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Sual: Maliyyә nәzarәti dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulur: (Çәki: 1)
a) mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaitlәri fondlarının formalaşdırılması, bölgüsü vә
istifadәsi ilә bağlı iqtisadi münasibәtlәr
dövlәt nәzarәti altında olan maliyyә resurslarının bölüşdürmә vә istifadәsinin qanuniliyi vә
mәqsәdәuyğunluğunu yoxlamaq üçün keçirilәn tәdbirlәr
c) dövlәt büdcәdәnkәnar fondların formalaşdırılması ilә әlaqәdar fiziki şәxslәrlә dövlәt arasında yaranan
münasibәtlәr
d) dövlәtin vә tәsәrrüfat subyektlәrinin topladıqları maliyyә resursları vasitәsi ilә tәkraristehsal
mәsrәflәrinin ödәnilmәsi
e) maliyyә sistemi vasitәsilә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin mәcmusu
Sual: Maliyyә nәzarәti, nәzarәtin xüsusi sahә vә yaxud istiqamәti kimi, maliyyәnin özünün әmәlә gәlmәsi
dövründә nәyә nәzarәtdәn seçilmişdir (Çәki: 1)
resurslara
ixracata
investisiya fәaliyyәtinә
rәqabәtә
iqtisadi tarazlığa
Sual: Maliyyә nәzarәti o zaman әmәlә gәlir ki: (Çәki: 1)
vergidәn daxilolmalar artsın

büdcә tarazlaşdırılsın
resursların ölçüsü pul ekvivalentindә meydana çıxsın
dövlәt xәrclәr vә vergi dәrәcәlәri azaldılsın
müәssisәlәrin gәlirlәri artsın
Sual: Tarixәn hansı maliyyә nәzarәti növü mövcud olmuşdur? (Çәki: 1)
şәxsi vә ictimai
cari vә qabaqcadan
yoxlama vә tәhlil
büdcә vә vergi
auditor
Sual: Vavilonda şah Xammurapininkodeksinә görә ilk dәfә müstәqil uçot aparılması kimә tapşırılmışdı: (Çәki:
1)
tacirlәrә
mühasiblәrә
auditorlara
nazirlәrә
vәzifәli şәxslәrә
Sual: Rusiyada dövlәt maliyyә nәzarәti xüsusi orqanının rәsmi yaranma tarix hansıdır? (Çәki: 1)
1667
1656
1666
1956
1756
Sual: 10 mart 1656cı ildә AlekseyMixayloviçRomanovun fәrmanı ilә Böyük Xәzinәnin Hesabı (Hesabat әmri)
Әmrinin yaranmasının әsas sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)
sosial xәrclәrin çoxluğu
vergidәn daxilolmaların az olması
hәrbi xәrclәrin çoxluğu
büdcә kәsirinin artması
dövlәt borcunun artması
Sual: Orta әsrlәrdә maliyyә nәzarәtinin әsas xarakteristikasına hansıları aid etmәk olar? (Çәki: 1)
maliyyә nәzarәti prosesi üçün «audit» termininin meydana çıxması
auditorun peşә kimi meydana çıxması
uçot tsiklindәn sonrakı nәzarәt prosesinin ayrılması, ona müstәqil status verilmәsi
sadalananların hamısını
sadalananların heç biri
Sual: I Pyotrunmaliyyә nәzarәti sahәsindә hәyata keçirdiyi islahatların әsasını hansı model tәşkil edirdi? (Çәki:
1)
anqlosakson
yunanalman
yunanamerikan
amerikanalman
anqloamerikan
Sual: İlk dәfә olaraq Rusiya ordusunda Auditorlar institutu barәsindә mәlumatlar neçәnci ildә qәbul edilmiş
nizamnamәdә әksini tapmışdır? (Çәki: 1)
1698
1688
1678

1768
1767
Sual: İlk dәfә olaraq sәnәdlәrlә tssdiq olunmuş auditor fәaliyyәti hansı ölkәyә mәxsus olan "Cәnub dәniz
şirkәtinin" iflası prosesi nәticәsindә hәyata keçirilmişdir? (Çәki: 1)
Amerika
Rusiya
Yunanıstan
Böyük Britaniya
Türkiyә
Sual: Birinci dәfә Amerikada hәyata keçirilәn audit yoxlamaları hansı mәqsәdlәri güdürdü? (Çәki: 1)
dövlәt büdcәsinin tarazlıq sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
müәssisәnin faktiki gәlirlilik vә mәnfәәtinin sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
büdcә kәsirinin sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
dövlәt borclarının sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
pul kütlәsinin sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Sual: 18721953ci illәrdә Audit nәzәriyyәsini inkişafını kim hәyata keçirdi? (Çәki: 1)
amerikalı mühasib vә auditor RobertMontqomeri
I Pavel
I Pyotr
LukPaçoli
İngiltәrә kralı I Edvard
Sual: Azәrbaycanda hansı dövrdәn başlayaraq auditor xidmәtinin tәşkili istiqamәtindә konkret addımlar atıldı?
(Çәki: 1)
1996cı ildәn
1993cü ildәn
1994cü ildәn
1992ci ildәn
1991ci ildәn
Sual: Azәrbaycan Respublikası «Auditorlar Palatasının tәşkilinin tәmin edilmәsi barәdә» qәrar hansı tarixdә
qәbul edildi? (Çәki: 1)
1994cü il 11 sentyabr
1994cü il 1 iyun
1995ci il 20 iyun
1993ci il 16 sentyabr
1992ci il 16 sentyabr
Sual: Maliyyәnin nәzarәt funksiyasının obyektivliyi nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
dәqiq maliyyә mәlumatlarından;
Yoxlanılan hüquqi vә fiziki şәxslәrin fәaliyyәtindәn;
iqtisadi inkişafdan;
parlamentdәn;
maliyyә mexanizmdәn
Sual: Qәdim Dünya ölkәlәrindә maliyyә nәzarәtinin әsas xaraketristikasına aşağıdakılardan hansını aid etmәk
olmaz: (Çәki: 1)
yüksәk vәzifәli şәxslәr vә yaxud ayrıayrı mәmurlar tәrәfindәn nәzarәt funksiyalarının yerinә yetirilmәsi
maliyyә nәzarәtinin xüsusi dövlәt orqanları¬nın formalaşmasına keçid
qeyri – dövlәt maliyyә nәzarәtinin inkişafı ilә bağlı normativ atların formalaşması
uçot vә nәzarәt funksiyaları arasında dәqiq bölünmәnin olmaması
nәzarәt metodologiyasının әmәlә gәlmәsi;

Sual: Qәdim Misirdә dövlәt maliyyә nәzarәti kim tәrәfindәn hәyata keçirilirdi (Çәki: 1)
vergi müfәttişi
maliyyә idarәsi vә xüsusi mәmurlar
vergi idarәlәri
maliyyә müfәttişlәri
nazirlәr
Sual: Qәdim Misirdә maliyyә idarәsinin başında kim dururdu? (Çәki: 1)
Maliyyә naziri
Xәzinәdar
Şöbә rәisi
Vergi müfәttişi
İqtisadçılar
Sual: Auditin maliyyә nәzarәti kimi müasir anlayışının vәtәni haradır? (Çәki: 1)
Amerika
Rusiya
Böyük Brita¬niya
Azәrbaycan
Hamısı
Sual: Tarixçilәrin fikrincә, dünyada birinci dәfә olaraq auditorların fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunvericilik aktı
neçәnci ildә vә kim tәrәfindәn qәbul edilmişdir: (Çәki: 1)
1286 –cı ildә İngiltәrә kralı I Eduard
1285ci ildә İngiltәrә kralı I Eduard
1285ci ildә I Pavel
1286cı ildә I Pavel
1165 –ci ildә I Pyotr
Sual: 1318ci ildә Fransada maliyyә nәzarәtinin ali orqanı kim tәrәfindәn yaradılmışdır vә necә adlandırıldı?
(Çәki: 1)
kral Uzun V Filip tәrәfindәn yaradıldı vә Hesablama Palatası adını aldı
I Pyotr tәrәfindәn yaradıldı vә Hesablama Palatası adını aldı
I Pyotr tәrәfindәn yaradıldı vә Auditorlar Palatası adını aldı
I Paveltәrәfindәn yaradıldı vә Auditorlar Palatası adını aldı
auditor RobertMontqomeri vә Hesablama Palatası adının aldı
Sual: Böyük Britaniyada 1324cü ildә auditorların qarşısında qoyulan әsas tәlәblәr hansı idi? (Çәki: 1)
Sәdaqәtli, tәdbirli vә öz işini bilәn olmalı
İqtisadi vә hüquqi biliklәrә malik olmalı
Әdalәtli, sәdaqәtlivәuzaqgörәn olmalı
Bütün biliklәrә yiyәlәnmiş olmalı
Uzaqgörәn, tәdbirliolmalı
Sual: Kimin vә hansı tarixdә imzaladığı «Nizamnamәyә» uyğun olaraq auditor vәzifәlәri generalauditor,
generalauditorleytinant, oberauditor (bu vәzifә generalauditorun böyük vә kiçik kömәkçilәri statusuna
bәrabәrdir) alay vә polk auditorlarına bölünürüdü: (Çәki: 1)
Şah Xammurapinin 1716cı il 30 mart tarixindә
I Pyotrun 1716cı il 30 mart tarixindә
I Eduardın 1285ci il 15 sentyabr tarixindә
I Eduardın 1716cı il 15 mart tarixindә
RobertMontqomeri1716cı il 30 mart tarixindә
Sual: «Hәrbi qanunşünasların tәhsili üçün» xüsusi mәktәbin yaradılması vә onun praktik reallaşdırılması

ideyası kimә mәxsusdur? (Çәki: 1)
I Pavelә
I Pyotra
I Edvard
RobertMontqomeriyә
V Filippә
Sual: Tarixdә "Cәnub dәniz köpüyü" kimi mәlum olan hadisә nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
auditorun peşә kimi meydana çıxmasını
uçot tsiklindәn sonrakı nәzarәt prosesinin ayrılması, ona müstәqil status verilmәsini
Şәxsi vә dövlәt maliyyә nәzarәtinin yaranmasını
Ilk dәfә hesabların vә illik smetaların tәrtib edilmәsini
İlk dәfә olaraq sәnәdlәrlә tәsdiq olunmuş auditor fәaliyyәtini
Sual: SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin qәrarına әsasәn Dövlәt MühasibEkspertlәr İnstitutunun (DMEİ)
fәaliyyәti nә zaman tәsdiq olundu: (Çәki: 1)
11 aprel 1719cu il
30 mart 1716cı il
18 avqust 1925ci il
20 iyun 1995ci il
18 avqust 1990cü il
Sual: XX әsrdә birinci dәfә Amerikada hәyata keçirilәn audit yoxlamaları hansı mәqsәdlәri güdürdü. Yanlış
olanı göstәrin: (Çәki: 1)
müәssisәnin faktik gәlirlilik sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi ;
mәnfәәtinin sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi ;
qәsdlә edilәn sәhvlәrin qarşısının alınması:
büdcәnin tarazlaşdırılması
qәsdlә edilmәyәn (ikinci dәrәcәli mәqsәd) sәhvlәrin qarşısının alınması:
Sual: SSRi Maliyyә Nazirliyinin sәrәncamı ilә ilk tәsәrrüfat hesablı nәzarәttәftiş qrupu neçәnci ildә yaradıldı
(Çәki: 1)
1982ci ildә
1995ci ildә
1984cü ildә
1981ci ildә
1928ci ildә
Sual: Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti “Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi yanında
Tәsәrrüfat Hesablı Auditor Mәrkәzinin yaradılması haqqında" qәrarı neçәnci ildә qәbul etmişdir. (Çәki: 1)
31iyul1991ci ildә
20 iyun 1995ci il
30 iyun 1995ci il
20 iyun 1992ci il
20 iyul 1982ci il
Sual: Fransada kral Uzun V Filip tәrәfindәn yaradılan maliyyә nәzarәtinin ali orqanı neçәnci ildә yaradıldı?
(Çәki: 1)
1318ci ildә
1719cu ildә
1716cı ildә
1925ci ildә
1995ci ildә
Sual: kral Uzun V Filipp tәrәfindәn 1318ci ildә yaradılan maliyyә nәzarәtinin ali orqanı harada yaradılmışdı vә

necә adlandırıldı? (Çәki: 1)
Amerikada vә Hesablama Palatası
Fransada vә Hesablama Palatası
Qәdim Misirdә vә Hesablama Palatası
Fransada vә Auditorlar Palatası
Rusiyada vә Auditorlar Palatası
Sual: AlekseyMixayloviçRomanovun fәrmanı ilә Böyük Xәzinәnin Hesabı (Hesabat әmri) Әmri tәsis edilәn
zaman Rusiyada hansı orqanının rәsmi yaranma tarixi 1656cı il hesab edilmişdi? (Çәki: 1)
daxili nәzarәt orqanının
dövlәt maliyyә nәzarәti xüsusi orqanının
qeyridövlәt maliyyә nәzarәti xüsusi orqanının
auditor nәzarәti orqanının
xәzinәdarlıq orqanının
Sual: Tәdqiqatçıların fikrincә Rusiyada 10 mart 1656cı ildә hәrbi xәrclәrin çoxluğu hansı sәnәdin yaranmasına
sәbәb olmuşdur? (Çәki: 1)
Hesab vә qeydlәr haqqında Traktat
Böyük Xәzinәnin Hesabı (Hesabat әmri) Әmri
Xüsusi normativ sәnәd – Fretyce of Husbandry
Nizamnamә
Dövlәt MühasibEkspertlәr İnstitutu yaradılması Әmri
Sual: I Aleksandr Hәrbi Nazirliyin yeni tәşkilatını neçәnci ildә tәsdiq etdi? (Çәki: 1)
11 aprel 1719cu il
30 mart 1716cı il
18 avqust 1925ci il
27 yanvar 1812ci il
31 iyul 1991ci il
Sual: Peterburqda xüsusi hәrbihüquq tәdris müәs¬sisәsi – hәrbiquru piyada vә dәniz müәssisәsini bilik
dәrәcәsinә görә uyğun olan auditorlarla tәchiz edә bilәn – Auditor mәktәbi neçәnci ildә yarandı? (Çәki: 1)
10 noyabr 1832ci ildә
11 aprel 1719cu il
30 mart 1716cı il
18 avqust 1925ci il
27 yanvar 1812ci il
Sual: Kommersiya auditi öz tarixi hüquqi başlanğıcını neçәnci ildә götürmüşdür vә o vaxtlar Şotlandiyanın
paytaxtında hansı tәhsil ocağı tәsis olunmuşdur? (Çәki: 1)
1853cü il Edinburq Auditorlar İnstitutu
1849cu il  Dövlәt MühasibEkspertlәr İnstitutu
1846cı ildә  Auditor texniki peşә mәktәbi
1846cı ildә  Audit işlәri elmi üçün mәktәb
1849cu il Auditor işlәri elmi üçün Hәrbi kollegiya
Sual: Amerika auditorlarının Assosiasiyası neçәnci ildә yaranmışdı? (Çәki: 1)
1397ci ildә
1478ci ildә
1867ci ildә
1887ci ildә
1995ci ildә
Sual: Neçәnci ildә NyuYork ştatında auditor fәaliyyәti qanunvericiliklә tәsdiq olunmuşdu? (Çәki: 1)
1897ci ildә

1878ci ildә
1867ci ildә
1887ci ildә
1896cı ildә
Sual: Maliyyә nәzarәtinin meydana gәlmәsinә sәbәb olan amillәr hansılardır? (Çәki: 1)
Әmәyin bölgüsü, әmtәә mübadilәsi vә iqtisadi inteqrasiya
Әmtәә mübadilәsi, qloballaşma vә pul münasibәtlәri
Әmәyin bölgüsü , әmtәә mübadilәsi vә pul münasibәtlәri
İqtisadi inteqrasiya, pul münasibәtlәri vә müxtәlif mülkiyyәt formalı müәssisәlәrin yaranması
İqtisadi inkişaf
Sual: İlk dәfә olaraq dövlәt maliyyә sistemindә nәzarәt hansı formalarda hәyata keçirilirdi? (Çәki: 1)
büdcәnin gәlir hissәsinin formalaşdıran vergilәrin ödәnilmәsinә vә büdcә xәrclәrinә nәzarәt
dövlәt xәrclәrinә nәzarәt
Büdcәnin gәlir hissәsini formalaşdıran vergilәrin ödәnilmәsinә
Maya dәyәrinә nәzrәt
Vergilәrәnәzarәt
Sual: XVIIXIX әsrlәrdә maliyyә nәzarәtinin neçә sistemi mövcud idi vә hansılardır? (Çәki: 1)
2 anqlosaksonvәABŞ
1 anqlosakson
3 Yunanalman, anqlosaksonvәfransa
2 anqlosaksonvәyunanalman.
e) 2 yunan – almanvәABŞ
Sual: Maliyyә nәzarәtinin әsas mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
Büdcәgәlirlәrininformalaşması
Maliyyәehtiyatlarınınformalaşdırılmasıvәsәmәrәliistifadәprosesinitәminetmәk.
Dövlәtiniqtisadisiyasәtiniformalaşdırmaqvәinkişafetdirmәk
Maliyyәehtiyatlarınınformalaşdırılması
Hәrbixәrclәrininazaldılması
Sual: XVII әsrdә Rusiyada auditorlar hansı sahәyә aid edilirdi: (Çәki: 1)
Mülki
әdliyyә
hәrbi
Vәtәndaş
Heç birinә aid edilmir
Sual: Audit xidmәti ilk dәfә rәsmi olaraq XIV әsrdә hansı ölkәdә qeyd olunmuşdur? (Çәki: 1)
Amerika Birlәşmiş Ştatlarında.
Rusiyada.
İspaniyada.
İngiltәrәdә.
e) Bu ölkәlәrin heç birindә.
Sual: ”Auditor xidmәti haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu neçәnci ildә qәbul olunmuşdur: (Çәki: 1)
1990cı il
1994cü il
2000ci il
2003cü il.
ARda bu adda qanun yoxdur

Sual: Dünya ölkәlәrinin ali audit qurumları tәşkilati İNTOSAİ neçәnci ildә tәsis olunmuşdur? (Çәki: 1)
1949cu ildә
1953cü ildә
1999cu ildә.
2009cu ildә
2000ci ildә.
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Sual: Maliyyә nәzarәtinin obyekti nәdir? (Çәki: 1)
beynәlxalq münasibәtlәr
tәsәrrüfat münasibәtlәri
iqtisadi münasibәtlәr
bölgü münasibәtlәri
variantların heç biri düz deyil
Sual: Maliyyә yoxlamasında hansı göstәricilәr yoxlanılır? (Çәki: 1)
Maliyyә yoxlamasında statistik göstәricilәr yoxlanılır
Maliyyә yoxlamasında dәyәr göstәricilәri yoxlanılır
Maliyyә yoxlamasında yalnız xәrc maddәlәri yoxlanılır
Maliyyә yoxlamasında tәsәrrüfat göstәricilәri yoxlanılır
Maliyyә yoxlamasında yalnız büdcә göstәricilәri yoxlanılır
Sual: Aşağıdakılardan hansı fikir yanlışdır? (Çәki: 1)
Maliyyә nәzarәti dәyәr göstәricilәrinin formalaşmasının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtinin maliyyә
nәticәlәrinindüzgünlüyünü әhatә edir
Maliyyә nәzarәti büdcәnin vә büdcәdәnkәnar fondların tәrtib olunmasının vә icrasının düzgünlüyünü
әhatә edir
Maliyyә nәzarәti yalnız istehsal fәaliyyәtinin nәticәlәrinin düzgünlüyünü әhatә edir
Maliyyә nәzarәti büdcә vәsaitlәrinin mәqsәdli istifadәsinin düzgünlüyünü әhatә edir
Maliyyә nәzarәti vergi ödәnişlәrinin,vergi ayırmalarının tamlığının vә vaxta müvafiqliyinindüzgünlüyünü
әhatә edir
Sual: Maliyyә nәzarәti bölgü mәrhәlәsindәhansılara nәzarәt edir (Çәki: 1)
dövlәt büdcәsinә vәsaitlәrin ayrılmasına
sosial sığortaya ayırmalara
ictimai yığım vә istehlak fondlarının bәrpasına vә zәnginlәşdirilmәsinәvәsaitlәrin sәrf olunmasına
әmәyin kәmiyyәtinә vә keyfiyyәtinә uyğun şәkildә vәsaitlәrin sәrf olunmasına
variantların hәr birindә sadalananlara
Sual: Maliyyә nәzarәtininәzarәtin digәr növlәrindәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәr: (Çәki: 1)
tәkrar istehsalın heç bir mәrhәlәsindә iştirak etmir
istehsal texnilogiyasına әmәl edilmәsinә nәzarәt
yoxlama orqanlarının fәaliyyәt göstәrmәsi üçün lisenziyaların verilmәsini tәmin edir
ictimai tәkrar istehsalın bütün sahәlәrindә tәzahür edir vә maliyyә nәticәlәrinin qәbul edilmәsi mәrhәlәsi
dә daxil olmaqla, maliyyә fondlarının bütün hәrәkәt prosesini müşayiәt edir
Nәzarәtin digәr növlәrindәn fәrqlәnmir

Sual: Maliyyә nәzarәti istәnilәn istehsal üsulu zamanı tәsәrrüfat mexanizminin obyektiv zәruri tәrkib hissәsidir.
Sәbәbini göstәrin: (Çәki: 1)
Çünki, maliyyә nәzarәti ictimai tәkrar istehsalın bütün sahәlәrindә tәzahür edir vә maliyyә nәzarәti
maliyyә nәticәlәrinin qәbul edilmәsi mәrhәlәsi dә daxil olmaqla, maliyyә fondlarının bütün hәrәkәt prosesini
müşayiәt edir
Çünki, maliyyә nәzarәti istehsal texnilogiyasına әmәl edilmәsinә nәzarәt
Çünki, maliyyә nәzarәti yoxlama orqanlarının fәaliyyәt göstәrmәsi üçün lisenziyaların verilmәsini tәmin
edir
Çünki, maliyyә nәzarәti tәkrar istehsalın heç bir mәrhәlәsindә iştirak etmir
Çünki, maliyyә nәzarәti istәnilәn istehsal üsulu zamanı tәsәrrüfat mexanizminin obyektiv zәruri tәrkib
hissәsi deyil
Sual: Bölgü prosesi mәrhәlәsindә maliyyә nәzarәtinin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
ictimai mәhsuldan cәmiyyәtin müxtәlif tәlәbatlarını ödәmәk üçün istifadә olunmasını yoxlamaqdan
istehsala sәrf olunmuş vәsaitlәrin yerini doldurmağın tәmin edilmәsini yoxlamaqdan
yeni yaradılmış mәhsulun bazar münasibәtlәrinә uyğun tәrzdә bölüşdürülmәsi üçün istifadә olunmasını
yoxlamaqdan
Variantların hamısı doğrudur
Variantlar doğru deyil
Sual: İctimai mәhsul mübadilәsi mәrhәlәsindә maliyyә nәzarәti aşağıdasadalananlardan hansıları әhatә edir:
(Çәki: 1)
ictimai mәhsuldan cәmiyyәtin müxtәlif tәlәbatlarını ödәmәk üçün istifadә olunmasını
istehsala sәrf olunmuş vәsaitlәrin yerini doldurmağın tәmin edilmәsini
yeni yaradılmış mәhsulun bazar münasibәtlәrinә uyğun tәrzdә bölüşdürülmәsi üçün istifadә olunmasını
bazarın mallarla tәchiz edilmәsi yolu ilә xalq tәsәrrüfatının materialtexniki vasitәlәrlә tәmin olunmasını vә
әhalinin xalq istehlakı mallarına olan alıcılıq tәlәbatının ödәnilmәsini, müqavilә münasibәtlәrini
Sadalananların hamısını
Sual: Tәkrar istehsal prosesinin sonuncu mәrhәlәsindә  istehlak mәrhәlәsindә maliyyә nәzarәti yoxlayır.
Düzgün variantı göstәrin: (Çәki: 1)
istehsal fondlarının bәrpası vә genişlәndirilmәsi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi ilә bağlı olan әmәliyyatları
yalnız istehsala sәrf olunmuş vәsaitlәrin yerini doldurmağın tәmin edilmәsini
yeni yaradılmış mәhsulun bazar münasibәtlәrinә uyğun tәrzdә bölüşdürülmәsi üçün istifadә olunmasını
bazarın mallarla tәchiz edilmәsi yolu ilә xalq tәsәrrüfatının materialtexniki vasitәlәrlә tәmin olunmasını
müqavilә münasibәtlәrini
Sual: Şәxsi istehlakda maliyyә nәzarәti hansı prosesә nәzarәt edir. Düzgün variantı göstәrin: (Çәki: 1)
istehsal fondlarının bәrpası vә genişlәndirilmәsi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi ilә bağlı olan әmәliyyatlara
cәmiyyәt üzvlәrinin maddi vә mәnәvi tәlәbatlarının ödәnilmәsindәki uyğunsuzluqların aşkara çıxarılması
vә şәxsi tәlәbatların ödәnilmәsi prosesindә normativ hüquqi aktların pozulmasından irәli gәlәn ziddiyyәtlәrin
aşkara çıxarılmasına
müqavilә münasibәtlәrini
istehsala sәrf olunmuş vәsaitlәrin yerini doldurmağın tәmin edilmәsinә
yeni yaradılmış mәhsulun bazar münasibәtlәrinә uyğun tәrzdә bölüşdürülmәsi üçün istifadә olunmasına
Sual: Maliyyә nәzarәti dövlәt büdcәsinә vәsaitlәrin ayrılmasınaictimai tәkrar istehsalın hansı mәrhәlәsindә
nәzarәt edir? (Çәki: 1)
mübadilә
bölğü
istehsal
istehlak
nәticәlәrinin qәbulu
Sual: Maliyyә nәzarәti müqavilәmünasibәtlәrinә ictimai tәkrar istehsalın hansı mәrhәlәsindә nәzarәt edir?
(Çәki: 1)

mübadilә
bölğü
istehsal
istehlak
nәticәlәrinin qәbulu
Sual: İstehsal fondlarının bәrpası, genişlәndirilmәsi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi ilә bağlı olan әmәliyyatları
maliyyә nәzarәti tәkrar istehsalın hansı mәrhәlәsindә yoxlayır ? (Çәki: 1)
mübadilә
bölğü
istehsal
istehlak
nәticәlәrinin qәbulu
Sual: Dövlәtin öz funksiyasını yerinә yetirmәsi mәqsәdi ilә onun sәmәrәli istifadә olunması üçün hüquqi vә
fiziki şәxslәr arasında yaranan pul münasibәtlәri necә adlanır? (Çәki: 1)
nәzarәt metodu
nәzarәt forması
nәzarәt obyekti
nәzarәt subyekti
nәzarәt sistemi
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansını S.V.Stepaşin “Dövlәt maliyyә nәzarәti” әsәrindә milli gәlirin istehsalı,
bölüşdürülmәsi vә onun sәmәrәli istifadәsinә dair, bir tәrәfdәn dövlәt, digәr tәrәfdәn hüquqi vә fiziki şәxslәr
arasında yaranan münasibәtlәr kimi müәyyәn edir. (Çәki: 1)
maliyyә nәzarәtinin obyektini
maliyyә nәzarәt metodunu
maliyyә nәzarәt formasını
maliyyә nәzarәt subyektini
maliyyә nәzarәt sistemini
Sual: A.V.Nesterov yoxlama obyektinә aşağıdakılardan hansını aid etmirdi? (Çәki: 1)
maliyyә sәnәdlәri vә mәlumatlar
istehsal proseslәri
istismar, saxlanma, daşınma, realizә edilmә vә köhnәlmә proseslәri
şәxsi yoxlamaya vә yaxud fәrdi yoxlamaya mәruz qala bilәn subyektlәr
qeydiyyat sistemini
Sual: Maliyyә nәzarәti bu elmlәrә qarışılıqlıәlagadә fәaliyyәt göstәrir uyğun olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Statistika
Iqtisadi nәzariyyә
Mühasibat uçotu
Politologiya
Iqtisadi nәzәriyyә
Sual: Tәkrar istehsalın hansı mәrhәlәsindә maliyyә nәzarәti dövlәt büdcәsinә vәsaitlәrin ayrılmasına nәzarәti
hәyata keçirir? (Çәki: 1)
inkişaf
istehsal
istehlak
bölğü
mübadilә
Sual: Bölgü mәrhәlәsindәmaliyyә nәzarәti hansılara nәzarәt etmir? (Çәki: 1)
dövlәt büdcәsinә vәsaitlәrin ayrılmasına

