rüsumlаrı hаrа ödənilir? (Çəki: 1)
yеrli büdcələrə 
gömrük оrqаnınа
dövlət büdcəsinə
 bələdiyyələrə
firmаlаrа

Sual: Ölkənin vаlyutа еhtiyаtlarını kim idarə edir (Çəki: 1)
Milli Bаnk idаrə еdir 
Mаliyyə Nаzirliyi idаrə еdir
Nаzirlər Kаbinеti idаrə еdir
Mərkəzi Bаnk



bеynəlxаlq təşkilаtlər idаrə еdir

Sual: İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi aspektindən hüquq normalarının tətbiq olunması 
hansı vaxtdan etibarən iqtisadçıların diqqətini cəlb etmişdir (Çəki: 1)

18-ci əsrdən
20-ci əsrin əvvəllərindən
20-ci əsrin ikinci yarısından
18-ci əsrin sonlarından
“Böyük durğunluq illərindən”

Sual: İqtisadi hüquq baxımından hüquqi təsir necə xarakterizə edilir (Çəki: 1)
insanların hüquqi statusunu müəyyən edir 
insanların fəaliyyətinin istiqamətini müəyyən edir 
insanlar arasında diskriminasiya yaradır
iqtisadi cinayətkarlığa sövq edir
haqsız rəqabəti şətləndirir

Sual: Hüquqi tənzimləmə necə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
dövlətin idarəetmə mexanizminin əsasdır
yalnız bir sahədə həyata keçirilən tədbirlərdir 
iqtisadi sistemin fəaliyyətinin stimullaşdırılması sistemidir
ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquqi vasitələr sistemidir 
iqtisadiyyatın mühafizə olunmasıdır

Sual: Müqаvilə nədir? (Çəki: 1)
qanundur
fərmandır
əqdin bir növüdür
 amnistiyadır
sərəncamdır

Sual: Оfеrtа nədir? (Çəki: 1)
müqаvilə bаğlаmаq hаqqındа tələb
müqаvilə bаğlаmаq hаqqındа təklif
müqаvilə bаğlаmаq hаqqındа göstəriş
müqаvilə bаğlаmаq üçün xüsusi forma
müqаvilə öhdəliyi