istehsal fondlarının bәrpası , genişlәndirilmәsi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi ilә bağlı olan әmәliyyatlara
sosial sığortaya ayırmalara
ictimai yığım vә istehlak fondlarının bәrpasına vә zәnginlәşdirilmәsinә vәsaitlәrin sәrfolunmasına
әmәyin kәmiyyәtinә vә keyfiyyәtinә uyğun şәkildә vәsaitlәrin sәrf olunmasına
Sual: İstehlak mәrhәlәsindә maliyyә nәzarәti aşağıda sadalanan hansıları yoxlayır? (Çәki: 1)
dövlәt büdcәsinә vәsaitlәrin ayrılmasını
sosial sığortaya ayırmaları
ictimai yığım vә istehlak fondlarının bәrpasına vә zәnginlәşdirilmәsinә vәsaitlәrin sәrf olunmasına
istehsal fondlarının bәrpası vә genişlәndirilmәsi vә ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi ilә bağlı olan әmәliyyatları
әmәyin kәmiyyәtinә vә keyfiyyәtinә uyğun şәkildә vәsaitlәrin sәrf olunmasını
Sual: Cәmiyyәt üzvlәrinin maddi vә mәnәvi tәlәbatlarının ödәnilmәsindәki uyğunsuzluqların aşkara
çıxarılmasına nәzarәt hansı mәrhәlәdә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
inkişaf
istehsal
şәxsi istehlak
bölğü
mübadilә
Sual: Müqavilә münasibәtlәriictimai tәkrar istehsalın hansı mәrhәlәsindә yoxlanılır? (Çәki: 1)
istehlak
inkişaf
istehsal
bölğü
mübadilә
Sual: Maliyyә nәzarәtinin yeni yaradılmış mәhsulun bazar münasibәtlәrinә uyğun tәrzdә bölüşdürülmәsi üçün
istifadә olunmasını yoxlamaq kimi vәzifәsi hansı mәrhәlәdә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
istehlak prosesi mәrhәlәsindә
şәxsi istehlak prosesi mәrhәlәsindә
istehsal prosesi mәrhәlәsindә
mübadilә prosesi mәrhәlәsindә
bölgü prosesi mәrhәlәsindә
Sual: Maliyyәnәzarәtininobyektlәrihansılardır? (Çәki: 1)
Müxtәlifmülkiyyәtformalımüәssisәlәrvәauditorşirkәtlәri
Müәsisәnindövriyyәvәsaitlәri
bölgü vә yenidәn bölgü münasibәtlәri
Milli mәhsulun natural vә dәyәr göstәricilәri
Banklar, xarici partnyorıar, sәhmdar, sığorta birliklәri
Sual: Gömrük nәzarәtinin obyektlәri: Sәhv olanı göstәrin: (Çәki: 1)
Gömrükdәn keçәn subyektin savadı
Gönrük mәqsәdi üçün lazım olan sәnәd vә mәlumatlar
Yoxlama, qeydiyyat alınma, hesabat sistemlәri
Qeydә alınası mallar vә nәqliyyat vasitәlәri
Gömrük tәrәfindәn yoxlanılması әmtәә vә nәqliyyat vasitәlәri saxlana bilәn otaqlar vә digәr yerlәr
Sual: Nәzarәtin hansı növü dәyәr kateqoriyalarının istifadәsi ilә әlagәlәndirilir? (Çәki: 1)
Sanitar
Inzibati
Maliyyә
Ekoloji
Texnoloji
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Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmә funksiyalarının növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
planlaşdırma
tәşkilatçılıq
tәşkilatçılıq
nәzarәt
tәnzimlәmәk
Sual: İdarәetmә sistemindә maliyyә nәzarәtinin әsas mәqsәdi: (Çәki: 1)
idarәedәn subyektin maliyyә maraqlarının qorunmasınınqiymәtlәndirilmәsidir
idarәedәn subyektin qorunmasınınqiymәtlәndirilmәsidir
nәzarәt edәn subyektin qorunmasınınqiymәtlәndirilmәsidir
maliyyә nәzarәt sisteminin bütün subyektlәrinin qorunmasınınqiymәtlәndirilmәsidir
sadalananlar doğru deyil
Sual: İdarәetmәnin planlaşdırma funksiyanın yardımı ilә müәyyәnlәşdirilir: (Çәki: 1)
tәşkilat strukturunun formalaşmasını vә onu bütün lazım olan şeylәrlә tәmin edilmәsi
tәşkilatın fәaliyyәtinin mәqsәdi vә bu mәqsәdә nail olmaq üçün daha effektli metod vә
vasitәlәrmüәyyәnlәşdirilir
tәşkilatın işinin nәticәlәrinin effektiv olduğunun analiz edilmәsi
tәşkilatın öz mәqsәdinә çatma dәrәcәsinin qiymәtәndirilmәsi
gәlirlәrinin artım sәviyyәsi
Sual: İdarәetmәnin tәşkilatçılıq funksiyası: (Çәki: 1)
tәşkilat strukturunu formalaşdırır vә onu bütün lazım olan şeylәrlә tәmin edir
tәşkilatın fәaliyyәtinin mәqsәdini müәyyәn edir
mәqsәdә nail olmaq üçün daha effektli metod vә vasitәlәri araşdırır
tәşkilatın işinin nәticәlәrinin effektiv olduğunun analiz edir
gәlirlәrinin artım sәviyyәsini müәyyәnlәşdirir
Sual: İnzibati idarә etmәnin nәzәriyyәsinin banisi Anri Fayol (18411925) XX әsrin әvvәllәrindә inzibati
proseslәrin funksiyasını ayırd etmişdir. Bunlar hansılardır: (Çәki: 1)
gәlәcәyi görmә (uzaqgörәnlәr), tәşkilatçılıq, idarә etmә bacarığı, uzaqlaşma, nәzarәt
tәşkilatçılıq, idarә etmә bacarığı, uzaqlaşma, tәnzimlәmә
gәlәcәyi görmә (uzaqgörәnlәr), tәşkilatçılıq, tәmin etmә
tәnzimlәmә, uzaqlaşma, nәzarәt
gәlәcәyi görmә (uzaqgörәnlәr), izahatvermә, nәzarәt
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı maliyyә marağına aid edilә bilәr: (Çәki: 1)
Ilkin vә cari
Ilkin vә törәmә
Cari vә törәmә
Daxili vә xarici
Ilkin vә sonradan

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı ilkin maliyyә marağına aid edilir: (Çәki: 1)
Dövlәt proqramlarının reallaşdırılması
sahibkar tәrәfindәn mәnfәәtin alınması
әhalinin sәhiyyә proqramlarının reallaşdırılması
әhalinin tәhsil proqramlarının reallaşdırılması
bütün variantlar aid edilir
Sual: Sahibkar tәrәfindәn mәnfәәtin alınması hansı maliyyә marağı hesab edilir? (Çәki: 1)
Ilkin
Törәmә
Cari
İkinci
Sonradan
Sual: Әhalinin sәhiyyә proqramlarının reallaşdırılması hansı maliyyә marağı hesab edilir? (Çәki: 1)
Ilkin
Törәmә
Cari
Xarici
Sonradan
Sual: Maliyyә maraqlarının formallaşdırması formaları hansılardır? (Çәki: 1)
normativ akt, hәmçinin beynәlxalq, dövlәt, bәlәdiyyә, müәssisә vә ya onun struktur bölmәsi sәviyyәsindә
qeyrinormativ (qeyristandart) xarakterli akt, mәsәlәn konkret işçinin mükafatlandırması haqqında әmr
idarә edәn subyektin vә ya onun sәlahiyyәt verilmiş nümayәndәlәrinin şifahi müraciәti
maliyyәmarağınıifadәedәn digәrformalar
Sadalananlarınhamısı
Sual: S.P. Openışev vә V.A.Jukov ümumdövlәt maliyyә nәzarәtinin hansı funksiyalarını müәyyәn etmişlәr. Düz
olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
kәnara çıxmaları aşkar etmәk
kәnara çıxma hallarının sәbәblәrini analiz etmәk
bölüşdürücü
nәzarәt obyektinin fәaliyyәtini nizamlanması
önlәyici tәdbirlәr
Sual: Maliyyә nәzarәti sistemi nәdir: (Çәki: 1)
tәşkilatın işinin nәticәlәrinin effektiv olduğunun analiz edilmәsini nәzәrdә tutur
maliyyәnin spesifik mexanizmi vasitәsilә reallaşdırılan maliyyә nәzarәtinin obyekti haqqında idarә edәn,
nәzarәt edәn vә nәzarәt edilәn subyektlәrin qarşılıqlı әlaqәsidir
tәşkilatın fәaliyyәtinin mәqsәdi vә bu mәqsәdә nail olmaq üçün daha effektli metod vә vasitәlәr
müәyyәnlәşdirilir
ölkәnini ayrıayrı maliyyә hәlqәlәrinin mәcmusu vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәrdir
ölkә әrazisindә müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin qarşılıqlı әlaqәsidir
Sual: Maliyyә nәzarәt sistemini hansı element vasitәsi ilә xarakterizә etmәk qeyri  mümkündür (Çәki: 1)
idarәedici subyektlәr
qiymәt sistemi
nәzarәt olunan subyektlәr
nәzarәt obyekti
nәzarәt mexanizmi
Sual: Kontrollinq hansı metodların mәcmusu hesab edilir: (Çәki: 1)
yoxlama
operativ vә strateji idarә etmә

sәnәdlәşdirmә
hesablama
tәhlil
Sual: Maliyyә nәzarәtinin funksiysını göstәrin: (Çәki: 1)
bölgü
yenidәn bölgü
tәnzimlәyici
stimullaşdırıcı
önlәyici tәdbirlәr
Sual: Maliyyә nәzarәti bu elmlәrә qarşılıqlıәlaqәdә fәaliyyәt göstәrir. Uyğun olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Mühasibat uçotu
Iqtisadi nәzәriyyә
Texnologiya
Statistika
Iqtisadi nәzәriyyә
Sual: Maliyyә marağı bölünür: (Çәki: 1)
törәmә vә ilkin
ilkin vә sonradan
әsas vә ikinci
әsas vә törәmә
cari vә sonradan
Sual: Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycanda dövlәt sәviyyәsindә maliyyә maraqlarını ifadә etmir? (Çәki: 1)
“Büdcә sistemi” haqqında Qanun
Vergi Mәcәllәsi
Gömrük Mәcәllәsi
“Hesablama Palatası”haqqında Qanun
Büdcә Mәcәllәsi
Sual: Maliyyә nәzarәtinin funksiyalarına aid deyil: (Çәki: 1)
Kәnara çıxma hallarını aşkar etmәk
Kәnara çıxma hallarının analiz etmәk
Stimullaşdırıcı
Önlәyici tәdbirlәr
Qanun qoruyuculuğu
Sual: Maliyyә nәzarәtinin aparılması mәrhәlәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Yoxlamaya (tәftişә) hazırlıq
Vergilәrin dәrәcәlәrinin müәyyәn edilmәsi
Yoxlamanın aparılması
Yoxlamanın nәticәlәrinin rәsmilәşdirilmәsi
Yoxlama materiallarının reallaşdırılması
Sual: Maliyyәnin spesifik mexanizmi vasitәsilә reallaşdırılan maliyyә nәzarәtinin obyekti haqqında idarә edәn,
nәzarәt edәn vә nәzarәt edilәn subyektlәrin qarşılıqlı әlaqәsi nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
nәzarәt obyektini
nәzarәt subyektini
nәzarәt sistemini
nәzarәt elementini
heç birini

Sual: Idarәetmәnin funksiyalarına aid deyil: (Çәki: 1)
Nәzarәt
Planlaşdırma
Audit
Motivasiya
Tәkilatçılıq
Sual: Idarә etmәnin funksiyasını göstәrin: (Çәki: 1)
Nәzarәt
Tәftiş
Tәhli
Yoxlama
Audit
Sual: Bu funksiya tәşkilatın işinin nәticәlәrinin sәmәrәli olduğunun analiz verilmәsini nәzәrdә tutur: (Çәki: 1)
Nizamlama
Planlaşdırma
Nәzarәt
Tәşkilatcılıq
Koordinasiya
Sual: Maliyyә marağının formalaşdırılmasıformalarına aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Normativ aktlar
Qeyrinormativ aktlar
Idarә edәnsubyektin (sәlahiyyәtli nümayәndәsinin)şifahi bәyanatı
Nәzarәt metodlarının müәyyәnlәşdirilmәsi
Işçinin mükafatlandırılması haqqında әmr
Sual: Maliyyә nәzarәtini sisteminә daxil deyildir: (Çәki: 1)
Nәzarәt obyekti
Idarәedici subyektlәr
Qiymәt mexanizmi
Nәzarәt mexanizmi
Nәzarәitin predmeti
Sual: Nәzarәt funksiyası yerinә yetirmәyә imkan verәn fәaliyyәt necә adlanır: (Çәki: 1)
İdarәedәn subyekt
Nәzarәt mexanizmi
Nәzarәtsubyekti
Nәzarәt növü
Nәzarәtobyekti
Sual: Maliyyә nәzarәti sisteminin elementi deyil: (Çәki: 1)
Nәzarәtin subyekti vә obyekti
Nәzarәtin prinsiplәri vә metodları.
Nәzarәtin texnikası vә texnologiyası.
Texniki vә texnoloji nәzarәt.
Nәzarәtin predmeti

BÖLMӘ: 04
Ad

04

Suallardan

86

Maksimal faiz

86

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

4%

Sual: Maliyyә nәzarәtinin subyektilәrinә aiddir (Çәki: 1)
hüquqi vә fiziki şәxslәr
yalnız hüquqi şәxslәr
özәl müәssisәlәr
ancaq dövlәt müәssisәlәri
yalnız fiziki şәxslәr
Sual: Dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәrkәn Parlament, Prezident hansı subyekt qismindә çıxış edir vә әsas
vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
Idarә olunan qismindә çıxış edir vә nәzarәti hәyata keçirirlәr
Nәzarәt olunan qismindә çıxış edir vә nәzarәt olunurlar
Nәzarәt olunan qismindә çıxış edir vә nәzarәti hәyata keçirirlәr
Idarә edәn qismindә çıxış edir vә idarәetmәyә dair qәrarlar qәbul edirlәr
Idarә olunan qismindә çıxış edir vә nәzarәt olunurlar
Sual: Maliyyә nәzarәti sistemi nәdir? (Çәki: 1)
mәhsuldar güvvәlәrin vә istehsal münasibәtlәrinin nizama salınmasl mәqsәdi ilә onların inkişafına mәnfi
tәsir edәn amillәri aşkar edir
maddi, әmәk vә maliyyә resurslarının rasional xәrclәnmәsi sahәsindә konkret metodlarla iqtisadiyyatı
idarә etmәyi tәmin edir
maliyyәnin spesifik mexanizmi vasitәsilә reallaşdırılan maliyyә nәzarәtinin obyekti haqqında idarә edәn,
nәzarәt edәn vә nәzarәt edilәn subyektlәrin qarşılıqlı әlaqәsidir
dövlәt büdcәsi vasitәlәrindәn istifadә ilә әlaqәdar qanundan kәnara çıxma hallarını müәyyәn edir
Sual: Maliyyә nәzarәti prosesini düzgün tәşkil etmәk üçün ilk növbәdә nәyә aydınlıq gәtirmәk lazımdır: (Çәki:
1)
yalnız nәzarәtin subyektlәrinә
nәzarәtin subyektlәrinә, obyektlәrinә vә predmetinә
yalnız nәzarәtin obyektlәrinә vә predmetinә
maliyyә göstәricilәrinә
tәşkilatın fәaliyyәt istiqamәtinә
Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә nәzarәti sistemi subyektlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
idarәedәn
nәzarәti hәyata keçirәn
idarә olunan
qiymәtlәndirәn
nәzarәt olunan
Sual: İdarәetmә vә idarә olunmanin bir subyekt tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
Birbaşa idarәetmә
Bilavasitә idarәetmә
Özünü nәzarәt
Daxili nәzarәt
Kәnar nәzarәt
Sual: İdarәedәn subyektlәri hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirmәk olar (Çәki: 1)
İdarәedәn subyektin tәşәbbüsü ilә yaradılanlar
İştirak dәrәcәsinә vә tәrkibinә görә
Tәşkil olunduğu әsasa görә
Nәzarәt orqanını yaratmaq tәşәbbüsü ilә çıxış edәnlәrә görә
Әrazi tәşkilat sәviyyәsinә görә

Sual: İştirak dәrәcәsinә görә idarәedәn subyektlәr qrupuna aiddir: (Çәki: 1)
Vahid vә kollegial rәhbәrlik idarә edәnlәr
Dövlәtin Konstitusiyası әsasında yaradılmış idarә edәnlәr
Bilavasitә vә tәmsilçi vasitәsi ilә idarә edәnlәr
Öz tәşәbbüsü ilә yaradılan idarә edәnlәr
Beynәlxalq sәviyyәdә yaradılan
Sual: Tәrkibinә görә idarә edәn subyektlәri belә qruplaşdırılır: (Çәki: 1)
Vahid vә kollegial rәhbәrlik idarә edәnlәr
Dövlәtin Konstitusiyası әsasında yaradılmış idarә edәnlәr
Bilavasitә vә tәmsilçi vasitәsi ilә idarә edәnlәr
Öz tәşәbbüsü ilә yaradılan idarә edәnlәr
Beynәlxalq sәviyyәdә yaradılan
Sual: Aşağıdakılardan hansı vahid rәhbәrlik subyektlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
parlament
Prezident vә tәşkilatın yeganә tәsisçisi
sәhmdarlar yığıncağı
sәhmdar cәmiyyәtin direktorlar şurası
prezident vә parlament
Sual: Kollegial idarә edәn subyektlәri göstәrin: (Çәki: 1)
Prezident
Tәşkilatın yeganә tәsisçisi
Parlament vә sәhmdarlar yığıncağı
Sәhmdar cәmiyyәtin direktoru
Sadalanan subyektlәrin hәr biri
Sual: Tәşkil olunduğu әsasa görә nәzarәtçi orqanlara aşağıdakilardan hansını aid etmәk olmaz: (Çәki: 1)
Dövlәtin Konstitusiyası әsasında yaradılmış
Qanuna vә digәr qanunverici aktlara әsasәn yaradılanlar
Hüquqi şәxslәrin dövlәt qeydiyyatı haqqında qanuna әsasәn yaradılanlar
Öz tәşәbbüsü ilә yaradılanlar
Daxili sәrәncam sәnәdlәrinә әsasәn yaradılan
Sual: Aşağıdakılardan hansı subyekt nәzarәt orqanını yaratmaq tәşәbbüsü ilә çıxış edәnlәrә görә yaradılan
subyektlәr qrupuna aiddir. (Çәki: 1)
Dövlәtin Konstitusiyası әsasında yaradılmış
Qanuna vә digәr qanunverici aktlara әsasәn yaradılanlar
Hüquqi şәxslәrin dövlәt qeydiyyatı haqqında qanuna әsasәn yaradılanlar
Öz tәşәbbüsü ilә yaradılanlar
Daxili sәrәncam sәnәdlәrinә әsasәn yaradılan
Sual: Aşağıda nәzarәt orqanını yaratmaq tәşәbbüsü ilә çıxış edәnlәrә görә nәzarәt subyektlәri qrupu
verilmişdir. Hansı variant yanlışdır: (Çәki: 1)
Normativ aktın tәlәbinә görә tәşkil olunanlar
İdarәedәn subyektin tәşәbbüsü ilә yaradılanlar
Öz tәşәbbüsü ilә yaradılanlar
Bütün variantlar düzdür
Daxili sәrәncam sәnәdlәrinә әsasәn yaradılan
Sual: Әrazi tәşkilat sәviyyәsinә görә ayırd edilәn nәzarәt subyektlәri. Yanlış cavabı göstәrin: (Çәki: 1)
beynәlxalq

dövlәt
regional
auditor
ayrıca müәssisә, tәşkilat
Sual: Maliyyәlәşmә mәnbәyinә görә aşağıdakı idarәetmә subyektlәrini ayırd edirlәr. Sәhv olanı göstәrin: (Çәki:
1)
büdcә hesabına maliyyәlәşәnlәr
sahibkarlıq fәaliyyәti hesabına maliyyәlәşәnlәr
tәsisçi hesabına maliyyәlәşәnlәr
müxtәlif mәnbәlәr hesabına maliyyәşәnlәr
auditorlar tәrәfindәn maliyyәlәşәnlәr
Sual: Aşağıdakılardan hansı Hesablama Palatası funksiyalarına aid deyil? (Çәki: 1)
dövlәt büdcәsinin vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının (tәsisatlarının) büdcәlәrinin layihәlәrinә rәy verir;
dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirmәlәrin tәsdiq olunmuş dövlәt büdcәsindә müәyyәn edildiyi kimi
aparılmasını tәhlil edir, aşkar edilmiş kәnarlaşmaların aradan qaldırılması, habelә bütövlükdә büdcә
prosesinin tәkmillәşdirilmәsi haqqında tәkliflәr hazırlayır vә Milli Mәclisә tәqdim edir;
umumi büdcә cәdvәllәrinin göstәricilәrini, büdcә öhtәliklәrinin limitlәrini vә maliyyәlәşdirmәnin baş
sәrәncamçılarına, sәrәncamçılarına vә alıcılara çatdırır;
rübdә bir dәfә dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәrinin icrası haqqında Milli Mәclisә mәlumat verir;
dövlәt әmlakının idarә edilmәsi, onun barәsindә sәrәncam verilmәsi vә dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsindәn әldә edilәn vәsaitlәrin dövlәt büdcәsinә daxil olmasına nәzarәti hәyata keçirir;
Sual: Hesablama Palatası büdcәnin icrasına nәzarәti hansı prinsip әsasında hәyata keçirmir (Çәki: 1)
qanunilik
obyektivlik
vahidlik
müstәqillik
aşkarlıq
Sual: Hesablama Palatası ibarәtdir (Çәki: 1)
sәdr, sәdr müavini vә 7 auditor
sәdr, sәdr müavini vә 8 auditor
sәdr, sәdr müavini vә 14 auditor
sәdr, sәdr müavini vә 9 auditor
sәdr, sәdr müavini vә 21 auditor
Sual: Hesablama Palatası sәdrinin, sәdr müavininin vә auditorların sәlahiyyәt müddәti nә qәdәrdir: (Çәki: 1)
7 ildir
7 aydır
8 ildir
8 aydır
5 ildir
Sual: Aşağıda göstәrilәn variantlardan hansı dövlәt maliyyә nәzarәtini özündә әks etdirmir: (Çәki: 1)
dövlәt büdcәnin vә büdcәdәn kәnar fondlarının büdcәlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt;
pul dövriyyәsinin tәşkilinә nәzarәt;
fәrdi sahibkarların mühasibat uçotu vә maliyyә (mühasibat) hesabatının müstәqil yoxlanılmasınanәzarәt
kredit ehtiyatlarının istifadәsinә nәzarәt;
dövlәtin daxili vә xarici borclarının, dövlәt ehtiyyatlarının vәziyyәtinә nәzarәt;
Sual: S.P.Opyonişev vә V.A.Jukov hesab edirlәr kİ, dövlәt maliyyә nәzarәtinin mәqsәdi.... Düzgün variantı
seçin: (Çәki: 1)
maliyyәtәsәrrüfat planının qәbul edilmәsi vә yerinә yetirilmәsinin tәmin olunması

dövlәtin büdcә vә qeyri büdcә maliyyә vәsaitlәrin vә dövlәt әmlakının qanuni vә effektli istifadә edilmәsini
tәmin etmәkdir
c) müәssisә vә tәşkilatların fәaliyyәtinin tәmin edilmәsidir
d) sәmәrәli auditor fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsidir
e) cәmiyyәtin istifadә etdiyi vә ya aşkarladığı maliyyә informasiyasının doğruluğunun tәmin olunması
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı dövlәt maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn subyektlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikkası Hesablama Palatası
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyi
Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyi
Sual: Xәzinәdarlıq aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir. Yanlış olanı göstәr: (Çәki: 1)
ümumi büdcә cәdvәllәrinin göstәricilәrini, büdcә öhtәliklәrinin limitlәrini vә maliyyәlәşdirmәnin baş
sәrәncamçılarına, sәrәncamçılarına vә alıcılara çatdırır;
büdcәnin kassa üzrә әmәliyyatların hesabanı aparır;
baş sәrәncamçıların, sәrәncamçıların vә federal büdcә vәsaitlәrini alanların büdcә vәsaitlәri ilә apardığı
әmәliyyatların ilkin nәzaәritini hәyata keçirir.
dövlәt büdcәsinin vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının (tәsisatlarının) büdcәlәrinin layihәlәrinә rәy verir
baş sәrәncamçıların, sәrәncamçıların vә federal büdcә vәsaitlәrini alanların büdcә vәsaitlәri ilә apardığı
әmәliyyatların cari nәzaәritini hәyata keçirir
Sual: Xәzinәdarlıq müәyyәn olunmuş sahәdә sәlahiyyәtlәrinin reallaşması mәqsәdi ilә hansı hüquqa malikdir.
Yanlış olanı qeyd edin: (Çәki: 1)
müәyyәn olunmuş qaydada müәyyәn edilmiş sahәnin fәaliyyәti mәsәlәlәri üzrә lazımı qәrar çıxarmaq
üçün mәlumat tәlәb etmәk vә almaq
b) müәyyәn edilmiş sahәnin fәaliyyәtindә lazımı ekspertiza, analiz vә qiymәtlәndirmә, hәmçinin elmi
tәdqiqatlar aparılmasını tәşkil etmәk
aparılmış nәzarәt tәdbirlәri nәticәsindә aşkar edilmiş hüquqpozuntuları barәdә mәlumatları Azәrbaycan
Respublikasının Milli Mәclisinә tәqdim etmәk
xәzinәnin әrazi orqanlarının fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirmәk
AR Maliyyә Nazirliyinin razılığı ilә xәzinәdarlığının әrazi orqanlarını yenidәn qurmaq vә lәğv etmәk
Sual: Beynәlxalq ali nәzarәt orqanlarıtәşkilatı (İNTOSAİ) nә zaman vә kimin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır: (Çәki:
1)
1955ci ildә 34 iştirakçı ölkәnin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır
1953cü ildә 34 iştirakçı ölkәnin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır
1951ci ildә 184 iştirakçı ölkәnin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır
1951ci ildә 184 iştirakçı ölkәnin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır
1953cü ildә 43 iştirakçı ölkәnin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır
Sual: Nәzarәtin rәhbәr prinsiplәrinin Lima bәyannamәsi nә zaman vә harda qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)
1977ci ildә Beynәlxalq ali nәzarәt orqanları tәşkilatının X konqresindә
1971ci ildә Beynәlxalq ali nәzarәt orqanları tәşkilatının X Ikonqresindә
1977ci ildә Beynәlxalq ali nәzarәt orqanları tәşkilatının IX konqresindә
1953cü ildә Beynәlxalq ali nәzarәt orqanları tәşkilatının IX konqresindә
1997ci ildә Beynәlxalq ali nәzarәt orqanları tәşkilatının X konqresindә
Sual: 1977ci ildә Beynәlxalq ali nәzarәt orqanları tәşkilatının IX konqresindә qәbul olunmuş nәzarәtin rәhbәr
prinsiplәrinin Lima bәyannamәsindә nәzarәtә necә tәrif verilmişdir: (Çәki: 1)
audit özü özlüyündә mәqsәd deyil, maliyyә hesabatlılığını vә dövlәt idarәetmә sistemindә cavabdehkiyi
tәmin etmәk üçün çox vacib komponentdir
bu maliyyә hüquq normalarına әsaslanan dövlәtin pul fondlarının әmәlә gәlmә sahәlәsindә qanuna
müvafiq vә mәqsәdәuyğunluq üzrә yoxlamaorqanı vә tәdbirlәr sistemidir
dövlәtin maliyyә intizamının pozulmasını aşkar edilmәsinә kömәklik göstәrәn dövlәt nәzarәtinin bir
formasıdır

iqtisadi nәzәriyyәdәn faydalanaraq, idarәetmә sistemindә, bölgü vә istehlak sistemindә özünün praktiki
mәslәhәtlәri ilә hәyatı әhәmiyyәti olan bir rola sahibdir
idarә edәn subyektlәrin idarә olunan subyektlәrin birincinin maliyyә maraqlarına uyğun әmәliyyatlar
hәyata keçirmәsinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә fәaliyyәtidir, idarәetmәnin funksiyasıdır
Sual: Aşağıdakılardan hansı İNTOSAİninreqionaltәşkilatana aid deyil: (Çәki: 1)
EUROSAİ
ASOSAİ
ARABOSAİ
RUSSİASAİ
AFROSAİ
Sual: Daxili audit xidmәtinin vәzifәlәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
mühasibat uçotu vә maliyyә hesabatlarının düzgünlüyünü vә etibarlılığını yoxlamaq;
tәsәrrüfat subyektinin xәrclәrinin sәmәrәliliyiniqiymәtlәndirmәk;
büdcәnin kassa üzrә әmәliyyatların hesabını aparmaq
tәsәrrüfat subyektinin, ona tabe olan müәssisә vә tәşkilatların (onun törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinin)
struktur bölmәlәrinin fәaliyyәtinin normativ hüquqi aktlara vә tәsdiq edilmiş fәaliyyәt planına uyğunluğunu
yoxlamaq;
ehtiyatlardan istifadәnin sәmәrәliliyi, düzgünlüyü, onlardan istifadәyә nәzarәti vә zәrәrdәn mühafizә
olunmanın yetәrliliyiniqiymәtlәndirmәk.
Sual: Audit nәdir? (Çәki: 1)
idarә edәn subyektlәrin idarә olunan subyektlәrin birincinin maliyyә maraqlarına uyğun әmәliyyatlar
hәyata keçirmәsinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә fәaliyyәtidir, idarәetmәnin funksiyasıdır
әmtәә istehsalı vә satışı, xidmәt göstәrilmәsi vә iş görülmәsi ilә mәşğul olan tәsәrrüfat subyektlәrindә
mühasibat uçotunun dәqiq vә dürüst aparılmasının, mühasibat vә maliyyә hesabatlarının müstәqil
yoxlanılmasıdır
dövlәtin maddi resurslardan sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә, qanunvericilik prinsuplәrinin pozulması
hallarının aşkarlanması mәqsәdi daşıyan nizamlama sisteminin ayrılmaz hissәsidir
maliyyә hüquq normalarına әsaslanan dövlәtin pul fondlarının әmәlә gәlmә, bölüşdürmә vә istifadә etmә
sahәlәrindә qanuna müvafiq vә mәqsәdәuyğunluq üzrә yoxlamaorqanıdır
maliyyә hüquq normalarına әsaslanan dövlәtin pul fondlarının әmәlә gәlmә, bölüşdürmә vә istifadә etmә
sahәlәrindә qanuna müvafiq vә mәqsәdәuyğunluq üzrә yoxlama tәdbirlәr sistemidir
Sual: Auditor xidmәti ilә mәşğul olmaq üçünlisenziya verildikdәn sonra fәaliyyәt müddәti neçә ildir: (Çәki: 1)
6 il
7 il
5 il
8 il
9 il
Sual: Daxili nәzarәt dedikdә hansı nәzarәt başa düşülür.Hansı variant düzdür? (Çәki: 1)
idarә olunan subyektlәrin maliyyә maraqlarına uyğun әmәliyyatlara nәzarәt
qanunvericilik prinsuplәrinin pozulması hallarının aşkarlanması mәqsәdi daşıyan nizamlama sisteminin
ayrılmaz hissәsinә nәzarәt
dövlәtin pul fondlarının әmәlә gәlmә, bölüşdürmә vә istifadә edilmәsinә nәzarәt
dövlәtin maddi resurslardan sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadәyә nәzarәt
ictimai orqanlar vә struktur bölmәlәr tәrәfindәn cәmiyyәtin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin hәyata
keçirilmәsinә nәzarәt
Sual: Aşağıda verilәnlәrdәn hansı daxili auditin tiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
maliyyә auditi
riayәt etmә auditi
әmәliyyat auditi
menecment auditi
texnoloji audit

Sual: Azәrbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının sәlahiyyәtlәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
Sәrbәst auditorlardan vә auditor tәşkilatlarından müәyyәn edilmiş formada hesabat almaq.
Audit yoxlaması zamanı ciddi maliyyә nöqsanları aşkar edilәrsә hüquqmühafizә orqanlarına mәlumat
vermәk.
Auditorların fәaliyyәti üzrә şikayәtlәrә baxıb onları hәll etmәk.
Auditor kadrlarını hazırlamaq vә tәkmillәşdirmәk.
Auditor tәşkilatları tәsis etmәk
Sual: Sәrbәst auditorlar vә auditor tәşkilatları dövlәt qeydiyyatına alındıqdan sonra fәaliyyәt göstәrmәsi üçün
lisenziya hansı müddәtә verilir: (Çәki: 1)
Üç il müddәtinә.
Sәrbәst auditorlara bir il, auditor tәşkilatlarına üç il müddәtinә.
Sәrbәst auditorlar üç il, auditor tәşkilatlarına beş il müddәtinә.
Beş il müddәtinә.
Sәrbәst auditorlara 7 il müddәtinә, auditor tәşkilatlarına müddәtsiz.
Sual: Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu, neçәnci
ildә qәbul olunmuşdur? (Çәki: 1)
1995
1996
1998
1999
2000
Sual: Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası nәzarәt etmәyә borcludur. Uyğun olmayan variantı seçin:
(Çәki: 1)
ARnın dövlәt daxili vә xarici borclarının vәziyyәtinә
AR Milli Bankının dövlәt borclarına xidmәt edilmәsi üzrә fәaliyyәtinә
AR Hökumәti tәrәfindәn alınmış xarici kreditlәrin sәmәrәli istifadә edilmәsinә
Bankların fiziki şәxslәrә verdiyi kreditlәrin geri qaytarılmasına
Azәrbaycanın borc formasında vә qaytarılmamaqla xarici ölkәlәrә vә beynәlxalq tәşkilatlara verdiyi
vәsaitlәrә
Sual: Aşağıdakılardan hansı yanlışdır. (Çәki: 1)
Hesablama Palatası AR hökumәtindәn asılı olmayan, Milli Mәclisә hesabat verәn nәzarәti orqanıdır
Hesablama Palatası geniş sәlahiyyәtlәrә malik dövlәt büdcә nәzarәti orqanıdır.
Hesablama Palatasının sәlahiyyәt sferası  dövlәt mülkiyyәtinә vә dövlәt pul vәsaitlәrinә nәzarәt etmәkdir
Hesablama Palatasının fәaliyyәtinin nәticәlәri qanun üzrә kütlәvi informasiya vasitәlәrindә
işıqlandırılmamalıdır
Hesablama Palatasının hәyata keçirdiyi nәzarәtin әsas formaları tematik yoxlamalar vә tәftişdir
Sual: Auditor nәzarәtinin başlıca mәqsәdinә aid olmayanları seçin: (Çәki: 1)
mühasibat vә ma¬liy¬yә hesabatlarının doğruluğunu müәyyәn et¬mәk
maliyyә vә tәsәrrüfat әmә¬liyyatlarının normativ aktlara uyğunluğunu müәyyәn et¬mәk
dövlәt büdcәsinә qeyrivergi ödәnişlәrninödәnilmәsinin tәmini hesablaşma sәnәdlәrinin tәftişi
vergi bәyannamәlәrinin vә iq¬ti¬sa¬di subyektlәr tәrәfindәn yoxlanılan digәr maliyyә öh¬dә¬lik¬lә¬ri¬nin
tәftişi
Sual: Aşağıdakı subyektlәrdәn hansı Dövlәtin Konstitusiyası әsasında yaradılmış nәzarәtçi orqanlara aiddir?
(Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası
Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
daxili audut xidmәti

xәzinәdarlıq
Sual: Hesablama Palatasına aid aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı yalnışdır? (Çәki: 1)
Hesablama Palatası hüquqi şәxsdir
Hesablama Palatası Bakı şәhәrindә yerlәşir
Hesablama Palatası Nazirlәr Kabinetinә hesabat verir
Hesablama Palatası dövlәt büdcәmaliyyәnә zarәti orqanıdır
Hesablama Palatası tәşkilati vә funksional müstәqilliyә malikdir
Sual: Hesablama Palatasının fәaliyyәt dairәsinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
dövlәt büdcәsinin tәsdiq edilmәsinә vә icrasına nәzarәti hәyata keçirir
dövlәt әmlakının idarә edilmәsinә, onun barәsindә sәrәncam verilmәsinә nәzarәti hәyata keçirir
dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsindәn әldә edilәn vәsaitlәrin dövlәt büdcәsinә daxil olmasına nәzarәti
hәyata keçirir
hüquqi şәxslәrin gәlirlәrinin formalaşması üzәrindә nәzarәti hәyata keçirir
hüquqi şәxslәrә vә bәlәdiyyәlәrә dövlәt büdcәsindәn vәsaitlәr ayrıldıqda hәmin vәsaitlәrin tәyinatı üzrә
istifadә edilmәsinә nәzarәti hәyata keçirir
Sual: Hesablama Palatası öz işinin tәşkilini vә tәnzimlәnmәsini .... hәyata keçirir. Düzgün variantı seçin: (Çәki:
1)
Daxili Nizamnamә әsasında
“Hesablama Palatası”Haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu әsasında
Әsasnamәsi ilә
Milli Mәclisin qәrarı әsasında
Azәrbaycan Respublukası Maliyyә Nazirliyinin göstәrişlәri әsasında
Sual: Hesablama Palatasının iclasları onun azı neçә üzvü iştirak etdikdә sәlahiyyәtlidir? (Çәki: 1)
10 üzvü
7 üzvü
5 üzvü
21 üzvü
9 üzvü
Sual: Hesablama Palatasının üzvlәrinә dair әlavә tәlәblәrә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
sәdr, sәdr müavini vә auditorlar başqa dövlәtlәr qarşısında öhdәliklәri olan, ağır vә ya xüsusilә
ağırcinayәtlәrә görә mәhkum olunmuş şәxslәr ola bilmәzlәr.
sәdr, sәdr müavini vә auditorlar dövlәt idarәçiliyi, dövlәt nәzarәti, iqtisadiyyat vә maliyyә sahәlәrindә 5
ildәn az olmayaraq iş tәcrübәsinә malik olmalıdırlar
sәdr, sәdr müavini vә auditorlar xarici ölkәlәrin vәtәndaşları ola bilәrlәr.
sәdri, sәdr müavini vә auditorları elmi, pedaqoji vә yaradıcılıq fәaliyyәti istisna olmaqla digәr haqqı
ödәnilәn fәaliyyәtlә mәşğul ola bilmәzlәr
Hesablama Palatasının sәdrliyinә vә sәdr müavinliyinә namizәdlәr Azәrbaycan Respublikası Milli
Mәclisinin sәdri, baş naziri ilә birbaşa qohumluq әlaqәsindә ola bilmәzlәr
Sual: Azәrbaycan Respublikasında sәrbәst auditor hüququnu әldә etmәk üçün aşağıdakılar tәlәb olunur:
Yanlış olanı seçin: (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olmaq;
mühasibat uçotu, maliyyә ixtisasları üzrә ali tәhsilә malik olmaq
iqtisadçı vә hüquqşünas ixtisasları üzrә ali tәhsilә malik olmaq
ixtisas üzrә azı 7 il iş stajına malik olmaq
sәrbәst auditor imtahanlarını vermәk.
Sual: Xәzinәdarlıq hansı orqanının tabeçiliyindәdir? (Çәki: 1)
Hökumәtin
Maliyyә Nazirliyinin

Parlamentin
Prezident Aparatının
Mәrkәzi Bankın
Sual: Büdcәnin icrası nәyi әhatә edir: (Çәki: 1)
Büdcә vәsaitlәrinin yığılması vә istifadәsi proseslәrini әhatә edir;
Büdcә layihәsinin tәrtibidir;
Büdcәnin icrası haqqında hesabatın hazırlanmasıdır;
Büdcәyә nәzarәtdir.
Variantların heç biri düz deyil
Sual: Xәzinәdarlıq nәzarәtinin obyektlәri. (Çәki: 1)
Kommersiya müәssisәlәrinin vәsaiti, büdcәdәnkәnar fondların vәsaitlәri.
Dövlәt müәssisәlәrinin vәsaiti, kommersiya banklarının vәsaiti.
Dövlәt büdcәsinin vәsaiti, büdcәdәnkәnar fondların vәsaiti.
Hüquqi vә fiziki şәxslәrin vәsaiti.
Sığorta şirkәtlәrinin vәsaiti vә dövlәt kreditinin vәsaiti.
Sual: Dövlәt xәzinәdarlıq orqanının әsas vәzifәsi. (Çәki: 1)
Dövlәt xәzinәdarlığının banklarda olan hesabında dövlәt büdcәsinin vәsaitlәrinin toplanması,
böıüşdürülmәsi vә istifadәsi.
Dövlәt büdcәsinin vәsaitlәrinin planlaşdırılması vә qrant kimi paylanması.
Kommersiya müәssisәlәrinin vәsaitlәrinin toplanmasına, istifadәsi vә bölüş¬dü¬rül¬mәsi.
Dövlәt xәzinәdarlıq orqanlarının bankda olan hesabına toplanmış vәsaitin dövlәt krediti kimi verilmәsi.
Büdcә vәsaitinin mәnbәlәrinin proqnozlaşdırılması, xәrclәrin sekvesterinin hәyata keçirilmәsi.
Sual: Dövlәt xәzinәdarlığl hansı qrumun nәzdindәdir: (Çәki: 1)
Sәrbәsdir
Vergi Nazirliyinin
Milli Mәclisin
Maliyyә Nazirliyinin
Nazirlәr Kabinetinin.
Sual: Büdcәnin kassa icrası harada aparılır? (Çәki: 1)
Mәrkәzi Bankda
Beynәlxalq Bankda
Büdcә tәşkilatlarında
Vergilәr Nazirliyindә
Dövlәt xәzinәdarlığında
Sual: Hesablama Palatası öz sәlahiyyәtlәri daxilindә dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin vә xәrclәrinin auditinin hәyata
keçirilmәsi nәticәsindә Maliyyә Nazirliyinә verdiyi mәlumat vә tәkliflәrә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
büdcә gәlirlәrinin artırılması üçün dövlәtin әlavә maliyyә ehtiyatlarının müәyyәn edilmәsi istiqamәtindә
tәkliflәrini;
qüvvәdә olan normativ vә qanunvericiliyin tәkmillәşdirilmәsi vә dövlәt büdcәsinin sağlamlaşdırılması ilә
bağlı tәkliflәrini;
mәcburi dövlәt sosial sığorta sisteminin tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı tәkliflәrini;
dövlәt büdcәsinin icrası barәdә illik hesabatlara vә müvafiq qanun layihәlәrinә dair Hesablama Palatasının
rәylәrini;
dövlәt büdcәsinin daxilolmalarını tәmin edәn orqanlarda Hesablama Palatası tәrәfindәn aparılmış
yoxlamalar barәdә arayış vә mәlumatları;
Sual: Dövlәt büdcәsinin gәlirlirinin vә xәrclәrinin auditi hansı orqan tәrәfindәn aparılır? (Çәki: 1)
Vergilәr Nazirliyi.
Maliyyә Nazirliyi.

Auditor Palatası.
Hesablama Palatası.
İqtisadi İnkişaf Palatası.
Sual: AR Auditorlar Palatası Haqqında Әsasnamә neçәnci ildә tәsdiq olunmuşdur? (Çәki: 1)
1991ci ildә.
1994cü ildә.
1995ci ildә.
2000ci ildә.
2001ci ildә.
Sual: Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәrinin auditini hansı orqan aparır? (Çәki: 1)
Auditor Palatası.
Mühasibat Palatası.
Hesablama Palatası.
Dövlәt Palatası.
Mәrkәzi Palata.
Sual: Hesablama Palatası kimә tabedir? (Çәki: 1)
Maliyyә Nazirliyinә;
Milli Mәclisә;
Nazirlәr Kabinetinә;
Prezidentә
Vergilәr Nazirliyinә
Sual: Maliyyә nәzarәtinin subyektlәri hansılardır? (Çәki: 1)
Hüquqi vә fiziki şәxslәr, o cümlәdәn dövlәt orqanları
Maddi istehsal sahәsindәki maliyyә münasibәtlәri
Makro vә mikro tәnzimlәmә prosesslәrindә yaranan münasibәtlәr
Dövlәt orqanlarının müxtәlif mülkiyyәt formalı müassisәlәrdә olan münasibәtlәr
Qeyrimaddi istehsal sahәsindәki maliyyә münasibәtlәri
Sual: Dövlәt maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn Prezident, Milli Mәclis vә AR Nazirlәr Kabineti nә qismindә çıxış
edirlәr: (Çәki: 1)
İdarә edәn qismindә
Nәzarәt edәn qismindә
Idәrәolunan qismindә
Әlәqәlәndirici qisimindә
Heç bir rolu yoxdur
Sual: Qәrarların icrasının yoxlayarkәn Maliyyә Nazirliyi, Hesablama Palatası maliyyә nәzarәti sahәsindә hansı
qisimdә çıxış edir: (Çәki: 1)
idarә edәn qisimindәn
nәzarәt edәn qisimindәn
Idarәolunan qisimindәn
Nәzarәt olunan qisimindәn
әlәgәlәndirici qisimindә
Sual: Vahid rәhbәrlik subyektlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Prezident
Tәşkilatın yeganә tәsiscisi
Milli Mәclis
Sәhmdarlar cәmiyyәtinin baş direktoru
Müәssisәnin direktoru

Sual: Tәşkil olunduğu әsasa görә nәzarәtçi orqanlara aid deyil: (Çәki: 1)
Dövlәt Konstitusiyasına әsasәn yaradılan
Tәsәrrüfatdaxili yaradılan
Daxili sәrәncam cәhәtlәrinә әsasәn yaradılan
Qanuna vә digәr qanunvericilik aktlarına әsasәn yaradılan
Hüquqi şәxslәrin dövlәt qeydiyyatı haqqında qanuna әsasәn yaradılan
Sual: Әrazi tәşkilat sәviyyәsinә görә nәzarәt subyektlәri ayrılır: sәhv olanı göstәrin: (Çәki: 1)
Auditor nәzarәt orqanları
Beynәlxalq nәzarәt orqanları
Dövlәt nәzarәt orqanları
Regional nәzarәt orqanları
Müәssisә sәviyyәsindә yaradılan nәzarәt orqanları
Sual: Maliyyә nәzarәtinin subyektlәri neçә hissәyә bölünür vә hansılardır? (Çәki: 1)
2idarәedәnvәidarәolunansubyektlәr
3idarәolunan, idarәedәnvәkollegial
3bilavasitә, nәzarәtihәyatakeçirәnvәidarәolunansubyektlәr
3idarәedәn, idarә olunan vәnәzarәtolunansubyektlәr
2bilavasitәvәidarәedәn
Sual: Özününә zarәt nәdir? (Çәki: 1)
İdarәetmә vә idarә olunmanın bir subyekt tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
İdarәolunmanın birsubyekt tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
İdarәetmәnin bir subyekt tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
Obyektivliyin tәmin olunması
Vahid rәhbәrliyin hәyata keçirilmәsi
Sual: Özünü nәzarәt hansı şәxslәrә aiddir? (Çәki: 1)
Dövlәt qulluqçularına
Rәsmi orqanlara
Mәsuliyyәtli şәxslәrә
Obyektiv vә әdalәtli şәxslәrә
İdaedilәn subyektlәrә
Sual: Tәrkibinә görә idarәedәn subyektlәr hansılardır? (Çәki: 1)
Vahid vә bilavasitә
Kollegial vә tәmsilçivasitәsilә idarә edәnlәr
Bilvasitә vә kollegial
Vahid vә kollegial
Rәsmi vә kollegial
Sual: Vahid rәhbәrlik subyektlәrinә hansılar daxildir? (Çәki: 1)
Parlament, prezident, tәşkilatınyeganәtәsisçisi
Prezident, cәmiyyәtin baş direktoru, tәşkilatın yeganә tәsisçisi
Cәmiyyyәtin baş direktoru, sәhmdarlar yığıncağı, sәhmdar cәmiyyәtin direktor şurası
Prezident, cәmiyyәtinbaşdirektor, sәhmdaryığıncağı
Parlament, prezident, tәşkilatınyeganәtәsisçi
Sual: İdarәedәn subyektin tәşәbbüsü ilә yaradılan nәzarәt qurumlarına hansılar daxildir? (Çәki: 1)
Daxili nәzarәt bölmәlәri yaxud sәhmdar cәmiyyәtlәrinin tәftiş bölmәlәri
Auditorqurumları
HesablamaPalatası, KommersiyaBanklarınındaxili nәzarәt bölmәlәri
Xәzinәdarlıq, sığortanәzarәtivәdaxili nәzarәt bölmәlәri

Bank auditi yaxud sığortaçılarına uditi
Sual: Sahibkarlıq hesabına maliyyәlәşәn nәzarәt qrumuna hansı daxildir? (Çәki: 1)
Auditort әşkilatları
İctimai nәzarәt orqanları
Xәzinәdarlıq
Sığorta nәzarәti
Tәsәrrüfat daxilinә zarәt
Sual: Müxtәlif mәnbәlәr hesabına maliyyәlәşәn nәzarәt qurumuna hansı orqanlar daxildir? (Çәki: 1)
Bәlәdiyyә
Auditor tәşkilatları
Sığorta orqanları
Ictimai nәzarәt orqanları
Şәxsiorqanlar
Sual: Nәzarәtolunansubyektlәrhansıәsaslaragörәtәsniflәşdirilir? (Çәki: 1)
Kommersiyayaxudqeyrikommersiya
Dövlәtvәbәlәdiyyә
Kommersiya, qeyrikommersiya vә sahә mәnsubiyyәtinәә sasәn
Sahә mәnsubiyyәtinә, ictimai vә kommersiya
İctimai, bәlәdiyyәvәqeyrikommersiya
Sual: Dövlәt maliyyә nәzarәti .............. edilәn nәzarәtdir. Uyğun gәlmәyәni göstәrin: (Çәki: 1)
Dövlәt nәzarәt orqanları tәrәfindәn müәssisәlәrin texnoloji proseslәrә әmәl etmәsinә
Dövlәt büdcәsinin icrasına
Büdcәdәnkәnar dövlәt pul fobdlarının istifadәsi
Kredit ehtiyatlarınnı istifadәsi
Pul dövriyyәsinin tәşkilinә
Sual: Maliyyә nәzarәtinin hәyata keçirәn dövlәt orqanlarına aid edilmir: (Çәki: 1)
AR Hesablama Palatası
Dövlәt xәzinәdarlığı
Bәlәdiyyәlәrin nәzarәttәftiş komissiyaları
Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә nәzarәti xidmәti
Gömrük orqanları
Sual: Bunlardan hansı maliyyә nәzarәtini hәyata keçirmir: (Çәki: 1)
AR Maliyyә Nazirliyi
Dövlәt Statistika Komitәsi
AR Hesablama Palatası
Auditor Palatası
Lisenziya әsasında işlәyәn sәrbәst auditorlar
Sual: Hesablama Palatası Hansı orqana hesabat verir: (Çәki: 1)
AR Prezidentinә
AR Milli Mәclisә
AR Nazirlәr Kabinetinә
AR Maliyyә Nazirliyinә
Heç bir orqana hesabat vermir
Sual: Hesablama Palatası aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir. Sәhv olanı göstәrin: (Çәki: 1)
Dövlәt büdcәsinin layihәsinә rәy verir
Büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının layihәsinә sәs verir

Dövlәt büdcәsinin icrasını tәşkil edir
Rübdә bir dәfә dövlәt büdcәsinin icrası haqqında Milli Mәclisә mәlumat verir
Dövlәt әmlakının idarә edilmәsinә nәzarәt edir
Sual: Bunlardan biri beynәlxalq ali maliyyә nәzarәti orqanları tәşkilatının (İNTOSAİ) regional tәşkilatı deyil
(Çәki: 1)
ARABOSAİ
AFROSAİ
EUROSAİ
AMERİKASAİ
SPASAİ
Sual: Auditor tәşkilatı minimum neçә tәsisçi tәrәfindәn yaradıla bilәr: (Çәki: 1)
Minimim üç tәsisçi
Minimim bir tәsisçi
Minimim beş tәsisçi
Minimim dörd tәsisçi
Minimim iki tәsisçi
Sual: Sәrbәst auditor hüququ almaq üçün tәlәb olunur: (Çәki: 1)
Avropa İttifaqına daxil olan ölkәnin vәtәndaşı olmaq
Miqranthüququqazanmışistәnilәnşәxs
Azәrbaycan Respublikasınınvәtәndaşıolmaq
ARdaikiilyaşamışistәnilәnxariciölkәvәtәndaşı
ARdabeşilyaşamışxariciölkәvәtәndaşı
Sual:
Sәrbәstauditorlarvәauditortәşkilatlarıdövlәtqeydiyyatınaalındıqdansonraneçәilmüddәtinәverilmişlisenziyaalır?
(Çәki: 1)
5 il
Müddәtisiz
İllik
10 il
3 il
Sual: Tәsәrrüfat subyektinin fәaliyyәtinin inkişafına vә sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә yönәldilmiş risklәrin idarә
olunması, nәzarәt vә idarәetmәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi vә inkişafına sistemli yanaşmaqla
tәsәrrüfat subyeklәrinә öz mәqsәdlәrinә nail olmaqda kömәklik edәn obyektiv, tәminatverici vә mәslәhәtverici
fәaliyyәt: (Çәki: 1)
Beynәlxalq auditxidmәti
Tәsәrrüfat subyektinin әsas fәaliyyәti
Daxili audit
Daxili audit standartları
Daxilia udit siyasәti
Sual: Müәssisәdә daxili maliyyә nәzarәtini kim hәyata keçirir: (Çәki: 1)
Xarici auditor
Dövlәt qulluqçusu
Maliyyә işçisi
Ictimai nәzarәtçi
Daxili auditor
Sual: AR hansı orqan kreditlәşmә, hesablaşmaların aparılması, pul tәdavülünün tәnzimlәnmәsindә dövlәt
maliyyә nazarәtinin hәyata keçirir: (Çәki: 1)
Maliyyә Nazirliyi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Mәrkәzi Bank
Hesablama Palatası
Sual: Milli Mәclisdә qәbul edilәn büdcә nә zaman qazetlәrdә dәrc edilir: (Çәki: 1)
Büdcә Balanslaşdırılanda
Büdcә kәsiri olmadıqda
Ölkә prezidenti fәrman imzaladıqda
Büdcәnin xәrclәri qәlirlәrindәn artıq olduqda
Büdcәnin qәlirlәrixәrclәrindәn artıq olduqda
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Sual: Xarici ölkәlәrin praktikasında hal – hazırda maliyyә nәzarәtinin üc tipi formalaşmışdır. Bunlar hansılardır.
(Çәki: 1)
maliyyә auditi
tәminat (tәsdiq )
riayәt etmә auditi
menecment auditi
fәaliyyәt auditi
Sual: Azәrbaycan Respublikasının qanunveriliciyi ilә dövlәt maliyyә nәzarәti orqanlarının neçә tip nәzarәt
hәyata kecirmәsi müәyyәn olunmuşdur vә bunlar hansılardır? (Çәki: 1)
3 tip uyğunluğa nәzarәt, maliyyә hesabatına nәzarәt vә sәmәrәliliyә nәzarәt
2 tip uyğunluğa nәzarәt, sәmәrәliliyә nәzarәt
2 tip  maliyyә hesabatına nәzarәt vә sәmәrәliliyә nәzarәt
3 tip uyğunluğa nәzarәt, fәaliyyәtә nәzarәt vә sәmәrәliliyә nәzarәt
1 tip  maliyyә hesabatına nәzarәt
Sual: Uyğunluğa nәzarәt nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
dövlәt maliyyә nәzarәtinin obyekti tәrәfindәn maliyyә hesabatının dәqiq, әsaslı şәkildә vә vaxtında
hazırlanmasının qiymәtlәndirilmәsi
dövlәt maliyyә nәzarәti obektinin fәaliyyәtinin dövlәtin qanunvericiliyinin tәlәblәrinә uyğunluğunun
qiymәtlәndirilmәsi;
dövlәt maliyyә nәzarәtinin obyekti tәrәfindәn maliyyә hesabatının tәqdim olunmasının qiymәtlәndirilmәsi;
dövlәt maliyyә nәzarәti obyektinin respublika vә ya yerli büdcәlәrdәn, dövlәt aktivlәrindәn, dövlәt
zәmanәtli istiqrazlardan, dövlәt idarәlәrinin tәrәfindәn әmtәәlәrin (iş vә xidmәtlәrin) realizasiyasından әldә
olunan puldan, qrantlardan nә dәrәcәdә qәnaәtlә, nәticә etibarilә sәmәrәli vә mәhsuldar istifadә edilmәsinin
yoxlanılması
e) dövlәt maliyyә nәzarәti obyektinin respublika vә ya yerli büdcәlәrdәn, dövlәt aktivlәrindәn, dövlәt
zәmanәtli istiqrazlardan, dövlәt idarәlәrinin tәrәfindәn әmtәәlәrin (iş vә xidmәtlәrin) realizasiyasından әldә
olunan puldan, qrantlardan nә dәrәcәdә qәnaәtlә, nәticә etibarilә sәmәrәli vә mәhsuldar istifadә
edilmәsininqiymәtlәydirilmәsi
Sual: Sәmәrәlilik auditin prinsiplәri hansılardır. Yanlış olanı göstәrin. (Çәki: 1)
Elmlilik
Sistemlilik
Tәminatlılıq

Obyektivlik
Aşkarlılıq
Sual: Aşağıdakılar sәmәrәliliyin auditinin predmetinә daxildir. Sәhv variantı göstәrin: (Çәki: 1)
dövlәt tapşırıqlarının realizasiyasına, mәqsәdli proqramlara, dövlәt müqavilәlәrinә ayrılan büdcә vәsaitlәri;
dövlәt mülkiyyәti, tәbii vә digәr dövlәt resursları;
beynәlxalq vә büdcәlәrarası müqavilәlәr vә münasibәtlәr;
müәssisәlәrin smetasının hazırlanması
büdcә prosesinin icrasının tәşkili
Sual: Sәmәrәliliyin auditinin mәqsәdlәri aşağıdakılardır. Yanlış olanı seçin: (Çәki: 1)
nәzarәt altında olan obyektlәrin fәaliyyәtindә pozuntuların vә problemlәrin aşkara çıxarılması;
müәssisәnin nizamnamә kapitalının formalaşması ilә bağlı tәkliflәrin hazırlanması;
icra hakimiyyәti orqanlarının dövlәt funksiyalarının yerinә yetirilmәsi üzrә fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin
analizi vә qiymәtlәndirilmәsi;
regional büdcә vәsaitlәrindәn, digәr dövlәt resurslarından istifadәnin sәmәrәliliyinin analizi vә
qiymәtlәndirilmәsi;
dövlәt resurslarından istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılması üzrә әsaslandırılmış tövsiyәlәrin vә tәkliflәrin
işlәnib hazırlanması
Sual: Audit standartları nәdir? (Çәki: 1)
öz peşә vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn auditorların rәhbәr tutmaları olduqları tövsiyyәlәrdir
öz peşә vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn auditorların rәhbәr tutmaları olduqları normativ materialdır
öz peşә vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn auditorların hazırladıqları hesabatlardır
öz peşә vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn auditorların hazırladıqları rәydir
öz peşә vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn auditorların tәtbiq etdiyi sanksiyalardır
Sual: Audit standartları, audit aparılması şәrtlәrindәn asılı olmayaraq, auditor peşәsinin bütün nümayәndәlәri
tәrәfindәn metodoloji mәsәlәlәrә әmәl edilmәklә....... müәyyәn edir. Yanlış variantı seçin (Çәki: 1)
baza prinsiplәrinә riayәt edilmәsini
auditin aprılmasına ümumi yanaşmanı
vergilәrin ödәnilmәsini qaydalarını
auditor yoxlәmasının hәcmini
auditor hesabatının növlәrini
Sual: Audit standartlarının mәqsәdi nәdir. (Çәki: 1)
auditә dair vahid baza tәlәblәrini formalaşdırmaq
auditin keyfiyyәtinә normativ tәlәblәri müәyyәnlәşdirmәk
auditin etibarlılığına tәminat vermәk
Sadalananların hәr biri doğrudur
Variantlar doğru deyil
Sual: Audit standartları 3 qrupda әks olunur. Bu qrupları seçin. (Çәki: 1)
Ümumi standartlar.
Auditor yoxlamasının aparılması standartları.
Nәzarәtçinin iş rejimini әks etdirәn standartlar
Hesabatın (aktın) tәrtib edilmәsi standartları
Auditorların әmәk haqqını әks etdirәn standartlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı auditin ümumi standartlarının tәlәblәrini әks etdirmir? (Çәki: 1)
Yoxlama texniki hazırlığa vә tәcrübәyә malik olan auditor tәrәfindәn aparılmalıdır.
Auditor tәrәfindәn yerinә yetirilәn işlәrә aid bütün mәsәlәlәr üzrә hәmişә müstәqillik tәmin edilmәlidir.
Maliyyә (mühasibat) hesabatlarındakı mәlumatların düzgünlüyü vә dәqiqliyi müәyyәn edilmәlidir
Hesabatların yoxlanılması zamanı bunlara diqqәtlә yanaşılmalıdır
Hesabatların tәrtibi zamanı bunlara obyektiv vә peşәkarlıqla yanaşılmalıdır

Sual: Auditor yoxlamasının aparılması standartları aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur: (Çәki: 1)
İşlәr kifayәt qәdәr yaxşı planlaşdırmalı vә onların yerinә yetirilmәsinә lazımi nәzarәt edilmәlidir.
Auditor tәrәfindәn yerinә yetirilәn işlәrә aid bütün mәsәlәlәr üzrә hәmişә müstәqillik tәmin edilmәlidir.
Mövcud daxili nәzarәtin qiymәtlәndirilmәsi vacibdir, çünki, buna әsasәn yoxlamanın hәcmini müәyyәn
etmәk olar vә audit prosesi ola bilsin ki, mәhdudlaşdırılsın
Mövcud daxili nәzarәtin öyrәnilmәsi vacibdir, çünki, buna әsasәn yoxlamanın hәcmini müәyyәn etmәk
olar vә audit prosesi ola bilsin ki, mәhdudlaşdırılsın.
Sübutedici materialların, şifahi sorğuların, yoxlama materiallarının, riyazi materialların, tәhlilin nәticәlәrini
almaq lazımdır ki, maliyyә (mühasibat) hesabatlarına verilәn rәyi әsaslandırmaq üçün kifayәt qәdәr sübutlar
toplanmış olsun
Sual: Auditor standartları sistem şәklindә ilk dәfә harada vә nә vaxt işlәnib hazırlanmışdır: (Çәki: 1)
Isveçdә 19291934cü illәrdә
Almaniyada 19941998ci illәrdә
ABŞda 1929 – 1933 –cü illәrdә
Rusiyada 19301934cü illәrdә
Azәrbaycanda 19941998ci illәrdә
Sual: Hal – hazırda xarici ölkәlәrdәtәtbiq olunan maliyyә nәzarәtinin üc tiplәri hansılardır. (Çәki: 1)
riayәt etmә auditi
tәminat (tәsdiq )
maliyyә auditi
fәaliyyәt auditi
menecment auditi
Sual: İlk dәfә auditor standartları sistem şәklindә nә vaxt işlәnib hazırlanmışdır: (Çәki: 1)
1929 – 1933 –cü illәrdә
19291934cü illәrdә
19941998ci illәrdә
19301934cü illәrdә
19941998ci illәrdә
Sual: Audit standartlarını әks etdirәn qrupa aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
Auditor yoxlamasının aparılması standartları.
Nәzarәtçinin iş rejimini әks etdirәn standartlar
Dövlәt nәzarәtinin icra edilmәsi standartları
Xüsusi standartlar
Auditorların әmәk haqqını әks etdirәn standartlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı audit standartlarının mahiyyәtini ifadә edә bilәr? (Çәki: 1)
audit standartları auditorların öz peşә vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn rәhbәr tutmaları olduqları tövsiyyәlәrdir
audit standartları auditorların öz peşә vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn tәtbiq etdiyi sanksiyalardır
audit standartları auditorların öz peşә vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn hazırladıqları hesabatlardır
audit standartları auditorların öz peşә vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn hazırladıqları rәydir
audit standartları auditorların öz peşә vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn rәhbәr tutmaları olduqları normativ
materialdır
Sual: Sadalananlardan hansı audit standartlarını qrupunu әks etdirir? (Çәki: 1)
Nәzarәtçinin iş rejimini әks etdirәn standartlar
Dövlәt nәzarәtinin icra edilmәsi standartları
Xüsusi standartlar
Ümumi standartlar
Auditorların әmәk haqqını әks etdirәn standartlar

Sual: Aşağıdakılar sәmәrәliliyin auditinin predmetinә daxildir. Sәhv variantı göstәrin: (Çәki: 1)
mәqsәdli proqramlara, dövlәt müqavilәlәrinә ayrılan büdcә vәsaitlәri
dövlәt mülkiyyәti
büdcәlәrarası müqavilәlәr vә münasibәtlәr
büdcә prosesinin icrasının tәşkili
biznesplanının hazırlanması
Sual: Auditor fәaliyyәtinin qaydaları (standartları)aşağıdakılardan hansılarına tәtbiq olunan vahid tәlәblәrdir?
Yanlısı seçin: (Çәki: 1)
auditor fәaliyyәti hәyata keçirilmәsi qaydasına
auditin vә onunla әlaqәdar xidmәtlәrin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına
auditin vә onunla әlaqәdar xidmәtlәrin rәsmilәşdirilmәsinә
auditorların hazırlanması qaydasına vә onların peşәkarlığının qiymәtlәndirilmәsinә
Sual: Auditor fәaliyyәtinin qaydaları aşağıdakılara bölünür: Yanlısı seçin: (Çәki: 1)
auditor fәaliyyәtinin standartları
peşәkar auditor birliklәrindә qüvvәdә olan auditor fәaliyyәtinin daxili standartları
maliyyә vәsaitlәrinin formalaşması qaydaları
fәrdi auditorların fәaliyyәtinin standartları
auditor tәşkilatlarının auditor fәaliyyәtinin daxili standartları
Sual: İşlәnib hazırlanma sәviyyәsindәn asılı olaraq audit standartlarının aşağıdakı sәviyyәlәri vardır.Aid
olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
beynәlxalq auditor standartları
bir sıra ölkәlәrin auditor tәşkilatlarının üzv olduqları professional mühasıbat audit birliklәriniun birgә audit
standartları
istehsal müәssisәlәrinin auditorlarının audit standartları
konkret ölkәnin milli audit standartları
ölkәdaxili professional audit birliklәrinin audit standartları
Sual: Beynәlxalq audit standartlarına aid mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
Beynәlxalq audit standartları AR milli auditor qanunvericiliyi sisteminә daxil edilmir
Daxili auditor onlardan istifadә etmәyә borclu deyil
İşlәnib hazırlanma sәviyyәsindәn asılı olaraq audit standartları bölmәsinә aiddir
variantlar hamısı düzdür
variantlar hamısı yalnışdır
Sual: Vergi nәzarәti maliyyә nәzarәtinin әsasәn hansı әsas tipinә aid edilir? (Çәki: 1)
uyğunluğa nәzarәt
sәmәrәliliyә nәzarәt
riayәt etmә auditi
menecment auditi
müstәqil nәzarәt
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili auditin tipi ola bilmәz? (Çәki: 1)
Maliyyә auditi
Riayәtetmә auditi
Әmәliyyat auditi
Menecment auditi
sadalananların heç biri
Sual: Xarici auditor daxili nәzarәt xidmәti ilә xüsusi formada münasibәtә malikdir. Sәhvolanıgöstәrin: (Çәki: 1)
Xarici auditordaxili nәzarәt xidmәti tәrәfindәn hazırlanmış sәnәdlәri öyrәnә bilәr
Xarici auditordaxili nәzarә txidmәtinin hesabatındakı mәlumatlara etibar etmәyә bilәr

Xarici auditor tәşkilatıdaxili auditorla tam sәrbәst şәkildә ünsiyyәtdә olmaq hüququna malikdir
Xarici auditordaxili audit xidmәtinin hesabatını lәğv edә bilәr
Xarici auditordaxili nәzarәtin yaxşılaşdırılması üzrә tövsiyәlәrini verә bilәr
Sual: Audit aparılan şәxsin maliyyә (mühasibat) hesabatının doğruluğu vә mühasibat uçotunun müvafiq
qaydada aparılması haqqında rәy bildirmәk nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
Maliyyә auditinin mәqsәdini
Maliyyә auditinin metodunu
Maliyyә auditinin vәzifәsini
Sәmәrәliliyә nәzarәtin mәqsәdini
Uyğunluğa nәzarәtin mәqsәdini
Sual: Auditor auditi hәyata keçirilәn müәssisәnin müflislәşmәsi vә investorların itirilmәsi ehtimalının
olmayacağına zәmanәt verә bilәrmi? (Çәki: 1)
Auditor belә zәmanәt verә bilәr
Auditorun belә rәy vermәsi mәcburidir
Auditor belә zәmanәt verә bilmәz
Auditorun istәyindәn asılıdır
Şәraitә baxır
Sual: Nağd pul hasilatının mәdaxilә yazılmamasını sübut edәn dolayı faktlara aşağıdakılardan hansı
aidedilmir? (Çәki: 1)
Mәdaxil vә mәxaric kassa orderlәrinin nömrәlәnmәsi qaydasının pozulması
Әsl olması şübhә doğuran sәnәdlәrin olması
Qeyriadekvat uçot qeydlәri
Kassanın inventarlaşdırılmasının nәticәlәrindә hәr hansı ziddiyyәtin olması
Nağd pulun banka tәhvil verilmәsinin uzadılması
Sual: Müstәqil nәzarәt tipi kimi sәmәrәliliyә nәzarәt ilk olaraq hansı ölkәdә tәtbiq olunmuşdur? (Çәki: 1)
İsveç
İrlandiya
ABŞ
Almaniya
Fransa
Sual: Sәmәrәliliyin auditinin mәqsәdlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
Nәzarәt altında olano byektlәrin fәaliyyәtindә pozuntuların vә problemlәrin aşkara çıxarılması
tәşkilatın fәaliyyәtinin qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğunluğunun yoxlanılması
İcraha kimiyyәti orqanlarının dövlәt funksiyalarının yerinә yetirilmәsi üzrә fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin
analizi vә qiymәtlәndirilmәsi
Büdcә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
İcra hakimiyyәti orqanlarının maliyyә fәaliyyәtinin optimallaşdırılması
Sual: Sәmәrәliliyә nәzarәtin prinsiplәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
Elmilik
Obyektivlik
Demokratik mәrkәziyyәt
Sistemlilik
Müstәqillik
Sual: Sәmәrәliliyә nәzarәtin predmetinә aid edilmir: (Çәki: 1)
Büdcә prosesinin icrasının tәşkili
Beynәlxalq vә büdcәlәrarası münasibәtlәr
Dövlәt mülkiyyәti, tәbii vә digәr sәrvәtlәr
Mәqsәdli proqarmlara ayrılan vәsaitlәr

Kassada nәğd pul vәsaitinin çatışmazlığı
Sual: Maliyyә nәzarәtinin әsas tiplәri: (Çәki: 1)
Sәmәrәliliyә nәzarәt
Düzgünlüyә nәzarәt
Cari nәzarәt
Ilkin nәzarәt
Operativ nәzarәt
Sual: AR qanunvericiliyi ilә dövlәt maliyyә nәzarәti orqanları neçә tip nәzarәti hәyata keçirirlәr: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: AR Tәdbiq olunan maliyyә nәzarәtinin tiplәrinin adlarını göstәr (Çәki: 1)
Maliyyә auditi
Tәminat auditi
Uyğunluğa nәzarәt, maliyyә hesabatına nәzarәt, sәmәrәliliyә nәzarәt
Uyğunluğa nәzarәt, tәminat auditi
Fәaliyyәt auditi
Sual: Maliyyә nәzarәtinin tipi olan maliyyә hesabatına nәzarәtin mәzmununu göstәr: (Çәki: 1)
Dövlәt maliyyә nәzarәti obyektinin fәaliyyәtinin AR qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğunluğun
qiymәtlәndirilmәsi
Dövlәt maliyyә nәzarәt obyektinin respublika vә ya yerli büdcәdan sәmәrәli istifadә edilmәsinin
yoxlanılması
Dövlәt maliyyә nәzarәtinin obyekti tәrәfindәn maliyyә hesabatının dәqiq vә vaxtında hazırlanmasının
qiymәtlәndirilmәsi
Dövlәt zamanәtliistiqrazlardan,dövlәtaktivlәrindәn istifadә edilmәsi
Orqanlardan qәnaәtlә vә sәmәrәli istifaәedilmәsinin qiymәtlәndirilmәsi
Sual: Auditor fәaliyyәtinin standartları aşağıdakilarla olan tәlәbdir. Standarta aid olmayanı göstәr: (Çәki: 1)
Auditor fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
Auditin keyfiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Auditor tәrәfindәn yoxlanılan subyektlәrә mühasibat hesabatlarının tәrtib olunması
Auditorların peşәkәrlığının qiymәtlәndirilnәsi
Audit ilә әlәgәdar xidmәtlәrin keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
Sual: Beynәlxalq Audit vә İnformasiyanın Duzgunluyunun Tәsdiqlәnmәsi Standartları Şurasının fәaliyyәtinin
әsas mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
Daxili auditin tәşkili
dövlәt müәssisәlәrindә maliyyә nәzarәtinin hәyatakeçirilmәsi
daxili sәviyyәdә auditә yanaşmanı oyrәtmәk
audit uzrә peşәkarlıq sәviyyәsi umumdunya sәviyyәsindә naşağı olan olkәlәrdә auditi inkişaf etdirmәk vә
beynәlxalq sәviyyәdә auditә yanaşmanı oyrәtmәk
tәsәrrüfat subyektlәrindә audit fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
Sual: Firmadaxili audit standartlarına aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Biznesin icmalı vә ya xülasәsi
Mümkün riskin qiymәtlәndirilmәsi
Auditor yoxlamasının strategiyasının müәyyәn edilmәsi
Auditor yoxlamasının yekunlaşdırılması
Firmanın nizamnamә kapitalının formalaşması

Sual: Аli аuditqurumlаrınınbeynәlxаlqtәşkilаtıolаn INTOSAI tәrәfindәnqәbulolunmuşstаndаrtlаr
hansıkomponentlәrdәnibаrәtdir:Aidolmayanıgöstәrin: (Çәki: 1)
әsаs muddәаlаr
törәmә müddәalar
Umumi stаndаrtlаr
yerlәrdә iş stаndаrtlаrı
hesаbаt stаndаrtlаrı
Sual: Аli аudit qurumlаrının beynәlxаlq tәşkilаtı olаn INTOSAI tәrәfindәn qәbul olunmuş stаndаrtlаr neçә
komponentdәnibаrәtdir? (Çәki: 1)
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Sual: Audit standartlarını göstәrin: (Çәki: 1)
Audit yoxlamasının aparılması standartları, hesabatın (aktın) tәrtib edilmәsi standartları
Audit yoxlamasının aparılması standartları, Audit yoxlamasından imtina standartları.
Ümumi standartlar, audit sifarişlәrinin standartları.
Audit yoxlamasından imtina standartları, audit sifarişlәrinin standartları.
Hesabatın (aktın) tәrtib edilmәsi standartları, audit sifarişlәrinin standartları
Sual: Hesabatın (aktın) tәrtib edilmәsinin audit standartına aid edilmir: (Çәki: 1)
Maliyyә hesabatındakı mәlumatların düzgünlüyü vә dәqiqliyi müәyyәn edilmәlidir.
Movcud daxili nәzarәtin oyrәnilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi vacibdir
Hesabatda (aktda) hansı maliyyә hesabatlarının yoxlanıldığı vә hәmin hesabatların mühasibat uçotu
qaydalarına müvafiq tәrtib edilibedilmәmәsi göstәrilmәlidir.
Hesabatda (aktda) әvvәlki dövrlә müqayisәdә yoxlanılan bütün dövr әrzindә hәmin qaydaya riayәt edilib
edilmәmәsi göstәrilmәlidir.
Hesabatda (aktda) rәyin tәrtib edilmәsi sәbәbi göstәrilmәlidir
Sual: Dövlәt maliyyә nәzarәtinin obyekti tәrәfindәn maliyyә hesabatının dәqiq vә vaxtında hazırlanmasının
qiymәtlәndirilmәsi maliyyә nәzarәtinin hansı tipinә aid edilir: (Çәki: 1)
uyğunluğa nәzarәt
maliyyә hesabatına nәzarәt
sәmәrәliliyә nәzarәt
tәminat auditi
Fәaliyyәt auditi
Sual: Büdcә prosesinin icrasının tәşkili maliyyә nәzarәtinin hansı tipinin predmetinә aid edilir? (Çәki: 1)
uyğunluğa nәzarәt
maliyyә hesabatına nәzarәt
sәmәrәliliyә nәzarәt
tәminat auditi
Fәaliyyәt auditi
Sual: Mәqsәdli proqarmlara ayrılan vәsaitlәr maliyyә nәzarәtinin hansı tipinin predmetinә aid edilir? (Çәki: 1)
maliyyә hesabatına nәzarәt
uyğunluğa nәzarәt
tәminat auditi
sәmәrәliliyә nәzarәt
fәaliyyәt auditi

Sual: İcra hakimiyyәti orqanlarının dövlәt funksiyalarının yerinә yetirilmәsi üzrә fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin
analizi vә qiymәtlәndirilmәsi hansı maliyyә nәzarәti tipinin mәqsәdini ifadә edir? (Çәki: 1)
maliyyә hesabatına nәzarәt
uyğunluğa nәzarәt
tәminat auditi
fәaliyyәt auditi
sәmәrәliliyә nәzarәt
Sual: Biznesin icmalı vә ya xülasәsi hansı audit standartlarına aid edilir? (Çәki: 1)
Firmadaxili audit standartları
Xarici audit standartları
Beynәlxalq audit standartları
Xüsusi audit standartları
Ümumi audit standartları
Sual: Daxili audit standartları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Daxili Auditorlar İnstitutunun Daxili Audit Standartları üzrә İdarә Heyәti tәrәfindәn tәsdiq edilәnsәnәd
daxili nәzarәt sistemini tәnzimlәyәn normativ sәnәd]
daxili audit xidmәti fәaliyyәtini tәnzimlәyәn normativ sәnәdlәrdir
hamısı
heç biri
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Sual: İnformasiya ilә tәmin olunması növünә görә maliyyә nәzarәti bölünür. Düzgün cavabı seçin (Çәki: 1)
Sәnәdli vә faktiki nәzarәt
Kameral vә sәyyar nәzarәt.
Planlı vә plandankәnar maliyyә nәzarәti
Xarici vә daxili nәzarәt
İlkin, operativ vә sonrakı maliyyә nәzarәti
Sual: Sәnәdli “Kameral yoxlamaların” aparılması müddәti nә qәdәrdir? (Çәki: 1)
beş gündәn artıq ola bilmәz
üç aydan artıq ola bilmәz
beş aydan artıq ola bilmәz
altı ay
yeddi ay
Sual: Kameral yoxlamaya aid olanları seç. (Çәki: 1)
yoxlanılan tәşkilatın yerlәşdiyi yer üzrә keçirilir vә sәnәdli olduğu kimi faktiki dә ola bilәr
yoxlanılan tәşkilatın yerlәşdiyi yer üzrә keçirilir vә yalnız sәnәdlidir
nәzarәt orqanın yerlәşmә yeri üzrә keçirilir vә adәtәn sәnәdlidir
nәzarәt orqanın yerlәşmә yeri üzrә keçirilir vә yalnız faktikidir
yoxlanılan tәşkilatın yerlәşdiyi yer üzrә keçirilir vә adәtәn faktikidir
Sual: Nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәr әmlakın vәziyyәtinin öyrәnilmәsini tәlәb etmirsә, mәhkәmә mühasibat
ekspertizası maliyyә nәzarәtinin hansı növü üzrә tәtbiq edilir: (Çәki: 1)

kameral vә faktiki
kameral vә sәnәdli
kameral vә hәm sәnәdli, hәm dә faktiki
sәyyar vә faktiki
sәyyar vә sәnәdli
Sual: Kameral yoxlamanın keçirilmәsi haqqında Әmrdә göstәrilәn amillәrә Uyğun olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
yoxlamanın keçirilmәsi tapşırılan orqanın struktur bölmәsinin rәhbәri vә müfәttişlәr qrupu heyәti
Yoxlanmalı olan hәrәkәt vә әmәliyyatlar
Yoxlamanın bitmә tarixi
Yoxlamanın başlanğıc tarixi
Yoxlanılan tәşkilata göndәrilәn xәbәrdarlıq
Sual: Nәzarәti hәyata keçirәn şәxslәrin vә idarәedilәn subyektin qarşılıqlı münasibәtlәrinin strukturu üzrә
nәzarәt növlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
Sәyyar vә kameral
Ilkin, cari vә sonradan
Daxili,xarici vә qarışıq
Faktiki vә sәnәdli
Tematik vә kompleks
Sual: Nәzarәt edilәn әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi zamanı üçün nәzarәt növlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
Sәyyar vә kameral
Ilkin, cari vә sonradan
Daxili,xarici vә qarışıq
Faktiki vә sәnәdli
Tematik vә kompleks
Sual: Nәzarәtin keçirilmәsi prosesindә idarәedilәn subyektin әmәliyyatının tam tutumu üzrә maliyyә
nәzarәtinin hansı növlәri ayırd edilir: (Çәki: 1)
Sәyyar vә kameral
Ilkin, cari vә sonradan
Daxili,xarici vә qarışıq
Faktiki vә sәnәdli
Tematik vә kompleks
Sual: Tәşkilinin sәviyyәsindәn asılı olaraq maliyyә nәzarәti aşağıdakı növlәrә bölünür. Yanlış variantı göstәrin:
(Çәki: 1)
Regional sәviyyәdә maliyyә nәzarәti
Bәlәdiyyә sәviyyәsindә maliyyә nәzarәti
Faktiki vә sәnәdli
Sahә sәviyyәsindә maliyyә nәzarәti
Ayrıayrı müәssisәlәr sәviyyәsindә maliyye nәzarәti
Tәşkilatın struktur bölmәsi sәviyyәsindә maliyyә nәzarәti
Sual: Fәaliyyәt sahәsindәn asılı olaraq maliyyә nәzarәtinin növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
valyuta
vergi
texniki
gömrük
nәğd pul dövriyyәsi
Sual: Aşağıda sadalanan fikirlәrdәn hansı ilkin maliyyә nәzarәtinә aid deyil. (Çәki: 1)
әmәliyyat yerinә yetirilәrkәn, vә¬sait bölüşdürülәrkәn, xәrclәnәrkәn, bu vә ya digәr tәdbirin hә¬yata
keçirilmәsi üçün büdcәdәn vәsait ayrılarkәn vә s. hal¬lar¬da tәtbiq olunur

maliyyә әmәliyyatları yerinә yetirilәnә qә¬dәr hәyata keçirilir
bu proses maliyyә planlarının, sme¬ta¬la¬rın tәrtibindәn әvvәl baş verir
bu proses bütün sәviyyәlәrdә büdcәlәrin vә büdcәdәnkәnar fond¬la¬rın maliyyә planlarının tәrtibindәn
әvvәl baş verir
Ilkin maliyyә nәzarәti vә¬saitlәrdәn daha sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә etmәyә zәmin ya¬radır
Sual: Cari maliyyә nәzarәti ..... Doğru variantı seçin vә fikri tamamlayın. (Çәki: 1)
maliyyә әmәliyyatları yerinә yetirilәnә qә¬dәr hәyata keçirilir
әmәliyyat yerinә yetirilәrkәn, vә¬sait bölüşdürülәrkәn, xәrclәnәrkәn, bu vә ya digәr tәdbirin hә¬yata
keçirilmәsi üçün büdcәdәn vәsait ayrılarkәn vә s. hal¬lar¬da tәtbiq olunur
bu proses maliyyә planlarının, sme¬ta¬la¬rın tәrtibindәn әvvәl baş verir
bu proses bütün sәviyyәlәrdә büdcәlәrin vә büdcәdәnkәnar fond¬la¬rın maliyyә planlarının tәrtibindәn
әvvәl baş verir
Ilkin maliyyә nәzarәti vә¬saitlәrdәn daha sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә etmәyә zәmin ya¬radır
Sual: Aşağıdakı mühakimәlәr arasından sonradan maliyyә nәzarәtinә aid olmayanı seçin (Çәki: 1)
Nәzarәt edilәn әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi zamanı üçün nәzarәt növlәrinә aiddir
bu proses bütün sәviyyәlәrdә büdcәlәrin vә büdcәdәnkәnar fond¬la¬rın maliyyә planlarının tәrtibindәn
әvvәl baş verir
maliyyә әmәliyyatları başa çatdıqdan son¬ra aparılır
maliyyә әmәliyyatları başa çatdıqdan son¬ra maliyyә hesabat sәnәdlәrinin düz¬gün tәrtib edilmәsini
müәyyәn edir
maliyyә әmәliyyatları başa çatdıqdan son¬ra mühasibat sәnәdlәrinin düz¬gün tәrtib edilmәsini müәyyәn
edir
Sual: “Bu tәdbirlәr Azәrbaycan Respublikasında hәyata keçirilәn büdcә fәaliyyәtinin qanuniliyini vә
mәqsәdәuyğunluğunu yoxlamağa istiqamәtlәnir”. Bu ifadә fәaliyyәt sahәsindәn asılı olaraq hansı nәzarәt
növünә aid edilir. (Çәki: 1)
büdcә
vergi
valyuta
kredit
sığorta
Sual: Büdcә nәzarәtinin subyektlәri.Yanlış variantı seçin: (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Hesablama Palatası
Azәrbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
İcra hakimiyyәti vә orqanlarının nәzarәttәftiş xidmәtlәri
Sual: Vergi yoxlamasının mahiyyәtini xarakterizә edәn әsas elementlәr verilmişdir.Aid olmayanı qeyd edin:
(Çәki: 1)
Vergi yoxlamasının mәqsәdi
Vergi yoxlamasının subyekti
Vergi yoxlamasının obyekti
Vergi idarәlәrinin sayı
Vergi yoxlaması aparılmasının baza üsulu
Sual: Vergi nәzarәti keçirilmә yerinә görә bölünür: (Çәki: 1)
Kameral vә sәyyar
Kompleks vә seçmә
Dövlәt vә qeyridövlәt
Planlı vә plandankәnar
Başdanbaşa vә seçmә

Sual: Yoxlamanın tәşkili üsuluna görә vergi nәzarәti tәsniflәşdirilir: (Çәki: 1)
Kameral vә sәyyar
Kompleks vә seçmә
Dövlәt vә qeyridövlәt
Planlı vә plandankәnar
Başdanbaşa vә seçmә
Sual: Maliyyә nәzarәtinin mülkiyyәt formasına görә tәsnifatına olanı göstәrin: (Çәki: 1)
Dövlәt vә qeyri dövlәt
Sәyyar vә kameral
Ilkin, cari vә sonradan
Daxili,xarici vә qarışıq
Faktiki vә sәnәdli
Sual: Dövlәt maliyyә nәzarәtinin mahiyyәtinin әsas cәhәtlәrini ifadә edәn fikirlәr içәrisindә yanlış ifadәni seçin:
(Çәki: 1)
sәhvlәrin vә suiistifadәlәrin aşkara çıxarılması
onların aradan qaldırılmasının tәmin olunması
elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış maliyyә strategiyasının hazırlanması
sәhvlәrin vә suiistifadәlәrin meydana gәlmәsi amillәrinin tәhlili
gәlәcәkdә onların qarşısının alınması üzrә tәdbirlәrin (profilaktik vә s.) işlәnib hazırlanması
Sual: Preventiv maliyyә nәzarәti hansı maliyyә nәzarәtidir? (Çәki: 1)
sәyyar
kameral
ilkin
cari
sonradan
Sual: Nәzarәt subyektlәri baxımından maliyyә nәzarәtinin tәsnifatına daxil deyil: (Çәki: 1)
Qeyri – dövlәt nәzarәti
Kameral nәzarәt
Dövlәt nәzarәti
Bәlәdiyyә nәzarәti
Daxili nәzarәt.
Sual: Hәyata keçirilmә vaxtına görә maliyyә nәzarәtinin tәsnifatı hansı variantda öz әksini tapır: (Çәki: 1)
tәhlil, tәftiş
sonradan, ilkin, tәhlil.
ilkin, cari, sonradan,
ilkin, cari, tәhlil
kameral vә sәyyar
Sual: Fәaliyyәti sahәsinә görәmaliyyә nәzarәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)
Vergi, büdcә, statistik.
Sığorta, vergi, büdcә
Büdcә, vergi, qiymәt
Sığorta, texniki t, büdcә
Büdcә,vergi, inzibati
Sual: Aparılma yerinә görә maliyyә nәzarәti fәrqlәndirilir: (Çәki: 1)
Kameral nәzarәt, sәnәdli nәzarәt.
Sәyyar nәzarәt, sәnәdli nәzarәt
Sәnәdli nәzarәt, ilkin nәzarәt.

Sәyyar nәzarәt, kameral nәzarәt
Kameral nәzarәt. Ilkin nәzarәt
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı ARnın Maliyyә Nazirliyi çәrçivәsindә operativ maliyyә nәzarәtini hәyata
keçirir. Düzgün variantı seçin: (Çәki: 1)
Müәssisәlәr
Vergi departamentlәri
Dövlәt Xәzinәdarlığı Agentliyi
Vergi idarәlәri
Gömrük idarәlәri
Sual: Hәyata keçirilmә vaxtına görә maliyyә nәzarәti neçә hissәyә ayrılır vә hansılardır? (Çәki: 1)
2cari vә ilkin
1cari
3ilkin, carivәsonradan
2cari vә sonradan
2ilkin v әaylıq
Sual: Kameral yoxlama aparılması haqqında әmrdә göstәrilmir: (Çәki: 1)
Müfәttişlәrqrupununtәrkibininmüәyyәnolunması
Bilavasitә yoxlanılan tәşkilatın yerlәşdiyi ünvan
Yoxlamanın başa çatdırılması tarixi
Yoxlamanın başlaması tarixi
Yoxlanılması lazım olan fәaliyyәt vә әmәliyyatlar
Sual: Sәyyar maliyyә nәzarәtinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Sәyyar maliyyә nәzarәti planlı ola bilәr
Plandankәnar sәyyar yoxlama müfәttiş qruppu tәrәfindәn tәşkilatın yerlәşmә vә yaxud fәaliyyәt yeri üzrә
keçirilir
plandankәnar sәyyar maliyyә nәzarәti müәsisәlәrin tәqdim etdiyi sәnәdlәr üzrә maliyyә orqanlarında
hәyata keçirilir
Planlı sәyyar maliyyә nәzarәti müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi yerdә keçirilir
Planlı sәyyar maliyyә nәzarәti keçirilmәsi haqqından әzarәt obyektinә әvvәlcәdәn mәlumat verilir
Sual: Nәzarәti hәyata keçirәn şәxslәrin vә idarә edilәn subyektin qarşılıqlı münasibәtlәrinin strukturu üzrә
aşağıdakı nәzarәt növlәri ayırd edilir: (Çәki: 1)
daxili nәzarәt, xaricinәzarәt
qarışıq nәzarәt, xüsusi nәzarәt
daxili nәzarәt, xüsusi nәzarәt
xarici nәzarәt, planlı nәzarәt
xüsusi nәzarәt, xarici nәzarәt
Sual: Nәzarәtedilәnәmәliyyatlarınyerinәyetirilmәsianı üçünaşağıdakınәzarәtnövlәriayırdedilir: (Çәki: 1)
İlkin nәzarәt, tematik yoxlama
Operativ yoxlama, kompleks yoxlama
Cari nәzarәt, kompleks nәzarәt
cari nәzarәt, ilkin nәzarәt
Sonradan nәzarәt, tematik nәzarәt
Sual:
Nәzarәtinkeçirilmәsiprosesindәidarәedilәnsubyektinәmәliyyatınıntutumuüzrәaşağıdakınәzarәtnövlәriayırdedilir:
(Çәki: 1)
Kompleks nәzarәt, ilkin nәzarәt
kompleks nәzarәt, tematik nәzarәt
Tematik nәzarәt, ilkin nәzarәt

Tematik nәzarәt, cari nәzarәt
Sәnәdli nәzarәt, tәhlil
Sual: Kameral yoxlamanın keçirilmә müddәti neçә aydan çox olmalıdır? (Çәki: 1)
5 ay
6 ay
7 ay
9 ay
10 ay
Sual: Kameral yoxlama müddәti onu tәyin etmiş orqanın rәhbәri tәrәfindәn nә qәdәr müddәtә uzadıla bilәr?
(Çәki: 1)
1 il
6 ay
1 ay
2 ay
3 ay
Sual: Maliyyә nәzarәtinin növü: (Çәki: 1)
Planlı maliyyә nәzarәti
Tәhlil
Tәftiş
Әsaslandırma
Mühasibat nәzarәti
Sual: Sәyyaryoxlamanecәolabilәr? (Çәki: 1)
Sәnәdli
Faktiki
Planlı vә plandankәnar
Sәnәdli vә faktiki
Operativ
Sual: Tәşәbbüslü nәzarәt kimin qәrarı ilә müәyyәn edilir: (Çәki: 1)
Dövlәtin
Maliyyә Nazirliyinin
Vergilәr Nazirliyinin
Tәsәrrüfat subyektinin
Hesablama Palatasının
Sual: Müәssisәnin, tәşkilatın tәsәrrüfatmaliyyә fәaliyyәtinin müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş
qrup tәrәfindәn yoxlanması bunlardan hansına aiddir? (Çәki: 1)
Dövlәt nәzarәti
Sistemdaxili nәzarәti
Tәsәrrüfat daxili nәzarәti
İctimai nәzarәt
Şәxsi nәzarәt
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Sual: Qeyd olunanlar arasında maliyyә nәzarәtinin tәşkilinin 3 forması göstәrilmişdir. Bunlar hansılardır: (Çәki:
1)
Mülki qanunvericilik çәrçivәlәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Prosessual qanunvericilik çәrçivәlәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Beynәlxalq qanunvericilik çәrçivәsindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
İqtisadi qanunvericilik çәrçivәsindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
İnzibati qanunvericilik çәrçivәlәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә nәzarәti forması anlayışını ifadә edir. (Çәki: 1)
hәr bir sistemin formalaşması, fәaliyyәti vә tәkmillәşmәsinin әsasında olan ilkin başlanğıcdır
nәzarәt subyektlәrinin onun icrası zamanı hüquq vә öhdәliklәrini müәyyәn edәn nәzarәt prosesinin xarici
xarakteristikasıdır
keyfiyyәtli nәzarәtin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan dövlәt maliyyә nәzarәti orqanları peşәkar bilik vә
tәcrübәsinin mәcmusudur
istәnilәn peşәkar mәsәlәlәrin baxılmasına yanaşmanın tәsirsiz fikir formalaşmasına tәtbiq edilәn
nәzarәtdir
e) yoxlayıcının üzәrinә peşәkar vә işgüzar münasibәtlәrdә sәmimi vә dürüst olmaq öhdәliyi qoyur
Sual: İnzibati qanunvericilik çәrçivәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn orqanlara aid deyil: (Çәki: 1)
AR Hesablama Palatası
Kommersiya auditor tәşkilatları
Dövlәt maliyyә nәzarәti orqanları
Bәlәdiyyә maliyyә nәzarәti orqanları
Tәşkilatların daxili nәzarәt orqanları
Sual: İnzibati qanunvericilik çәrçivәlәrindә maliyyә nәzarәtinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Nәzarәt tәdbirinin tәyin edilmәsi haqqında inzibati xarakterli xüsusi aktın mövcudluğu
Nәzarәt edilәn şәxslәrin nәzarәt proseslәri vә yaxud nәzarәtçilәri seçmәkdәn imtinanın mümkünsüzlüyü
Nәzarәt prosesindә tәrәflәrin hüquq vә öhdәliklәrini nizamlayan İnzibati xarakterli aktın mövcudluğu
Nәzarәt edilәn şәxs tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin ödәnilmәsi
Yuxarı tәşkilatlara nәzarәtçilәrin hәrәkәtlәri haqqında şikayәt vermәk imkanı
Sual: İnzibati sahәdә yoxlamanın fәrdi halını hansı yoxlama tәşkil edir (Çәki: 1)
Qarışıq nәzarәt
Qarşılıqlı yoxlama
Kompleks nәzarәt
Tematik nәzarәt
Fәrdi yoxlama
Sual: Qarşılıqlı yoxlama ilә bağlı aşağıda sadalanan hansı variant doğrudur? (Çәki: 1)
müstәqil hüquqi әhәmiyyәt daşımaqla kompleks nәzarәt çәrçivәsindә hәyata keçirilir
müstәqil hüquqi әhәmiyyәt daşıyır vә yalnız faktiki nәzarәt çәrçivәlәrindә hәyata keçirilir
müstәqil hüquqi әhәmiyyәt daşımır vә yalnız sәyyar vә kameral vergi yoxlaması çәrçivәlәrindә hәyata
keçirilir
müstәqil hüquqi әhәmiyyәt daşımaqla sәyyar vә kameral vergi yoxlaması çәrçivәlәrindә hәyata keçirilir
beynәlxalq әhәmiyyәtә malik olmaqla yalnız sәyyar vә kameral vergi yoxlaması çәrçivәlәrindә keçirilir
Sual: Mülki qanunvericilik әsasında maliyyә nәzarәtinin özünәmәxsus xarakteristikasına aid olmayanı seçin:
(Çәki: 1)
nәzarәt edәn orqanın sәrbәst seçimi
Xidmәtin göstәrilmәsinә dair mülkihüquqi müqavilәnin bağlanması
Nәzarәt edilәn şәxs tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin ödәnilmәsi
Müqavilәnin pozulması azadlığı

Yuxarı tәşkilatlara nәzarәtçilәrin hәrәkәtlәri haqqında şikayәt vermәk imkanı
Sual: Maliyyә nәzarәtinin prosessual qanunvericilik çәrçivәsindә olan fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә aid
olmayanı seçin: (Çәki: 1)
istintaq ya mәhkәmә tәrәfindәn nәzarәt tәdbirlәrinin tәyin edilmәsi.
mühasibekspertә tәqdim edilәn materialların hәcmini müstәntiq tәrәfindәn tәyin edilmәsi
Müqavilәnin pozulması azadlığı
müttәhimin mәhkәmә – mühasibat ekspertizasının qәrarnamәsi ilә tanış olandan sonra, siyahıya
ekspertiza hәlli üçün bәzi mәsәllәri artırmaq üçün xahiş әrizәsini yazması
Mәhkәmә qәrarının çıxarılması üçün nәzarәt nәticәlәrinin әhәmiyyәti
Sual: Hesablama Palatasının hәyata keçirdiyi nәzarәtin әsas formaları hansılardır: (Çәki: 1)
tematik yoxlamalar vә tәftişdir
kompleks yoxlamalar vә müşahidә
tematik yoxlamalar vә müşahidә
plandankәnar yoxlamalar vә tәhlil
tematik yoxlamalar vә eksperiment aparmaq
Sual: Maliyyә nәzarәtinin tәşkili formalarını göstәrin: (Çәki: 1)
tematik vә kompleks
sәyyar vә kaneral
dövlәt vә qetridövlәt
mülki vә inzibati
daxili vә xarici
Sual: İnzibati sahәdә yoxlamanın fәrdi halını hansı yoxlama tәşkil edir? (Çәki: 1)
qarışııq yoxlama
birbaşa yoxlama
qarşılıqlı yoxlama
sәrbәst yoxlama
faktiki yoxlama
Sual: Qarşılıqlı yoxlama müstәqil hüquqi әhәmiyyәt daşımadığı üçün hansı vergi yoxlaması çәrçivәlәrindә
keçirilir? (Çәki: 1)
Dövlәt vә qeyri dövlәt
Sәyyar vә kameral
Ilkin, cari vә sonradan
Daxili,xarici vә qarışıq
Faktiki vә sәnәdli
Sual: Qarşılıqlı yoxlamanı ifadә etmәyәn mülahizәni seçin: (Çәki: 1)
müstәqil hüquqi әhәmiyyәt daşımır
yalnız sәyyar vә kameral vergi yoxlaması çәrçivәlәrindә keçirilir
müvafiq sәnәdlәrin tәlәb edilmәsi ilә keçirilir
inzibati sahәdә yoxlamanın fәrdi halını tәşkil edir
qarşılıqlı vergi yoxlamasının statusu AR “Büdcә sistemi haqqında”qanunun müvafiq maddәsi ilә müәyyәn
edilmişdir
Sual: Bu yoxlama müxtәlif sәnәdlәrin birlәşmәsini vә yaxud yoxlanan tәşkilatın vә yaxud digәr tәşkilatalarda
müxtәlif bölmәlәrdә olan eyni sәnәdin bir neçә nüsxәlәrinin müqayisә edilmәsindәn ibarәtdir. Qeyd olunan fikir
hansı yoxlamanı ifadә edir? (Çәki: 1)
qarışııq yoxlama
birbaşa yoxlama
sәrbәst yoxlama
qarşılıqlı yoxlama

faktiki yoxlama
Sual: İnzibati qanunvericilik çәrçivәsindә maliyyә nәzarәtinin xüsusiyyәtlәrini әks etdirmir: (Çәki: 1)
Maliyyә nәzarәti üzrә inzibati tәdbirlәrin tәtbiq edilmәsi imkanı
Nәzarәt prosesindә tәrәflәrin hüquq vә öhdәliklәrini qarşılıqlı razılıq әsasında müәyyәn edilmәsi
Yuxarı tәşkilata nәzarәtçilәrin hәrәkәti haqqında şikayәt vermәk imkanı
Nәzarәt tәdbirlәrinin tәyin olunması haqda inzibat xarakterli xüsusi aktın mövcudluğu
Nәzarәt edilәn şәxslәrin nәzarәt prosesindәn imtina etmәsinin mümkünsüzlüyü
Sual: Mülki qanunvericilik әsasında maliyyә nәzarәtinin xüsusiyyәtlәrinә daxil edilmir: (Çәki: 1)
Nәzarәt edәn orqanın sәrbәst seçimi
Maliyyә nәzarәtinin nәticәsinә etinasız münasibәtin mümkünlüyü
Maliyyә nәzarәtinin keçirilmәsi haqqında nәzarәt edәn subyektin inzibati qәrarı
Müqavilәnin pozulması azadlığı
Nәzarәt edilәn şәxs tәrәfindәn xidmәtlәrin ödәnilmәsi
Sual: Maliyyә nәzarәtinin prosessual qanunvericilik çәrçivәsindә olan fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә uyğun deyil:
(Çәki: 1)
İstintaq orqanı tәrәfindәn nәzarәt tәdbirlәrinin tәyin edilmәsi
Mühasib – ekspertә tәqdim edilәn materialların hәcminin müstәntiq tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmәsi
Nәzarәtin nәticәsinin baxılmasının xüsusi prosessual xarakteri
nәzarәt edilәn subyektin nәzarәt tәdbirlәrindәn imtina etmәsinin mümükünlüyü
Mәhkәmә qәrarlarının çıxarılması üçün nәzarәt nәticәlәrinin әhәmiyyәti
Sual: Maliyyә nәzarәtinin keçirilmәsi haqqında nәzarәt edәn subyektin inzibati qәrarımaliyyә nәzarәtinin
tәşkilinin hansı formasına aid edilir? (Çәki: 1)
Mülki qanunvericilik çәrçivәlәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Prosessual qanunvericilik çәrçivәlәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Beynәlxalq qanunvericilik çәrçivәsindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
İqtisadi qanunvericilik çәrçivәsindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
İnzibati qanunvericilik çәrçivәlәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Sual: Nәzarәt edәn orqanın sәrbәst seçimi maliyyә nәzarәtinin tәşkilinin hansı formasına aid edilir? (Çәki: 1)
Mülki qanunvericilik çәrçivәlәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Prosessual qanunvericilik çәrçivәlәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Beynәlxalq qanunvericilik çәrçivәsindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
İqtisadi qanunvericilik çәrçivәsindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
İnzibati qanunvericilik çәrçivәlәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Sual: Nәzarәt edilәn şәxs tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin ödәnilmәsi hansıqanunvericilik çәrçivәlәrindә
maliyyә nәzarәtinin tәşkili formasına aid edilir? (Çәki: 1)
İqtisadi
Beynәlxalq
Mülki
Prosessual
İnzibati
Sual: Hansı qanunvericilik çәrçivәlәrindә maliyyә nәzarәtinin tәşkili formasına müqavilәnin pozulması azadlığı
xüsusiyyәti aid edilir? (Çәki: 1)
Prosessual
İnzibati
İqtisadi
Beynәlxalq
Mülki

Sual: Hansı qanunvericilik çәrçivәlәrindә maliyyә nәzarәtinin tәşkili formasına istintaq ya mәhkәmә tәrәfindәn
nәzarәt tәdbirlәrinin tәyin edilmәsi aid edilir? (Çәki: 1)
Prosessual
İnzibati
İqtisadi
Beynәlxalq
Mülki
Sual: Bu yoxlama müstәqil hüquqi әhәmiyyәt daşımır. Söhbәt hansı yoxlamadan gedir? (Çәki: 1)
qarşılıqlı yoxlama
qarışııq yoxlama
birbaşa yoxlama
sәrbәst yoxlama
faktiki yoxlama
Sual: Maliyyә nәzarәtinin tәşkili forması hansıdır? (Çәki: 1)
mülki
tәşkilati
beynәlxalq
İqtisadi
siyasi
Sual: Maliyyә nәzarәtinin tәşkili formaları hansı qanunvericilik çәrçivәlәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsini
nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
İqtisadi,mülki vә inzibati
daxili, xarici vә beynәlxalq
siyasi vә iqtisadi
mülki, inzibati vә prossesual
mülki, inzibati vә tәşkilati
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Sual: Aşağıdakılardan hansı prinsip anlayışını ifadә edir. (Çәki: 1)
hәr bir sistemin formalaşması, fәaliyyәti vә tәkmillәşmәsinin әsasında olan ilkin başlanğıcdır
nәzarәt subyektlәrinin onun icrası zamanı hüquq vә öhdәliklәrini müәyyәn edәn nәzarәt prosesinin xarici
xarakteristikasıdır
keyfiyyәtli nәzarәtin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan dövlәt maliyyә nәzarәti orqanları peşәkar bilik vә
tәcrübәsinin mәcmusudur
istәnilәn peşәkar mәsәlәlәrin baxılmasına yanaşmanın tәsirsiz fikir formalaşmasına tәtbiq edilәn
nәzarәtdir
yoxlayıcının üzәrinә peşәkar vә işgüzar münasibәtlәrdә sәmimi vә dürüst olmaq öhdәliyi qoyur
Sual: Maliyyә nәzarәti prinsiplәri normativ sәnәdlәrdә әks olunma sәviyyәsinә görә fәrqlәnir: Aid olmayanı
seçin: (Çәki: 1)
Beynәlxalq hüquqi aktlarda birbaşa göstәrilәn prinsiplәr;
KİV –dә göstәrilәn prinsiplәr
AR qanunlarında birbaşa göstәrilәn prinsiplәr;
Başqa normativ sәnәdlәrdә göstәrilәn prinsiplәr

Normativ sәnәdlәrdә öz әksini tapmayan prinsiplәr
Sual: Maliyyә nәzarәtinin tәşkili prinsiplәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Düzgünlük prinsipi
Peşә sәriştәliliyi vә lazımi dәqiqlik prinsipi
Mәxfilik prinsipi
Peşә davranışı prinsipi
Tәminatlılıq
Sual: Sәmәrәlilik prinsipinә aid edilmәyәni göstәrin:: (Çәki: 1)
mәsrәflәrlә faydalı sәmәrә arasında optimal nisbәt;
lüzumsuz (qeyrimәhsuldar) mәsrәflәrin olmaması (qәnaәtcillik);
minimum mәsrәflә müәyyәn mәqsәdә nail olunması
dövlәtin material qiymәtlilәrinin (dövlәt әmlakının) qorunub saxlanmasına nәzarәt
dәqiq müәyyәn edilmiş hәcmdә resursların kömәyi ilә maksimum nәticәnin әldә edilmәsi
Sual: Auditor öz peşәkar vәzifә borcunu yerinә yetirәrkәn aşağıdakı etik prinsiplәrә әmәl etmәlidir. Aid
olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Düzgünlük
Obyektivlik
Balanslaşdırma
Mәxilifk
Peşә davranışı
Sual: Düzgünlük prinsipi yoxlayıcının üzәrinә hansı öhdәliyi qoyur? (Çәki: 1)
Peşәkar vә ya işgüzar münasibәtlәr nәticәsindә әldә edilmiş informasiyanın açıqlanması
Peşәkar xidmәtlәr göstәrәrkәn tәtbiq olunan texniki vә peşә standartlarına uyğun şәkildә sәylә hәrәkәt
etmәk
Peşәkar vә işgüzar münasibәtlәrdә sәmimi vә dürüst olmaq
Peşәkar vә ya işgüzar münasibәtlәr nәticәsindә әldә edilmiş mәxfi informasiyadan şәxsi mәqsәdlәr vә ya
üçüncü tәrәflәrin mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk
Peşә biliklәrini vә vәrdişlәrini müştәriyә vә ya işәgötürәnә ixtisaslı peşәkar xidmәtlәr göstәrmәyә imkan
verәn sәviyyәdә saxlamaq
Sual: Hansı prinsip idarәetmәnin tәşkilinin tәtbiqini vә mәqsәdә doğru yönәldilmәsini tәyin edir? (Çәki: 1)
Aşkarlıq prinsipi
Obyektivlik
Mәxfilik
Nәzarәtin nәticәlәrinin әsaslandırılması prinsipi
Planlaşdırma prinsipi
Sual: Auditor öz peşәkar vәzifә borcunu yerinә yetirәrkәn әmәl etmәlidir:Aid olmayanı göstәrin? (Çәki: 1)
әdalәtli olmalı
sifarişçiyә lazımi dәrәcәdә qayğı, sәriştә vә mәsuliyyәtlә xidmәt göstәrmәli
sifarişçinin razılığı olmadan informasiyanı yaymamalı vә açıqlamamalı
peşә biliklәrini daim artırmalı
sifarişçinin razılığı olmadan informasiyanı öz mәqsәdlәri üçün istifadә edә bilәr
Sual: Auditorların gündәlik işlәrindә rәhbәr tutmalı olduqları dәyәr vә prinsiplәri әks etdirәn әhatәli sәnәd
hansıdır? (Çәki: 1)
Daxili audit haqqındaAzәrbaycanRespublikasınınQanunu
EtikaMәcәllәsi
Lima Bәyannamәsi
Auditor xidmәti haqqında AzәrbaycanRespublikasınınQanunu
HesablamaPalatasıhaqqındaAzәrbaycanRespublikasınınQanunu

Sual: Keyfiyyәtli nәzarәtin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan dövlәt maliyyә nәzarәti orqanları işçilәrinin, daxili
nәzarәt xidmәtlәri vә tәftiş komissiyalarının üzvlәrinin peşәkar bilik vә tәcrübәsinin mәcmusunu hansı prinsip
ifadә edir? (Çәki: 1)
Aşkarlıq prinsipi
Obyektivlik prinsipi
Mәxfilik prinsipi
Peşәkarlıq prinsipi
Peşә davranışı prinsipi
Sual: Auditor öz peşәsinin yüksәk nüfuzunu qazanmalı, onu qorumalı vә bu nüfuza xәlәl gәtirәn hәr hansı
hәrәkәtdәn çәkinmәlidir. Bu ifadә hansı prinsipi әks etdirir? (Çәki: 1)
Düzgünlük
Obyektivlik
Mәxfilik
Peşә davranışı
Peşә normaları
Sual: Aşağıda sadalanan prinsiplәrdәn hansı bu ifadәni әks etdirir –“Auditorlar sifarişçinin vә ya işәgötürәnin
tәlimat vә göstәrişlәrini lazımi qayğı vә diqqәtlә elә sәviyyәdә yerinә yetirmәlidir ki, göstәrilәn xidmәtlәr
düzgünlük, obyektivlik vә müstәqillik tәlәblәrinә zidd olmasın” (Çәki: 1)
Peşә normaları
Düzgünlük
Obyektivlik
Mәxfilik
Peşә davranışı
Sual: Auditor öz peşә vәzifәlәrini yerinә yetirilmәsindә düzgün mövqe tutmalıdır – bu ifadәni hansı prinsiplә
izah edәrdiniz? (Çәki: 1)
Peşә normaları
Düzgünlük
Obyektivlik
Mәxfilik
Peşә davranışı
Sual: Hüquqi normaların ciddi yerinә yetirilmәsini vә nәzarәt tәdbirlәrinin nәticәlәrinә görә vәzifәli şәxslәrә
mәsuliyyәt hәvalә edilәn zaman hansı prinsip tәlәb edilir? (Çәki: 1)
Peşә normaları
Düzgünlük
Obyektivlik
Qanunçuluq
Peşә davranışı
Sual: Hansı prinsip bütün peşәkar auditorların üzәrinә qәrәzlilik vә ya üzgörәnlik, mәnafelәrin toqquşması vә
ya başqa şәxslәrin tәsir göstәrmәsi sәbәbindәn öz peşәkar vә ya işgüzar mülahizәni tәhlükәyә mәruz
qoymamaq öhdәliyi qoyur? (Çәki: 1)
Peşә normaları
Düzgünlük
Obyektivlik
Qanunçuluq
Peşә davranışı
Sual: Hansı prinsip yoxlayıcının üzәrinә peşәkar vә işgüzar münasibәtlәrdә sәmimi vә dürüst olmaq öhdәliyi
qoyur? (Çәki: 1)
Düzgünlük prinsipi
Peşә normaları prinsipi

Obyektivlik prinsipi
Qanunçuluq prinsipi
Peşәkar sәriştәliliyi vә lazımi dәqiqlik prinsipi
Sual: Hansı prinsip peşәkar xidmәtlәr göstәrәrkәn tәtbiq olunan texniki vә peşә standartlarına uyğun şәkildә
sәylә hәrәkәt etmәk öhdәliyi qoyur? (Çәki: 1)
Düzgünlük prinsipi
Effektivlik prinsipi
Obyektivlik prinsipi
Qanunçuluq prinsipi
Peşәkar sәriştәliliyi vә lazımi dәqiqlik prinsipi
Sual: Normativ sәnәdlәrdә әks olunma sәviyyәsinә görә maliyyә nәzarәtiprinsiplәri fәrqlәnir. Sәhv olanı
göstәrin. (Çәki: 1)
beynәlxalq hüquqi aktlarda birbaşa göstәrilәn prinsiplәr
AR qanunlarında birbaşa göstәrilәn prinsiplәr
Başqa normativ sәnәdlәrdә göstәrilәn prinsiplәr
Normativs әnәdlәrdә öz әksini tapmayan prinsiplәr
Yoxlama aktlarında birbaşa göstәrilәn prinsiplәr
Sual: Maliyyә nәzarәtinin standartlarına görә aşağıdakılar sәriştәlik prinsiplәrini müәyyәn edir.
Sәhvolanıgöstәr. (Çәki: 1)
peşәkar sәriştәlikdәn kәnara çıxılan xidmәtlәrdәn istifadә etmәk
Nәzәri vә peşәkar hazırlıq
Nәzarәtçilәrin peşә bilik vә bajarıqlarını fasilәsiz peşәkar tәlim keçirmәk yolu ilә tәkmillәşdirmәk
Nәzarәt orqanının işçilәri yoxlama prosesindә lazımi sәriştә göstәrmәlidirlәr
Planlaşdırılan nәzarәtin bütün mәsәlәlәri üzrә nәzarәt lazımi biliklәrә vә sәriştәyә malik olan işçilәr
tәrәfindәn hәyata keçirilmәlidir.
Sual: Auditorhansıhәrәkәtlәrietmәmәlidir? (Çәki: 1)
Tәklif edә bildiklәri xidmәtlәri, malik olduqları ixtisası şişirtmәmәk vә lәkәlәyici istinadlar etmәk
Dürüst vә sәmimi olmaq
İnformasiyanın mәxfiliyini saxlamaq
Peşә standartlarına uyğun şәkildә hәrәkәt etmәk
Obyektiv olmaq
Sual: Maliyyә nәzarәtinin tәşkili prinsiplәrinә aid olmayanı göstәrin. (Çәki: 1)
Müstәqillik prinsipi
Qanunçuluq prinsipi
Obyektivlik prinsipi
Aşkarlıq prinsipi
Qәrәzçilik prinsipi
Sual: Maliyyәnәzarәtinintәşkiliprinsiplәrinәaiddeyil. (Çәki: 1)
Sәyyar yoxlama prinsipi
Peşә sәriştәliyi vә lazımi dәqiqlik prinsipi
Mәxfilik prinsipi
Peşә davranışı prinsipi
Nәzarәti hәyata keçirmәnin iqtisadi xәrclәr vә effektivlik prinsipi
Sual: Maliyyәnәzarәtinintәşkiliprinsiplәri. Sәhv olanı göstәr. (Çәki: 1)
Qanunçuluq prinsipi
Düzgünlük prinsipi
Tәlәbkarlıq prinsipi
Peşә davranışı prinsipi

Aşkarlıq prinsipi
Sual: Hansı maliyyә nәzarәtin tәşkili prinsipi deyil7 (Çәki: 1)
Peşә davranışı
Düzgünlük
Qanunçuluq
Çeviklik
Peşә sәriştәliyi vә lazımi dәqiqlik
Sual: Hesablama Palatası büdcәnin icrasına nәzarәti aşağıdakı prinsiplәr әsasında hәyata keçirir: (Çәki: 1)
Qanulilik, gizlilik
Obyektivlik, müstәqillik
әdalәtlilik, subyektivlik
müstәqililik, gizlilik
qanulilik, subyektivlik
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Sual: Nәzarәt orqanlarının hüquqlarına aid olmayanı seçin : (Çәki: 1)
Yoxlanılan obyektlәrinә sәrbәst gәlmә
Nәzarәtçinin fәaliyyәtindәn şikayәt etmә hüququ
Әmlakın fiziki mövcudluğunu yoxlamaq hüququ (inventarlaşma)
Obyektlәrin vә yerlәrin möhürlәnmә hüququ
Bütün sәnәdlәşmәnin yoxlama hüququ
Sual: Aşağıdakı variantlar arasından nәzarәt orqanlarının hüquqlarına aid olmayanı seçin : (Çәki: 1)
Saat 2000dәn 800dәk nümunәlәri götürülmәk hüququ
Rәhbәrin iştirakını tәlәb etmә hüququ
İzahatların alınması hüququ
Ekspertlәrin yoxlamaya cәlb edilmәsi hüququ
Sorğunun üçüncü tәrәflәrә göndәrilmәsi hüququ
Sual: Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatasının müfәttişlәrinin hüquqları hansı Qanunda öz әksini
tapmışdır: (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikası "Hesablama palatası haqqında"
Azәrbaycan Respublikası "Büdcә sistemi haqqında"
Azәrbaycan Respublikası "Auditorlar palatası haqqında"
Azәrbaycan Respublikası "Maliyyә nәzarәtinin tәşkili haqqşnda"
Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsi
Sual: Kәnar auditorların hüquqları hansı Qanunda әks olunmuşdur. (Çәki: 1)
"Hesablama palatası haqqında" Qanun
"Büdcә sistemi haqqında"Qanun
“Auditorların fәaliyyәti haqqında” Qanun
"Auditorlar palatası haqqında"Qanun
"Maliyyә nәzarәtinin tәşkili haqqşnda"Qanun

Sual: Nәzarәt orqanları vә onların vәzifәli şәxslәrinin öhdәliklәrinә aid olmayanı gostәr: (Çәki: 1)
Sәnәdlәrin lazımi şәkildә qorunması öhdәliyi
İnformasiyanın bildirilmәsi öhdәliyi
Yoxlanılan tәşkilatların mәlumatlandırılmasıöhdәliyi
Nәzarәt prosesinin sәnәdlәşdirilmәsi öhdәliyi
Nәzarәt nәticәlәrinә görә yekun sәnәdin tәrtibi öhdәliyi
Sual: Daxili nәzarәtçilәrin öhdәliklәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
aşkar olmuş qanun pozuntularının aradan qaldırılması üzrә tövsiyәlәr vә göstәrişlәr işlәyib hazırlamalı;
qanun pozuntularının aradan qaldırılması üzrә tövsiyәlәrin vә göstәrişlәrin yerinә yetirilmәsinә nәzarәti
hәyata keçirmәli;
işçilәri daxili nәzarәtin reallaşdırılması zamanı yaranan mәsәlәlәr üzrә konsultasiya etmәli;
çatışmamazlıqların aradan qaldırılması öhdәliyi;
rәhbәrliyә növbәti informasiyanı öz vaxtında çatdırmalı
Sual: Yoxlanılan fiziki vә hüquqi şәxslәrin hüquqlarına aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Tәqdim edilmәsi qanunlarda vә digәr normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә tutulmuş informasiyanı almaq
hüququ
Obyektlәrin vә yerlәrin möhürlәnmә hüququ
Nәzarәtin aparılması zamanı iştirak etmә
Nәzarәtin yekunları üzrә sәnәdlәrlә tanış olmaq hüququ
Nәzarәtçinin fәaliyyәtindәn şikayәt etmә hüququ
Sual: Yoxlanılan fiziki vә hüquqi şәxslәrin öhdәliklәrinә aid edilmәyәn variantları seçin: (Çәki: 1)
Nәzarәt üçün şәraitin tәmin edilmәsi öhdәliyi
Sәnәdlәri tәqdim etmә öhdәliyi
İzahat vermә öhdәliyi
aşkar olmuş qanun pozuntularının aradan qaldırılması üzrә tövsiyәlәr vә göstәrişlәr işlәyib hazırlamalı
Çatışmamazlıqların aradan qaldırılması öhdәliyi
Sual: Әmlakın fiziki mövcudluğunu yoxlamaq hüququ (inventarlaşma) hansı subyektә aiddir? (Çәki: 1)
Yoxlanılan fiziki şәxslәrin hüquqlarına
Yoxlanılan hüquqi şәxslәrin hüquqlarına
maliyyә nәzarәti orqanlarının hüquqlarına
yoxlanılan tәşkilatın rәhbәrliyinin hüququna
variantların hamısına
Sual: Nәzarәt üçün şәraitin tәmin edilmәsi öhdәliyi kimә aiddir? (Çәki: 1)
yoxlanılan hüquqi vә fiziki şәxslәrә
nәzarәtçi orqanlara
daxili nәzarәt orqanlarına
dövlәt nәzarәt orqanlarına
sәyyar nәzarәt orqanlarına
Sual: Nәzarәt prosesinin sәnәdlәşdirilmәsi öhdәliyi kimә aiddir? (Çәki: 1)
Yoxlanılan fiziki şәxslәrә
Yoxlanılan hüquqi şәxslәrә
Nәzarәt orqanları vә onların vәzifәli şәxslәrinә
Yoxlanılan tәşkilatın rәhbәrliyinә
heç birinә
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı Hesablama Palatasının funksiyalarına aid deyil? (Çәki: 1)
dövlәt büdcәsinin layihәlәrinә rәy verir
büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının büdcәlәrinin layihәlәrinә rәy verir;

büdcәnin kassa üzrә әmәliyyatların hesabatını aparır
dövlәt büdcәsi tәyinatı üzrә vaxtında icrasına nәzarәti hәyata keçirir
dövlәt büdcәsinin icrası barәdә illik hesabata vә müvafiq qanun layihәlәrinә rәy verir
Sual: Xәzinәdarlıq sәlahiyyәtlәrinin reallaşması mәqsәdi ilә hansı hüquqa malikdir. Yalnış olanı qeyd edin:
(Çәki: 1)
aparılmış nәzarәt tәdbirlәri nәticәsindә aşkar edilmiş hüquqpozuntuları barәdә mәlumatları Azәrbaycan
Respublikasının Milli Mәclisinә tәqdim etmәk
müәyyәn edilmiş sahәnin fәaliyyәtindә lazımı ekspertiza, analiz vә qiymәtlәndirmә, hәmçinin elmi
tәdqiqatlar aparılmasını tәşkil etmәk
xәzinәnin әrazi orqanlarının fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirmәk
müәyyәn olunmuş qaydada müәyyәn edilmiş sahәnin fәaliyyәti mәsәlәlәri üzrә lazımı qәrar çıxarmaq
üçün mәlumat tәlәb etmәk vә almaq
AR Maliyyә Nazirliyinin razılığı ilә xәzinәdarlığınnin әrazi orqanlarını yenidәn qurmaq vә lәğv etmәk
Sual: Auditorlar Palatasının sәlahiyyәtlәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
sәrbәst auditorlardan müәyyәn edilmiş formada hesabat almaq
auditor tәşkilatlarından müәyyәn edilmiş formada hesabat almaq.
dövlәt büdcәsinin layihәlәrinә rәy vermәk
Auditor kadrlarını hazırlamaq vә tәkmillәşdirmәk
Auditor tәşkilatları tәsis etmәk
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı daxiliauditorunhüquqularına aid deyil (Çәki: 1)
Zәruri halda tәsәrrüfat subyektinin vәzifәli şәxsini işdәn kәnarlaşdırmaq
Tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtini tәhlil etmәk üçün lazım olan sәnәdlәri tәlәb etmәk
Maliyyә vәsailәrindәn sәmәrәli vә tәyinatı üzrәistifadә edilmәsinin düzgünlüyünü araşdırmaq
Zәruri halda tәsәrrüfat subyektinin vәzifәli şәxsindәn әlavә mәlumatlar vә izahatlar almaq
Auditin nәticәlәrinә dair rәy bildirmәk
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili Audit Komitәsinin vәzifәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Daxili audit xidmәtinin әsasnamәsini tәsdiq edir
Daxiliauditplanlarınıtәsdiqedir
Dövlәt vәsaitlәrinin formalaşması istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Daxili auditorların vәzifә bölgüsünü tәsdiq edir
Daxili audit siyasәtini vә strategiyasını müәyyәn edir, hәyata keçirilmәsini tәmin edir
Sual: Xarici auditorların hüquqları hansı qanunda öz әksini tapmışdır? (Çәki: 1)
Konstitusiyada
HesablamaPalatasıhaqqında
«Auditorfәaliyyәti» haqqında
«VergiMәcәllәsi
«SәhmdarCәmiyyәti»
Sual: Vergi yoxlamasını aparan şәxslәrin lazımi şәxslәrin yaşayış evlәrinә girişi (Çәki: 1)
İcazә verilmir
Vergilәr nazirliyinin icazәsi ilә
Yalnız mәhkәmә qәrarıi lә
Mümükündür
Yoxlama vәzifәsi әsasında
Sual: Bunlardanhansıauditorunhüquqlarınaaiddeyil? (Çәki: 1)
Auditin forma vә metodlarının sәrbәst müәyyәnlәşdirmәk
Sifarişçinin rәhbәrlәrindәn yazılı izahat almaq
Başqa auditor cәlbetmәk
Sifarişçinin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtini yoxlamaq

Müqәssir şәxslәri cәzalandırmaq
Sual: Auditor hansı halda müsbәt rәy verә bilmәz? (Çәki: 1)
Heç bir halda
Yuxarı tәşkilatın icazәsi olmadan
İnamsızlıq, qeyrimüәyyәnlik varsa
Qәrәzli mövqe tutarsa
Auditorlar palatasının qәrarı ilә
Sual: Vergi orqanlarının vәzifәlәrinә aid edilmir: (Çәki: 1)
Vergi ödәyicilәrinin hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk.
Vergilәrin düzgün hesablanmasına, tam vә vaxtında ödәnmәsinә nәzarәt etmәk
Büdcәnin gәlir hissәsini proqnozlaşdırmaq.
Hesablanmış vә daxil olmuş vergilәrin uçotunu aparmaq.
Vergi ödәyicilәrinin uçotunu aparmaq.
Sual: Sәrbәst auditorlar aşağıdakı qaydalara әmәl etmәlidir. Düzgün olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Tәsәrrüfat obyekti auditoru (auditor tәşkilatını) sәrbәst seçә bilәr.
Auditorla sifarişçi arasında müqavilә bağlanılır.
Auditor kommersiya vә tәsәrrüfat fәaliyәti ilә mәşğul ola bilmәz.
Auditor audit xidmәtlәri ilә yanaşı maliyyәbank xidmәtlәrini dә yüksәk sәviyyәdә tәmin etmәyә borcludur.
Audit xidmәtlәri haqda müqavilә münasibәtlәrini aşan qogumlar vә işgüzar әlaqәlәr olduqda auditor
yoxlaması aparıla bilmәz.
Sual: Müәssisәdә auditor yoxlaması aparılmasını sifariş verә bilәr. Belә hüququ olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Potensial investorlar.
Banklar vә digәr maliyyә tәsisatları.
Rәqib müәssisәnin rәhbәrliyi
Әmәkdaşlar.
Müәssisәnin rәhbәrliyi.
Sual: Hansı halda sәyyar vergi yoxlamasının keçirilmәsi zәruridir? (Çәki: 1)
Uçotdan yayınan tәdiyyәçilәr aşkar edildikdә.
Yeni tәsis olunmuş müәssisәnin fәaliyyәtinin ilk altı ayı müddәtindә.
Vergi haqqhesabının tәqdim olunması 10 gün gecikdirildikdә.
Vergi haqqhesabının tәqdim olunması 15 gün gecikdirildikdә.
Sadlanan bütün hallarda sәyyar vergi yoxlanması tәyin olunmalıdır.
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması keçirildikdә sәnәdlәrin vә nümunә kimi әşyaların götürülmәsinә yol verilir: (Çәki:
1)
Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә bağlı bütün sәnәdlәr görülә bilәr.
Sәnәdlәr vә nümunә kimi әşyalar gecә saat 2400a qәdәr götürülә bilәr;
Vergilәrin hesablanması üçün zәruri olmayan sәnәdlәrin vә nümunә kimi әşyaların götürülmәsi
qadağandır.
Nümunә kimi әşyaların götürülmә hәcmi müәssisә rәhbәri vә müfәttiş arasında razılığa әsasәn müәyyәn
edilir.
Sәnәdlәrin yalnız birinci әsli götürülür.
Sual: Nәzarәt orqanı vә onun vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn nәzarәt obyekti haqda әldә edilәn bu mәlumat
kommersiya sirri sayılır: (Çәki: 1)
Müәssisәnin nizamnamә kapitalı haqda mәlumatlar.
Nәzarәt obyektinin razılığı әsasında aşkarlanan mәlumatlar.
Nәzarәt obyektinin әldә etdiyi mәnfәәt vә onun istifadәsi haqqında mәlumatlar.
Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә tәtbiq olunan sanksiyalar haqqında mәlumat.
Vergi ödәyicisinineynilәşdirmә nömrәsi haqqında mәlumat.

Sual: Xarici auditorun hüququna aid olmayanı göstәr: (Çәki: 1)
auditor yoxlanışının aparılmasından vә ya audisiya edilәn şәxs tәrәfindәn bütün zәruri sәnәdlәrin tәqdim
edilmәdiyi halda auditorun nәticәsindәki maliyyә (mühasibat) hesabatının etibarlılığı haqqında öz fikrini ifadә
etmәkdәn imtina etmәk hüququ
obyektlәrin vә yerlәrin möhürlәnmә hüququ
әmlakın faktiki mövcudluğunu yoxlama hüququ
yoxlanılan şәxsin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtini yoxlama hüququ
yalnız tәşkilatın rәhbәrliyinin icazәsi ilә lokal hesablama şәbәkәlәrindә vә fәrdi kompüter sistemlәrindә
saxlanılan istәnilәn yazıların surәtini çıxarmaq hüququ
Sual: Vergi nәzarәti hәyata keçirildikdә sәnәdlәrin verilmәsi barәsindә tәlәb yönәldilәn şәxs hәmin sәnәdlәri
neçә gün müddәtindә vergi orqanına tәqdim etmәlidir? (Çәki: 1)
4
5
6
7
3
Sual: 26. Sәyyar vergi yoxlamasını bilavasitә hәyata keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsinә tәlәb olunan
sәnәdlәr vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilmәdikdә vә ya hәmin sәnәdlәrin onda olmaması vergi ödәyicisi
tәrәfindәn bildirildikdә rәsmilәşdirilmә necә hәyata keçirilir: (Çәki: 1)
yoxlamanı hәyata keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxslәri vә vergi ödәyicisi tәrәfindәn imzalanan hesabat
tәrtib edilir
yoxlamanı hәyata keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxslәri vә vergi ödәyicisi tәrәfindәn imzalanan akt tәrtib
edilir.
yalnız yoxlamanı hәyata keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn imzalanan tәqdimat tәrtib edilir
yoxlamanı hәyata keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxslәri vә vergi ödәyicisi tәrәfindәn imzalanan tәqdimat
tәrtib edilir
vergi ödәyicisi tәrәfindәn akt tәrtib edilir
Sual: Sәnәdlәrin vә nümunә kimi әşyaların götürülmәsinә hansı yoxlama keçirildikdә yol verilir? (Çәki: 1)
yalnız sәyyar vergi yoxlaması
yalnız kameral vergi yoxlaması
kameral vә sәyyar vergi yoxlaması
bütün vergi yoxlamaları
kompleks yoxlama
Sual: Nümunә kimi götürülmüş әşyalar, hәmin әşyaların tәdqiq edilmәsi üçün zәruri olan vaxtı nәzәrә almaqla
neçә müddәtә götürülә bilәr? (Çәki: 1)
yalnız bir hәftә
30 gündәn artıq olmayan müddәtә
2 aylıq
5 iş gününә
7 gündәn artıq olmayan müddәtә
Sual: Ekspertizanın tәyin edilmәsi vә keçirilmәsi zamanı yoxlanılan şәxsin aşağıda göstәrilәn hüquqları vardır:
Aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
ekspertә qәtiyyәn etiraz edә bilmәz
ekspertin onun tәrәfindәn göstәrilәn şәxslәrdәn tәyin edilmәsi barәdә müraciәt etmәk
ekspertin rәyinin alınmas ıüçün әlavә suallar tәqdim etmәk
ekspertiza keçirildikdә vergi yoxlaması keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsinә әvvәlcәdәn mәlumat
vermәklә bilavasitә vә ya nümayәndәsinin vasitәsi ilә ekspertiza keçirilmәsindә iştiraketmәk
ekspertin rәyi ilә tanış olmaq
Sual: Nәzarәtkassa aparatının çeklәrindә aşağıdakı mәlumatlar olmalıdır:Aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)

vergi ödәyicisinin adı;
çekin vurulmasının tarixi vә saatı;
obyektin adı vә yerlәşdiyi ünvan;
malın vә ya xidmәtin (işin) adı, ölçü vahidi, miqdarı, bir vahidinin qiymәti vә yekun mәblәğ;
il әrzindә vurulmuş çeklәrin sayı vә nömrәsi;
Sual: Daxili auditorun vәzifәlәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
daxili auditi tәsәrrüfat subyektinin müvafiq idarәetmә orqanı vә ya Audit Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
iş planına uyğun olaraq hәyata keçirir.
daxili auditi hәyata keçirәrkәn Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә, әmәl etmәlidir.
öz vәzifәlәrinin icrası zamanı fәaliyyәtinin qanunvericiliyә uyğun olmasına mәsuliyyәt daşıyır.
tәsәrrüfat subyektinin müvafiq idarәetmә orqanına yazılı mәlumat vermәklә, sәlahiyyәtinә aid olmayan hәr
hansı tapşırığın icrasından imtina etmәlidir
dövlәt büdcәsinin formalaşması üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәlidir
Sual: Daxili auditor hansı hüquqlara malikdir. Aid olmayanı gostәrin. (Çәki: 1)
tәsәrrüfat subyektinin fәaliyyәtinin tәhlilini aparmaq üçün elektron mәlumatlar da daxil olmaqla, pul
vәsaitlәri, daşınmaz әmlak, maddi aktivlәr vә s. barәdә sәnәdlәri tәlәb etmәk
maliyyә vәsaitlәrindәn sәmәrәli vә tәyinatı üzrә istifadә edilmәsinin düzgünlüyünü araşdırmaq
AR Maliyyә Nazirliyinin razılığı ilә xәzinәdarlığın әrazi orqanlarını yenidәn qurmaq vә lәğv etmәk
auditin nәticәsinә dair rәy bildirmәk
zәruri hallarda tәsәrrüfat subyektinin vәzifәli şәxslәrindәn әlavә mәlumatlar vә izahatlar almaq
Sual: Sәrbәst auditor vә auditor tәşkilatı aşağıdakı hüquqlara malikdirlәr:Yanlısı seçin: (Çәki: 1)
sifarişçinin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinә dair bütün sәnәdlәrlә tanış olmaq vә yoxlama üçün onları
almaq,
sifarişçinin rәhbәrliyindәn vә işçilәrindәn yazılı izahat almaq;
sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarının sifarişi ilә auditor xidmәti göstәrәrkәn müәyyәn etdiklәri pozuntu vә
nöqsanlar haqqında onlar qarşısında mәsәlә qaldırmaq;
auditin keçirilmәsinә müqavilә әsasında başqa auditorları cәlb edә bilmәz
yoxlanılan tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn audit üçün lazım olan sәnәdlәrin tәqdim edilmәmәsi halında audit
yoxlamasını keçirmәkdәn imtina etmәk
Sual: Sәrbәst auditorların vә auditor tәşkilatlarının vәzifәlәrinә aid olmayanı qeyd edin: (Çәki: 1)
dövlәt büdcәsinin tәsdiq edilmәsinә vә icrasına nәzarәti hәyata keçirmәk
auditor yoxlamalarını vә digәr auditor xidmәtlәrini keyfiyyәtli hәyata keçirmәk;
sifarişçinin mühasibat uçotunun vә hesabatının vәziyyәtini, düzgünlüyünü, qüvvәdә olan qanunlara vә
normativ aktlara uyğunluğunu yoxlamaq;
sifarişçinin tәlәbi ilә aparılan audit zamanı әldә edilәn mәlumatı mәxfi saxlamaq;
yoxlama gedişindә alınmış vә ya tәrtib edilmiş sәnәdlәrin qorunub saxlanmasını tәmin etmәk;
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Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı çox hallarda nәzarәt tәdbirinin sәmәrәliliyinimüәyyәnlәşdirir? (Çәki: 1)
Sәyyar nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
nәzarәt tәdbirinin mәqsәdlәrinin vә tapşırıqlarının düzgün qoyuluşu
müәssisәnin vәsaitlәrinin vaxtında formalaşması
kameral nәzarәtin hәyata keçirilmәsi

kompleks maliyyә nәzarәtinin tәtbiqi
Sual: Mәlumdur ki, nәzarәt tәdbirinin planlaşdırılması nәzarәtin tәşkilinin ümumi prinsiplәrinә, elәcә dә növbәti
özәl prinsiplәrә uyğun olaraq, hәyata keçirilmәlidir. Bu prinsiplәrә aid olmayanı qeyd edin: (Çәki: 1)
planlaşdırmanın kompleksliliyi
planlaşdırmanın fasilәsizliyi
planlaşdırmanın aşkarlılığı
planlaşdırmanın fәallığı
plan tapşırıqlarının konkretliliyi
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nәzarәtin planlaşdırılmasınınkomplekslilik prinsipinә aiddir: (Çәki: 1)
planlaşdırmanın ilkin tәdqiqatlardan başlamış tәftişin yekun aktının strukturuna qәdәr bütün mәrhәlәlәrinin
qarşılıqlı bağlılığını vә ahәngdarlığını nәzәrdә tutur
planda icraçılara dәqiq göstәricilәr, müddәtlәr verilmәsini nәzәrdә tutur
nәzarәtçilәr qrupuna verilmiş tapşırıqların tәyin edilmәsindәn vә planlanşdırma mәrhәlәlәrini qarışıq
tәsәrrüfat subyektlәri vә müddәtlәr üzrә әlaqәlәndirilmәsindәn ibarәtdir
planlaşdırma prosesindә qanunla vә ya nәzarәtçi orqan tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş meyarlar әsasında
nәzarәt proqramının optimal variantının seçilmәsi mümkünlüyü üçün planlaşdırmanın variantlığını tәmin
etmәk lazımdır
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elә bir şәklә qәdәr konkretlәşdirilmәlidir ki, yerinә yetirilmә
müddәtini müәyyәnlәşdirmәk vә icraçıları tәyin etmәk mümkün olsun
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nәzarәtin planlaşdırılmasınınfәallıq prinsipini ifadә edir: (Çәki: 1)
planlaşdırmanın bütün mәrhәlәlәrinin qarşılıqlı bağlılığını vә ahәngdarlığını nәzәrdә tutur
planda icraçılara dәqiq göstәricilәr, müddәtlәr verilmәsini nәzәrdә tutur
nәzarәtçilәr qrupuna verilmiş tapşırıqların tәsәrrüfat subyektlәri vә müddәtlәr üzrә әlaqәlәndirilmәsindәn
ibarәtdir
planlaşdırma prosesindә qanunla vә ya nәzarәtçi orqan tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş meyarlar әsasında
nәzarәt proqramının optimal variantının seçilmәsi mümkünlüyü üçün planlaşdırmanın variantlığını tәmin
etmәk lazımdır
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elә bir şәklә qәdәr konkretlәşdirilmәlidir ki, yerinә yetirilmә
müddәtini müәyyәnlәşdirmәk vә icraçıları tәyin etmәk mümkün olsun
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nәzarәtin planlaşdırılmasınınfasilәsizliyi prinsipinә aiddir: (Çәki: 1)
planlaşdırmanın bütün mәrhәlәlәrinin qarşılıqlı bağlılığını vә ahәngdarlığını nәzәrdә tutur
planda icraçılara dәqiq göstәricilәr, müddәtlәr verilmәsini nәzәrdә tutur
planlaşdırma prosesindә qanunla vә ya nәzarәtçi orqan tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş meyarlar әsasında
nәzarәt proqramının optimal variantının seçilmәsi mümkünlüyü üçün planlaşdırmanın variantlığını tәmin
etmәk lazımdır
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elә bir şәklә qәdәr konkretlәşdirilmәlidir ki, yerinә yetirilmә
müddәtini müәyyәnlәşdirmәk vә icraçıları tәyin etmәk mümkün olsun
nәzarәtçilәr qrupuna verilmiş tapşırıqların tәyin edilmәsindәn vә planlanşdırma mәrhәlәlәrini qarışıq
tәsәrrüfat subyektlәri vә müddәtlәr üzrә әlaqәlәndirilmәsindәn ibarәtdir
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nәzarәtin planlaşdırılmasınınoptimallığı prinsipinә aiddir: (Çәki: 1)
planlaşdırmanın bütün mәrhәlәlәrinin qarşılıqlı bağlılığını vә ahәngdarlığını nәzәrdә tutur
planda icraçılara dәqiq göstәricilәr, müddәtlәr verilmәsini nәzәrdә tutur
planlaşdırma prosesindә qanunla vә ya nәzarәtçi orqan tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş meyarlar әsasında
nәzarәt proqramının optimal variantının seçilmәsi mümkünlüyü üçün planlaşdırmanın variantlığını tәmin
etmәk lazımdır
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elә bir şәklә qәdәr konkretlәşdirilmәlidir ki, yerinә yetirilmә
müddәtini müәyyәnlәşdirmәk vә icraçıları tәyin etmәk mümkün olsun
nәzarәtçilәr qrupuna verilmiş tapşırıqların müddәtlәr üzrә әlaqәlәndirilmәsidir
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nәzarәtin planlaşdırılmasınınkonkretliyi prinsipinә aiddir: (Çәki: 1)
planda icraçılara dәqiq göstәricilәr, müddәtlәr verilmәsini nәzәrdә tutur
planlaşdırmanın bütün mәrhәlәlәrinin qarşılıqlı bağlılığını vә ahәngdarlığını nәzәrdә tutur

Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elә bir şәklә qәdәr konkretlәşdirilmәlidir ki, yerinә yetirilmә
müddәtini müәyyәnlәşdirmәk vә icraçıları tәyin etmәk mümkün olsun
tәftiş üçün seçilmiş adamların vә maddi ehtiyatların real imkanları nöqteyi nәzәrdәn yoxlanılması
tәftşin gedişindә plan tәkmillәşdirilir, tamamlanır, dәqiqlәşdirilir
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nәzarәtin planlaşdırılmasınınreallıq prinsipinә aiddir: (Çәki: 1)
planda icraçılara dәqiq göstәricilәr, müddәtlәr verilmәsini nәzәrdә tutur
planlaşdırmanın bütün mәrhәlәlәrinin qarşılıqlı bağlılığını vә ahәngdarlığını nәzәrdә tutur
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elә bir şәklә qәdәr konkretlәşdirilmәlidir ki, yerinә yetirilmә
müddәtini müәyyәnlәşdirmәk vә icraçıları tәyin etmәk mümkün olsun
plan tәftiş üçün seçilmiş adamların vә maddi ehtiyatların real imkanları nöqteyi nәzәrdәn yoxlanılması
tәftşin gedişindә plan tәkmillәşdirilir, tamamlanır, dәqiqlәşdirilir
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nәzarәtin planlaşdırılmasınınçeviklik vәmobillik prinsipinә aiddir: (Çәki: 1)
planda icraçılara dәqiq göstәricilәr, müddәtlәr verilmәsini nәzәrdә tutur
planlaşdırmanın bütün mәrhәlәlәrinin qarşılıqlı bağlılığını vә ahәngdarlığını nәzәrdә tutur
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elә bir şәklә qәdәr konkretlәşdirilmәlidir ki, yerinә yetirilmә
müddәtini müәyyәnlәşdirmәk vә icraçıları tәyin etmәk mümkün olsun
plan tәftiş üçün seçilmiş adamların vә maddi ehtiyatların real imkanları nöqteyi nәzәrdәn yoxlanılması
tәftşin gedişindә plan tәkmillәşdirilir, tamamlanır, dәqiqlәşdirilir
Sual: Nәzarәt tәdbirlәrinin planlaşdırılması prinsiplәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
Planlaşdırmanın kompleksliyi
Planlaşdırmanın optimallığı
Planlaşdırmanın fәallığı
Planlaşdırmanın fasilәsizliyi
Planlaşdırmanın dövrü
Sual: Nәzarәttәdbirlәrininplanlaşdırmaprinsiplәri. Sәhvolanıgöstәr (Çәki: 1)
Planlaşdırmanın çevikliyi
Planlaşdırmanın mobilliyi
Planlaşdırmanın kompleksliliyi
Planlaşdırmanın sistemliyi
Planlaşdırmanın konkretliliyi
Sual: 12. Nәzarәtin planlaşdırılmasının hansı prinsipi planlaşdırmanın ilkin tәdqiqatlardan başlamış tәftişin
yekun aktının strukturuna qәdәr bütün mәrhәlәlәrinin qarşılıqlı bağlılığını vә ahәngdarlığını nәzәrdә tutur?
(Çәki: 1)
planlaşdırmanın kompleksliliyi prinsipi
planlaşdırmanın fasilәsizliyi prinsipi
planlaşdırmanın optimallığı prinsipi
planlaşdırmanın fәallığı prinsipi
plan tapşırıqlarının konkretliliyi prinsipi
Sual: Nәzarәtin planlaşdırılmasının hansı prinsipi planda icraçılara dәqiq göstәricilәr, müddәtlәr verilmәsini
nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
planlaşdırmanın kompleksliliyi prinsipi
planlaşdırmanın fasilәsizliyi prinsipi
planlaşdırmanın optimallığı prinsipi
planlaşdırmanın fәallığı prinsipi
plan tapşırıqlarının konkretliliyi prinsipi
Sual: Planlaşdırmanın hansı prinsipi nәzarәtçilәr qrupuna verilmiş tapşırıqların tәyin edilmәsindәn vә
planlanşdırma mәrhәlәlәrini qarışıq tәsәrrüfat subyektlәri vә müddәtlәr üzrә әlaqәlәndirilmәsindәn ibarәtdir.
(Çәki: 1)

komplekslililik
fasilәsizlilik
optimallılıq
reallılıq
çeviklilik
Sual: Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elә bir şәklә qәdәr konkretlәşdirilmәlidir ki, yerinә yetirilmә
müddәtini müәyyәnlәşdirmәk vә icraçıları tәyin etmәk mümkün olsun. Bu ifadәni plan tapşırıqlarının hansı
prinsipi vasitәsi ilә izah etmәk olar: (Çәki: 1)
kompleksliliyi prinsipi
fasilәsizliyi prinsipi
optimallığı prinsipi
fәallığı prinsipi
konkretliliyi prinsipi
Sual: Plan tәftiş üçün seçilmiş adamların vә maddi ehtiyatların real imkanları nöqteyi nәzәrdәn yoxlanılması
planlaşdırmanın hansı prinsipini nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
planlaşdırmanın optimallığı
planlaşdırmanın fәallığı
plan tapşırıqlarının konkretliliyi
planlaşdırmanın reallığı
planlaşdırmanın çevikliyi vә mobilliyi
Sual: Tәftşin gedişindә planın tәkmillәşdirilmәsi, tamamlanması, dәqiqlәşdirilmәsiplanlaşdırmanını hansı
prinsipi vasitәsilә izah edilir? (Çәki: 1)
planlaşdırmanın optimallığı
planlaşdırmanın fәallığı
plan tapşırıqlarının konkretliliyi
planlaşdırmanın reallığı
planlaşdırmanın çevikliyi vә mobilliyi
Sual: Hesablama Palatasının kollegiyasının işçi planının strukturunda öz әksini tapmır: (Çәki: 1)
nәzarәt tәdbirinin mövzusu
nәzarәt tәdbiri keçirilәn qurumların adı
nәzarәt tәdbiri keçirilәn qrumun ünvanı
nәzarәt tәdbirinin әhatә etdiyi mәsәlәlәrin ümumi istiqamәtlәri
işin mәzmunu (yoxlanılacaq mәsәlәlәrin vәnәzarәt nöqtәlәrinin müfәssәl siyahısı)
Sual: Hesablama Palatasının kollegiyasının işçi planı haqqında qeyd edilәnlәrdәn yanlış olanı seçin: (Çәki: 1)
İşçi planının hazırlanması nәzarәt tәdbirinin planlaşdırılmasının sonuncu mәrhәlәsidir
İşçi planı nәzarәt tәdbirinin proqramının reallaşdırılması üçün yoxlama qrupunun rәhbәri vә üzvlәrinin
cavabdehlik sahәlәrini vә mәsuliyyәtlәrini dәqiqlәşdirmәklә әhatә olunan mәsәlәlәrin müfәssәl siyahısını
özündә әks etdirir
İşçi planda dövlәt sirri tәşkil edәn mәsәlәlәr әks etdirilmir
İşçi planında nәzarәt tәdbiri keçirilәn qrumun ünvanı göstәrilir
İşçi planında nәzarәt tәdbirinin әhatә etdiyi mәsәlәlәrin ümumi istiqamәtlәri göstәrilir
Sual: Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası tәrәfindәn maliyyәbüdcә nәzarәti tәdbirlәrinin
planlaşdırılması hansı prosedurları әhatә edir? (Çәki: 1)
nәzarәt tәdbiri keçirilәcәk qurum vә onun fәaliyyәti barәdә zәruri mәlumatların әldә olunması
nәzarәt tәdbirinin mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi vә miqyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
nәzarәttәdbirininproqramınınhazırlanması
nәzarәt tәdbirinin işçi planının tәrtib olunması
qeyd olunanların hamısını
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Sual: Metod dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
hәr bir sistemin formalaşması, fәaliyyәti vә tәkmillәşmәsinin әsasında olan ilkin başlanğıcı
nәzarәt subyektlәrinin onun icrası zamanı hüquq vә öhdәliklәrini müәyyәn edәn nәzarәt prosesinin xarici
xarakteristikası
keyfiyyәtli nәzarәtin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan dövlәt maliyyә nәzarәti orqanları peşәkar bilik vә
tәcrübәsinin mәcmusu
istәnilәn peşәkar mәsәlәlәrin baxılmasına yanaşmanın tәsirsiz fikir formalaşmasına tәtbiq edilәn nәzarәt
qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün müәyyәn ardıcıllıqda icra edilmiş fәaliyyәtlәrin cәmi
Sual: Maliyyә nәzarәtinin ümumi elmi metodlarına aid olmayanı qeyd edin: (Çәki: 1)
Tәhlil
Sintez
Deduksiya
Analogiya
İnventarlaşma
Sual: Maliyyә nәzarәtinin ümumi elmi metodlarına aid olmayanı qeyd edin: (Çәki: 1)
Sistemli tәhlil
Funksionaldәyәrli tәhlil
Müşahidә
İqtisadi tәhlil
Müxtәlif növ ekspertizalar
Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә nәzarәtinin ümumi elmi metodlarına aid deyil: (Çәki: 1)
Layihәlәrin vә smeta sәnәdlәrinin ekspertizas
Eksperiment
Balans
Statistik hesablaşmalar
İqtisadiriyazi metodlar
Sual: İqtisadi tәhlil metoduna aid olanı seçin: (Çәki: 1)
müәssisәlәrin istehsal vә maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin ilkin, cari vә növbәti nәzarәtindә tәtbiq edilir
obyektin vәziyyәtinin gәlәcәkdә öyrәnilmәsi, genişlәndirilmiş tәkrar istehsal prosesindә iştirakı, yayınma
vә iddiaların açıqlanması, plan parametrlәri daxilindә tәnzimlәnmәnin hәllinin işlәnilmәsi üçün obyekt üçün
zәruri informasiyanın alınmasıdır
obyektinnaturadayoxlanılmasıdır
mәhsulun istehsalındakı xammalların vә materialların vә ya tikintimontaj işlәri hәcmlәrinin qüvvәdә olan
xәrc normalarındakıetibarlılığınınmüәyyәnlәşdirilmәsi mәqsәdilә istifadә olunur
müfәttişә işlәrin real vәziyyәtini açıqlamaqda kömәk edir
Sual: Nәzarәt metodlarının nisbәtәn tanınmış tәsniflәşdirilmәsi onun aşağıdakılara hansı variantlara
bölünmәsidir? (Çәki: 1)
tematik vә kompleks
faktiki vә sәnәdli
kameral vә sәyyar
dövlәt vә qeyridövlәt
cari vә sonradan

Sual: Faktiki nәzarәt metodlarına aşağıdakılardan hansını aid etmәk olar? (Çәki: 1)
sәnәdlәrlә nәzarәt metodu deyil
yalnız sәnәdlәrdәni stifadәni nәzәrdә tutur
ilkin uçot әnәdlәrin inәzәrdә tutur
mühasibat qeydlәrini nәzәrdә tutur
heç biri düz deyil
Sual: İnventarın ilk nәzәri şәrhini kim vә nә zaman vermişdir? (Çәki: 1)
1286 –cı ildә I Eduard
1285ci ildә I Eduard
1285ci ildә I Pavel
1165 –ci ildә I Pyotr
1494cü ildә Luka Paçoli
Sual: İnventarlaşmanın aparılması qaydasından vә mәqsәdlәrindәn asılı olaraq, onun hansı növlәri vardır? Aid
olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
hәcminә görә;
mәnsubiyyәtinә görә;
mәqsәdinә görә;
milli xüsusiyyәtinә görә;
ardıcıllığına görә;
Sual: Maliyyә nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi zamanı inventarlaşmanın aparılması qaydaları ölkәmizdә hansı
normativ sәnәdlә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
“Maliyyә nәzarәtinin tәşkili haqqında”Qanun
"Sәyyar vergi yoxlaması zamanı vergi orqanları tәrәfindәn inventarizasiyanın aparılması qaydaları"
haqqında qәrar
“Büdcә sistemi haqqında ”Qanun
“İnvertarlaşmaişlәrinini tәşkili” haqqında qәrar
bütün variantlar doğrudur
Sual: Sәnәdlinәzarәtmetodlarına aid olmayanıqeydedin? (Çәki: 1)
Tәşkilatın işinin iqtisadi tәhlili
Texnikiiqtisadi hesablamalar
Normativ yoxlama
Sәnәdlәrin tәdqiqi
Müşahidә
Sual: Bunlardanhansıdahagenişanlayışdır? (Çәki: 1)
Audit
Nәzarәt
Müayinә
Tәhlil
Yoxlama
Sual: Maliyyә nәzarәtinin metodlarına aid deil: (Çәki: 1)
Tәftiş
Yoxlama
Tәhlil
әvәlcәdәn nәzarәt
Müәyinә
Sual: Tәşkilati әlamәtinә görә tәftişin tәsnifatı. Sәhvolanıgöstәr (Çәki: 1)
Tematik tәftiş

Kompleks tәftiş
Plandankәnar tәftiş
Planlı tәftiş
Cari tәftiş
Sual: Tәftişin yoxlama obyektinә görә növü. Sәhv olanı göstәr (Çәki: 1)
Sәnәdli tәftiş
Qismәn tәftiş
Tam tәftiş
İlkin tәftiş
Faktiki tәftiş
Sual: Maliyyә nәzarәtini hәyata keçirilmә üsulları(metodları) hansilardır: (Çәki: 1)
Ilkin vә operativ nәzarәt
Audit nәzarәti
Tәftiş vә sonradan nәzarәt
yoxlama, müayinә, tәhlil, tәftiş
Tәsәrüfatdaxili nәzarәt
Sual: Nәzarәtin hansımetodu Hesablama Palatası üçün әsas hesab olunur: (Çәki: 1)
Monitorinq
Tәhlil
Müayinә
tematik yoxlama vә tәftiş
Baxış
Sual: 18. Kredit tәşkilatı tәrәfindәn verilmiş kreditdin istifadә üzәrindәmüntәzәm aparılan mәzarәt maliyyә
nәzarәtinin hansı metodunu tәşkil edir: (Çәki: 1)
Tәftiş
monitorinq
Müayinә
Yoxlama
Tәhlil
Sual: Nәzarәtin metodlarından olan müayinәnin yoxlamadan fәrqini göstәr: (Çәki: 1)
Ancaq әmәk haqqı fondunun yoxlanılması
Maliyyә planının әsaslandırılmış tәrtib olunmasını müәyyәn etmәk
Maliyyәiqtisadi göstәricilәrin geniş mәnada yoxlanılmasının әhatә olunması
Ancaq perspektiv maliyyә göstәricilәrinin müәyyәn etmәk
Kassa әmәliyyatlarını yoxlamaq
Sual: Kredit orqanları tәrәfindәn monitorinq nә zaman vә hansı mәqsәdlә aparılır: (Çәki: 1)
Ildә bir dәfә
Müәssisәsnin xәrclәri maliyyәşәndә
Müntәzәm vә verilәn kreditlәrin istifadәsi zamanı
Müntәzәm
Dotasiya verilәn zaman
Sual: Ara vә yekun aktı nәzarәtin hansı metoduna tәrtib olunur: (Çәki: 1)
Inventarlaşma
Monitorinq
Tәftiş vә yoxlama
Tәhlil
Müayinә

Sual: Tәftişin aparılmasından mәqsәd: (Çәki: 1)
Müәssisәdә planların düzgün tәrtib olunduğunu müәyyәn etmәk
Vergilәri hesablayıb büdcәyә köçürmәk üçün
maliyyә әmәliyyatlarının qanunauyğun, düzgün, mәqsәdәuyğun müәyyәn etmәk üçün
Maliyyә planı vә smetanı tәsdiq etmәk üçün
Maliyyә intizamının gözlәnildiyini müәyyәn etmәk üçün
Sual: Maliyyә nәzarәtinin hansı metodundan tәrtib olunmuş aktda aşkar edilmiş nöqsanları aradan qaldırmaq
üçün tәdbirlәr nәzәrdә tutulur: (Çәki: 1)
Müayinә
Tәftiş, yoxlama
Baxış
Tәhlil
heç biri
Sual: Maliyyә nazarәtinin metodunu göstәr: (Çәki: 1)
Sәnәdli uçot
yoxlama, tәftiş
Anketlәşdirmә
Universallıq
Aşkarlıq
Sual: Sәnәdlәrin tәdqiqi metoduna aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Rәsmi yoxlama
Arifmetrik yoxlama
Cәbri yoxlama
Mәntiqi yoxlama
Xәttiekspertiza
Sual: Müәssisә, idarә vә tәşkilatların konkret dövr әrzindәki tәsәrrüfatmaliyyә fәaliyyәtinin sәnәdlәr әsasında
yoxlanılması: (Çәki: 1)
Tәhlil
Çarpaz yoxlama.
Sәnәdlәrin oxunması.
Tәftiş
Tematik yoxlama
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Sual: Daxili nәzarәti xarici nәzarәtdәn fәrqlәndirici cәhәti hansıdır. Düzgün cavabı seçin: (Çәki: 1)
nәzarәtçi subyektin iqtisadi sisteminin tәrkibindә olması
nәzarәt sisteminin maliyyә sisteminin tәrkibindә olması
nәzarәtçi subyektin nәzarәt sisteminin tәrkibindә olması
Variantların hamısı düzdür
Variantların heç biri düz deyil

Sual: Daxili nәzarәt sistemi praktiki olaraq, hansı istiqamәtdә fәaliyyәtә yönәlir: (Çәki: 1)
hәmişә rәhbәrliyin vә tәşkilatın sahibinin fәaliyyәtinә nәzarәtә yönәlir
hәmişә icraedici orqanların fәaliyyәtlәri qiymәtlәndirmә olub vә әsasәn daha dövlәt büdcәsinin gәlirlәrin
formalaşmasına nәzarәtә yönәlir
hәmişә rәhbәrliyin vә tәşkilatın sahibinin fәaliyyәtlәri qiymәtlәndirmә olub vә әsasәn daha yuxarı vәzifәli
әmәkdaşların fәaliyyәtinә nәzarәtә yönәlir
hәmişә dövlәt büdcәsinin icrasına nәzarәtә yönәlir
hәmişә rәhbәrliyin vә tәşkilatın sahibinin fәaliyyәtlәri qiymәtlәndirmә olub vә әsasәn daha aşağı vәzifәli
әmәkdaşların fәaliyyәtinә nәzarәtә yönәlir
Sual: Daxili nәzarәt sistemi nәdir? (Çәki: 1)
nöqsan vә kәnarlaşmaların qarşısını almaq vә aşkar etmәk üçün tәşkilat rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul
edilmiş tәdbirlәr kompleksdir
nәzarәt subyektlәrinin onun icrası zamanı hüquq vә öhdәliklәrini müәyyәn edәn nәzarәt prosesinin xarici
xarakteristikasıdır
keyfiyyәtli nәzarәtin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan dövlәt maliyyә nәzarәti orqanları peşәkar bilik vә
tәcrübәsinin mәcmusudur
istәnilәn peşәkar mәsәlәlәrin baxılmasına yanaşmanın tәsirsiz fikir formalaşmasına tәtbiq edilәn
nәzarәtdir
qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün müәyyәn ardıcıllıqda icra edilmiş fәaliyyәtlәrin cәmidir
Sual: ."Daxili nәzarәtin inteqrasiyalaşdırılmış konsepsiyası" adı altında ictimaiyyәtә tәqdim edilmiş konsepsiya
neçәnci ildә qәbul edilmiş vә necә adlandırılmışdır? (Çәki: 1)
1992ci il vә COSO konsepsiyası
2002ci il vә SarbeynsOksli Qanunu
1992ci il vә SarbeynsOksli Qanunu
2002ci il vә COSO konsepsiyası
1998ci il vә COSO konsepsiyası
Sual: Daxili nәzarәt sisteminin elementlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
nәzarәtçi mühit vә ya nәzarәt mühiti
fәaliyyәt risklәri
riskin azaldılması tәdbirlәri
büdcә layihәsi
nәzarәt sisteminin sәmәrәliliyinin monitorinqi
Sual: Kәnar nәzarәt xidmәti kimi daxili nәzarәt xidmәtinin sәmәrәliliyini kim yoxlamalıdır? (Çәki: 1)
menecerlәr
mühasiblәr
ali nәzarәt orqanı
tәşkilat rәhbәrliyi
heç biri
Sual: Beynәlxalq Ali Maliyyә Nәzarәti Orqanları Tәşkilatının (İNTOSAİ) IX Konqressindә qәbul edilmiş
nәzarәtin rәhbәr prinsiplәrinin Lima bәyannamәsindә qeyd edilmişdir: (Çәki: 1)
menecerlәr kәnar nәzarәt xidmәti kimi daxili nәzarәt xidmәtinin sәmәrәliliyini yoxlamalıdır
tәşkilat rәhbәrliyi kәnar nәzarәt xidmәti kimi daxili nәzarәt xidmәtinin sәmәrәliliyini yoxlamalıdır
mühasiblәr kәnar nәzarәt xidmәti kimi daxili nәzarәt xidmәtinin sәmәrәliliyini yoxlamalıdır
ali nәzarәt orqanı kәnar nәzarәt xidmәti kimi daxili nәzarәt xidmәtinin sәmәrәliliyini yoxlamalıdır
e) variantların hamısı düzdür
Sual: Kәnar maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәnlәr tәrәfindәn daxili nәzarәt sisteminin sәmәrәliliyinin
qiymәtlәndirilmәsimetodlarına aid deyil : (Çәki: 1)
nәzarәt (monitoring) vasitәsilә daxili nәzarәtin sәnәdli nәticәlәrini yoxlamaq;
әmәkdaşlarla daxili nәzarәt mәsәlәlәrini müzakirә etmәk;
nәzarәtin yerinә yetirilmәsinә vә etibarlılığına әmin olmaq üçün nәzarәt vasitәlәrinin tәkrar tәtbiqini

aparmaq;
nöqsan vә çatışmazlıqların dinamikasını öyrәnmәk vә daxili nәzarәt sisteminin sәmәrәliliyi haqqında
nәticә çıxarmaq;
nәzarәt hәyata keçirilәn qurumun әmәkdaşlarından informasiyaları qәbul etmәmәk;
Sual: Daxili nәzarәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsinә olan yüksәk diqqәti şәrtlәndirәn amillәr: aid olmayanı seçin
(Çәki: 1)
gәlirin artmaması;
yeni әmәkdaşlar;
yeni vә ya modernlәşdirilmiş informasiya sistemlәri;
sürәtlә inkişaf edәn fәaliyyәt növlәri;
yeni texniki vasitәlәr;
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili nәzarәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsinә olan yüksәk diqqәti şәrtlәndirәn
amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
sürәtlә inkişaf edәn fәaliyyәt növlәri
yeni texniki vasitәlәr
vergilәrin ödәnilmәmәsi
yeni xidmәtlәr, mәhsullar, fәaliyyәt növlәri
korporativ islahatlar, birlәşmәlәr
Sual: Kәnar maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәnlәr tәrәfindәn daxili nәzarәt sisteminin sәmәrәliliyinin
qiymәtlәndirilmәsi hansı mәqsәdә nail olmaq üçün aparılır: (Çәki: 1)
yoxlama strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
sürәtlә inkişaf edәn fәaliyyәt növlәrinin araşdırılması
yeni vә ya modernlәşdirilmiş informasiya sistemlәrinin qurulması
yeni texniki vasitәlәrlә tәmin edilmәsi
variantların heç biri düz deyil
Sual: Nәzarәt mühitinin elementlәrinә aid olmayanı göstәr: (Çәki: 1)
Әdalәtlik prinsiplәrinin vә digәr etik dәyәrlәrin ümumi diqqәtә çatdırılması vә qorunması
[Peşәsinә bağlılıq
Mülkiyyәtçi nümayәndәlәrinin iştirakı
Rәhbәrliyin fәlsәfәsi vә iş üslubu
Maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Sual: Nәzarәt mühitinin elementi kimi mülkiyyәtçi nümayәndәlәrinә xas olmalı atributlar:Aid olmayanı göstәrin:
(Çәki: 1)
onların tәcrübәsi vә statusu;
onların fәaliyyәtә cәlb edilmәsi miqyasları vә ona nәzarәt;
onların yerlәşdiyi ünvan;
onların aldıqları informasiyanın xüsusiyyәtlәri;
onların daxili vә kәnar auditorlarla qarşılıqlı fәaliyyәti
Sual: Nәzarәt mühitinin elementi kimi rәhbәrliyin fәlsәfәsi vә iş üslubuna xas xüsusiyyәtlәrә aid edilmәyәni
göstәr: (Çәki: 1)
rәhbәrliyin tәsәrrüfat fәaliyyәti risklәrinin açıqlanmasına vә onların idarә edilmәsinә yanaşması
maliyyә (mühasibat) hesabatının tәrtibinә münasibәtdә rәhbәrliyin mövqeyi vә fәaliyyәti
uçot prinsiplәrinin seçimindә diqqәtlilik vә qiymәtlәndirmә göstәricilәrinin hazırlanmasına ağıllı yanaşma
informasiyanın işlәnilmәsinә, uçot funksiyalarına vә kadr siyasәtinә rәhbәrliyin yanaşmaları
daxili nәzarәtin xüsusi orqanının olubolmaması
Sual: Nәzarәt mühitinin elementi kimi kadr siyasәti vә tәcrübәsinin nәzәrdә tutmadığını seçin: (Çәki: 1)
kadrların seçimi zamanı vәzifә tәlәblәri
Tәhsil

Mәslәhәtlәşmә
Xidmәtdә irәli çәkilmә
Mühasibat vә maliyyә xidmәtlәrinin tәşkili
Sual: Nәzarәt işi hansı metodlar vә prosedurlar üzrә qruplaşdırıla bilәr.Aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Tәsdiq edilmә
İcranın yoxlanması
Maliyyәlәşmәnin hәyata keçirilmәsi
Obyektlәrin mövcudluğunun vә vәziyyәtinin yoxlanması
Vәzifә bölgüsü
Sual: İnformasiya sistemlәrindә ümumi nәzarәt vasitәlәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
İnformasiya mәrkәzi vә kompüterşәbәkә әmәliyyatları;
Әmәliyyat sistemi üçün proqram tәminatı, onun dәyişdirilmәsi vә xidmәtlәr;
İcazәsizgirişlәrdәnmüdafiәolunma;
Mühasibat yazılışlarının dәqiqliyinin yoxlanması
İnformasiya sistemlәri üçün tәtbiqi proqramların әldә edilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı informasiya sistemlәrindә tәtbiqi nәzarәt vasitәlәrini ifadә edir? (Çәki: 1)
İnformasiya mәrkәzi vә kompüterşәbәkә әmәliyyatları;
Әmәliyyat sistemi üçün proqram tәminatı, onun dәyişdirilmәsi vә xidmәtlәr;
İcazәsiz girişlәrdәn müdafiә olunma;
Mühasibat yazılışlarınındәqiqliyininyoxlanması
İnformasiya sistemlәri üçün tәtbiqi proqramların әldә edilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi
Sual: Nöqsan vә kәnarlaşmaların qarşısını almaq vә aşkar etmәk üçün tәşkilat rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul
edilmiş tәdbirlәr kompleksi necә adlanır: (Çәki: 1)
Daxili nәzarәt metodikası
Daxili nәzarәt formaları
Daxili nәzarәt sistemi
Nәzarәt vә tәftiş
Tәsәrrüfatmaliyyә fәaliyyәtinin tәhlili
Sual: 1992ci ildә qәbul edilmiş COSO Konsepsiyası necә adlanır? (Çәki: 1)
Maliyyә nәzarәtinin konseptual әsasları
dövlәt maliyyә nәzarәtinin prinsiplәri
Daxili nәzarәtin inteqrasiyalaşdırılmış konsepsiyası
Qeyridövlәt maliyyәsinin ümumi konsepsiyası
Nәzarәt orqanlarının müasir fәaliyyәt konsepsiyası
Sual: Daxili nәzarәt sisteminin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün nәzarәtçi aşağıdakı metodlardan istifadә
edә bilәr. Uyğun olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Işçi sәnәdlәrin yoxlanması yolu ilә daxili audit şöbәsinin işini tәhlil etmәk:
Risklәrin azaldılması tәdbirlәrinin işlәnmәsi dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk:
daxili nәzarәt orqanının әmәkdaşlarının tәhsil sәviyyәsinin monitorinqini aparmaq
әmәkdaşlarla daxili nәzarәt mәsәlәlәrini müzakirә etmәk
monitorinq vasitәsilә daxili nәzarәtin sәnәdli nәticәlәrini yoxlamaq
Sual: Nәzarәt mühiti elementlәri sırasına daxil deyil: (Çәki: 1)
Peşәyә bağlılıq
Mülkiyyәtçi nümayәndәlәrinin iştirakı
Rәhbәrliyin fәlsәfәsi vә iş üslubu
Mәsuliyyәtlәrin vә sәlahiyyәtlәrin bölüşdürülmәsi
Nәzarәt qanunvericiliyinin mükәmmәlliyi

BÖLMӘ: 13
Ad

13

Suallardan

24

Maksimal faiz

24

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

3%

Sual: İ.S. Maskeçyus vә V.İ.Lakis tәftiş aktının sxemini neçә vә hansı hissәdәn ibarәt tәklif edirlәr: (Çәki: 1)
üç hissәdәn – giriş,әsaslandırma vә nәticә hissәlәrindәn ibarәt
iki hissәdәn – giriş vә әsaslandırmahissәlәrindәn ibarәt
bir hissәdәn –әsaslandırma hissәsindәn ibarәt
dörd hissәdәn – giriş,әsaslandırma,tәhlil vә nәticә hissәlәrindәn ibarәt
beş hissәdәn – giriş,әsaslandırma tәhlil, tәtbiq vә nәticә hissәlәrindәn ibarәt
Sual: İllik mühasıbat hesabatının analitik yekunları üzrә auditor rәyi verilmә qaydası, ara yoxlamaların
yekunları üzrә auditorun rәyi, auditorların rәhbәrliyi vә sahibkara informasiya vermәsi qaydası hansı qanun ilә
tәnzimlәnir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının “Hesablama Palatası haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının “Auditorlar Palatası haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının “Auditor xidmәti haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının “Auditor xidmәti haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsi
Sual: Tәftiş aktının giriş hissәsinә aşağıdakı informasiyadan hansı aid deyil: (Çәki: 1)
tәftiş mövzusunun adı
tәftiş aktının tәrtib olunma tarixi vә yeri
tәftiş kim tәrәfindәn vә hansı әsasda aparılmışdır
tәşkilatın tam adı vә rekvizitlәri, vergi ödәyicisinineynilәşdirmәnönrәsi
pozulmuş tәlәblәr, hәmçinin hәr hansı sәnәdlәrin tәqdim olunmaması faktları
Sual: Aşağıda sadalanan informasiyalardan hansı tәftiş aktının giriş hissәsinә aid deyil? (Çәki: 1)
yoxlanılan dövr vә tәftişin keçirilmә müddәti
yuxarı tәşkilatın adı vә tabe olduğu müәssisә
tәftişin yerinә yetirilmәsi üsulları
tәsisçilәr haqqında mәlumat
tәşkilatın әsas mәqsәdlәri vә fәaliyyәtinin növlәri
Sual: Aşağıda sadalanan informasiyalardan hansı tәftiş aktının mәzmun hissәsinә aid deyil? (Çәki: 1)
tәşkilatın әsas mәqsәdlәri vә fәaliyyәtinin növlәri
qanunvericiliyin pozulmasının mahiyyәti
tәftişin yerinә yetirilmәsi üsulları
sәnәdlәrә әsaslanma vә hüquqi normativ aktlar göstәrilmәklә pozuntu
faktlarının mövcudluğunu dürüst tәsdiq edәn digәr hallar
pozulmuş tәlәblәr, hәmçinin hәr hansı sәnәdlәrin tәqdim olunmaması faktları
Sual: Yekun sәnәdin mәzmun hissәsininә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
çatışmamazlıqlarınqruplaşdırılması
aralıq nәzarәtin nәticәlәrinin sәnәdlәşdirilmәsi
hüquqiistintaq cәhәtdәn әsaslandırma
tәftişin nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi
qanunvericiliyin pozulmasının mahiyyәti

Sual: Ekspertin vә ya ekspertlәr komissiyasının rәyindә aşağıdakılardan hansı öz әksini tapmır: (Çәki: 1)
Mәhkәmә ekspertizasının keçirildiyi yer vә vaxt
Mәhkәmә ekspertizasının aparılması üçün әsas
Tәsisçilәr haqqında mәlumat
Ekspert vә ya ekspertlәr komissiyası qarşısında qoyulmuş mәsәlәlәr
Mәhkәmә ekspertizasının aparılması hәvalә olunmuş ekspert haqqında dövlәt mәhkәmәekspert idarәsi
haqqında mәlumat
Sual: Ekspertin vә ya ekspertlәr komissiyasının rәyinә onun tәrkib hissәsi hesab edilәn başqa hansı sәnәdlәr
әlavә edilir? (Çәki: 1)
Komissiyanın tarixini әks etdirәn sәnәd
Komissiya üzvlәrinin sayını әks etdirәn sәnәd
Komissiyasının rәylәrini misallarla әks etdirәn materiallar vә sәnәdlәr
Sәhvә yol verәnlәrin işdәn azad edilmәsi ilә bağlı sәnәd
Cәzәlandırılan şәxslәrin әmәk haqqını әks etdirәn sәnәd
Sual: Tәtfiş edilәn tәşkilatın rәhbәrinin vә baş mühasibinin tәftiş qrupunun rәhbәri ilә razılaşdırılmaqla tәftiş
aktı ilә tanışlıq vә onun imzalanması üçün müddәt neçә gün müәyyәnlәşdirilә bilәr (Çәki: 1)
Beş gün
beş iş günü
altı gün
yeddi gün
yeddi iş günü
Sual: Tәftiş qrupunun rәhbәri (nәzarәtçimüfәttiş) neçә gün müddәtinә şәrh olunmuş etirazları vә ya qeydlәrin
әsaslı olmasını yoxlamalı vә onlara dair yazılı rәylәr vermәlidir? (Çәki: 1)
altı iş günü
üç iş günü
beş iş günü
yeddi gün
yeddi iş günü
Sual: Hesablama Palatasının apardığı nәzarәt tәdbirlәri zamanı cinayәt xarakterli faktların olması ehtimal
edildikdә müvafiq araşdırma aparılması vә dövlәtә dәymiş ziyanın ödәnilmәsi mәqsәdilә Cinayәtprosessual
qanunverijiliyin tәlәblәrinә uyğun olaraq toplanmış materiallar hara göndәrilir: (Çәki: 1)
Hesablama Palatasına
Baş Prokurorluğa
Maliyyә Nazirliyinә
tәftiş edilәn tәşkilata
heç birinә
Sual: Nәzarәt tәdbirinin yekun sәnәdinin müәyyәn qaydaya salınması hansı amildәn asılı olaraq fәrqli olur?
(Çәki: 1)
maliyyә nәzarәtinin istiqamәtlәrindәn
maliyyә nәzarәtinin keçirilmә tarixindәn
maliyyә nәzarәtinin subyektindәn
maliyyә nәzarәtinin növlәrindәn
maliyyә nәzarәtinin predmetindәn
Sual: Dövlәt nәzarәt orqanlarının yoxlamalarının nәticәlәri üzrә yekun sәnәd necә adlanır? (Çәki: 1)
tәftiş aktı
yalnız akt
rәy
tәhririmәruzә
yalnız hesabat

Sual: Tәftiş aktının tәsviri hissәsindә mütlәq әks etdirilmәlidir .Sәhv olanı qeyd edin: (Çәki: 1)
onun yerinә yetirilmәsi üsulları
pozuntu halının aid olduğu maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәti yaxud da tәsәrrüfat әmәliyyatı
tәşkilatın әsas mәqsәdlәri vә fәaliyyәtinin növlәri
faktlarının mövcudluğunu dürüst tәsdiq edәn digәr hallar
pozulmuş tәlәblәr, hәmçinin hәr hansı sәnәdlәrin tәqdim olunmaması faktları
sәnәdlәrә әsaslanma vә hüquqi normativ aktlar göstәrilmәklә pozuntu faktlarının mövcudluğunu dürüst
tәsdiq edәn digәr hallar
Sual: Kompleks şәkildә aşkar olunmuş pozuntu faktlarına aidiyyatı olan mühüm hallar tәftiş aktının hansı
hissәsindә әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
tәsviri
analitik
әsaslandırma
heç birindә
hamısında
Sual: Tәftiş aktının hәcmi nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)
30 sәhifә
25 sәhifәdәn artıq ola bilmәz
mәhdudiyyәt qoyulmur
1520 sәhifә
35 sәhifә
Sual: Çatışmamazlıqlarınqruplaşdırılmasının hansı üsulundan istifadә bütün tәftiş dövründә eyni tipli
sәnәdlәrin tәdqiqi zamanı çatışmamazlıqları aşkara çıxarmaq imkanı yaradır? (Çәki: 1)
xronoloji ardıcıllıq
sistemlәşdirilmiş qruplaşma
ardıcıllıq
birlәşdirilmә
eynilәşdirilmә
Sual: Tәftişin gedişi müddәtindә aralıq akt nә zaman tәrtib olunur? Aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
pozuntular gizlәdildikdә
pozuntuların aradan qaldırılması üçün tәxirәsalınmaz tәdbirlәr görmәk lazım gәldikdә
vәzifәli mәsuliyyәt daşıyan şәxslәri mәsuliyyәtә cәlb etmәk lazım olduqda
tәftişin tez yekunlaşdırılması lazım gәldikdә
maddi mәsuliyyәt daşıyan şәxslәri mәsuliyyәtә cәlb etmәk lazım olduqda
Sual: Aralıq akta aid olmayanları göstәrin: (Çәki: 1)
Aşkar olunmuş pozuntular gizlәdildikdә vә ya onların aradan qaldırılması üçün tәxirәsalınmaz tәdbirlәr
görmәk lazım olduqda tәrtib olunur
Vәzifәli vә maddi mәsuliyyәt daşıyan şәxslәri mәsuliyyәtә cәlb etmәk lazım olduqda tәftişin gedişi
zamanı, onun başa çatmasını tәrtib olunur
Konkret tәftiş proqramı mәsәlәsinin yoxlanılmasına görә mәsuliyyәt daşıyan tәftiş qrupunun üzvü vә tәftiş
edilәn tәşkilatın müvafiq vәzifәli vә maddi mәsuliyyәt daşıyan şәxslәri tәrәfindәn imzalanır.
Aralıq aktda göstәrilmiş faktlar tәftiş aktına daxil edilir
Tәftişin tez yekunlaşdırılması lazım gәldikdә tәrtib olunur
Sual: Yoxlama aktının hәcmini göstәr: (Çәki: 1)
20 sәhifә
30 sәhifә
40 sәhifә
50 sәhifә
aktın hәcminә mәhdudiyyәt qoyulmur

Sual: Yoxlama proqramı tәrtib olunan zaman aşaqdakı hansı elementlәr әsas götürülür: (Çәki: 1)
Mövzu, mәqsәd, yoxlamanın mәzmunu
Mövzu, tәftişin müddәti
Mәqsәd, dövr, yoxlanılacaq obyektin siyahısı
mövzu, mәqsәd, yoxlamanın әhәtә edildiyi dövr, yoxlanılacaq obyektlәr
Yoxlamanın mәqsәdi vә vaxtı
Sual: Yoxlamanın başa çatmasından sonra tәrtib olunan aktın nәçә hissәdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)
Giriş vә analitik
Nәticә, giriş
Nәticә vә izahat
Giriş, analitik vә yekun
Aktın quruluşu sәrbәstir
Sual: Dövlәt nәzarәt orqanları tәrәfindәn yoxlamalara dair tәrtib olunan yekun sәnәdi necә adlanır: (Çәki: 1)
Arayış
Izahat
Rәy
Akt
әsaslandırılmış sәnәd
Sual: Aşkar edilmiş pozuntular vә suiistifadә halları gizlәdilә bilәrsә nәzarәt tәdbirlәrinin başa çatmasını
gözlәmәdәn qrup tәrәfindәn hansı sәnәd tәrtib edilir? (Çәki: 1)
Mәlumat;
İzahat;
Tapşırıq;
Aralıq akt;
Yekun akt.

BÖLMӘ: 14
Ad

14

Suallardan

25

Maksimal faiz

25

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

3%

Sual: Tematik audit nәdir? (Çәki: 1)
yoxlanılan qurumların maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin bütün istiqamәtlәrinin eyni zamanda auditidir
dövlәt büdcәsinin vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının büdcәlәrinin vәsaiti ilә aparılan bütün
әmәliyyatların eyni zamanda auditidir
bir vә ya bir neçә yoxlanılan qurumun fәaliyyәtinin konkret mәsәlә vә istiqamәt üzrә auditidir
d) idarәetmә sisteminin müxtәlif sәviyyәlәrindә olan bir neçә qurumun eyni vaxtda, maliyyәtәsәrrüfat
fәaliyyәtinin müxtәlif mәsәlәlәri üzrә auditidir
e) maliyyә әmәliyyatları vә hesabatlarının qanuniliyinin, uyğunluğunun, düzgünlüyünün vә tamlığının
müәyyәnlәşdirilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn audit metodudur
Sual: Maliyyә auditi nәdir? (Çәki: 1)
yoxlanılan qurumların maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin bütün istiqamәtlәrinin eyni zamanda auditidir
dövlәt büdcәsinin vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının büdcәlәrinin vәsaiti ilә aparılan bütün
әmәliyyatların eyni zamanda auditidir
bir vә ya bir neçә yoxlanılan qurumun fәaliyyәtinin konkret mәsәlә vә istiqamәt üzrә auditidir
idarәetmә sisteminin müxtәlif sәviyyәlәrindә olan bir neçә qurumun eyni vaxtda, maliyyәtәsәrrüfat

fәaliyyәtinin müxtәlif mәsәlәlәri üzrә auditidir
maliyyә әmәliyyatları vә hesabatlarının qanuniliyinin, uyğunluğunun, düzgünlüyünün vә tamlığının
müәyyәnlәşdirilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn audit metodudur
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbirlәrinin Planlaşdırılması hansı fәaliyyәt vә prosedurlardan
ibarәtdir? Yanlış olanı seçin: (Çәki: 1)
nәzarәt tәdbiri keçirilәcәk qurum vә onun fәaliyyәti barәdә zәruri mәlumatların әldә olunması;
nәzarәt tәdbirlәrinin obyektinin seçilmәsi
nәzarәt tәdbirinin mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi;
nәzarәt tәdbirinin miqyasının müәyyәnlәşdirilmәsi;
nәzarәt tәdbirinin proqramının hazırlanması;
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbiri keçirilәcәk qurum barәdә mәlumatların әldә olunması
mәrhәlәsindә mәlumatların tәhlili zamanı hansı mәsәlәlәrin araşdırılmasına xüsusi diqqәt yetirilir?Aid olmayanı
seçin: (Çәki: 1)
mәlumatların әhәmiyyәtlilik sәviyyәsi;
nәzarәt tәdbiri üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn sahәlәr
mümkün risklәr
qurumun ünvanı
daxilinәzarәtintәşkilivәziyyәti
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbirinin mәqsәdinin tәyin edilmәsi mәrhәlәsindә nә müәyyәn
edilmәlidir? (Çәki: 1)
qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün qurumların sayı
nәzarәt tәdbiri nәticәsindә nail olunacaq hәdәf
Nәzarәt tәdbirinin miqyasının müәyyәnlәşdirilir
Nәzarәt tәdbiri keçirilәcәk qurumun ünvanı
Variantların heç biri düz deyil
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbirinin proqramında aşağıdakılardan hansı әks olunmur?
(Çәki: 1)
nәzarәt tәdbirinin keçirilmәsinin әsası;
keçirilәn tәdbirin mәqsәdi vә predmeti;
yoxlanılan qurumların siyahısı;
yoxlama qrupunun tәrkibi;
yoxlanılan qurumun işçilәrinin sayı
Sual: Aşağıdakılardan hansı Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbirinin proqramında öz әksini tapmır?
(Çәki: 1)
nәzarәt tәdbirinin başlanması müddәti
nәzarәt tәdbirinin başa çatdırılması müddәti;
ölkәnini makroiqtisadi göstәricilәri
nәzarәt tәdbiri ilә әhatә olunan dövr;
rәylәrin vә hesabatların Palatanın Kollegiyasının iclasına tәqdim edilmәsinin müddәtlәri
Sual: Hesablama Palatasının nәzarәt tәdbirinin keçirilmәsi haqqında Kollegiya qәrarı hansı sәnәdlә
rәsmilәşdirilir? (Çәki: 1)
Respublika Prezidentinin Qanunu
Palata Sәdrinin müvafiq sәrәncamı
Maliyyә Nazirinin müvafiq әmri
Respublika Prezidentinin sәrәncamı
Milli Mәclisin qәrarı
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbirinin keçirilmәsi haqqında sәrәncamda aşağıdakılardan
hansı göstәrilmir? (Çәki: 1)
nәzarәt tәdbirinin tam adı;

nәzarәt tәdbirinin keçirilmәsinin әsasları;
nәzarәt tәdbirinin keçirilmәsi müddәti;
yoxlanılan qurumun işçilәrinin sayı
yoxlama qrupunun tәrkibi
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt zamanı yoxlama qrupunun üzvlәrinә onların sәlahiyyәtlәrini
tәsdiq edәn vә Palata Sәdri tәrәfindәn imzalanmış vәsiqә verilir ki, vәsiqәdә aşağıdakılardan hansı
göstәrilmir? (Çәki: 1)
nәzarәt tәdbirinin adı;
nәzarәt tәdbirinin keçirilmәsinin әsası;
yoxlama qrupunun rәhbәrinin vә üzvlәrinin vәzifәsi, soyadı, adı, atasının adı;
yoxlama keçirәcәklәri ünvan
nәzarәt tәdbiri ilә әhatә olunan dövr;
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbirinin planlaşdırılmasının sonuncu mәrhәlәsi hansıdır? (Çәki:
1)
nәzarәt tәdbiri proqramının hazırlanması
işçi planının hazırlanması
rәyin hazırlanması
yekun sәnәdin imzalanması
Aktın tәrtib edilmәsi
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn keçirilәn nәzarәtdә işçi planı ilә bağlı aşağıda sadalananlardan hansı
yalnışdır? (Çәki: 1)
Nәzarәt tәdbirinin planlaşdırılmasının sonuncu mәrhәlәsi işçi planının hazırlanmasıdır
İşçi planı nәzarәt tәdbirinin proqramının reallaşdırılması üçün yoxlama qrupunun rәhbәrinin cavabdehlik
sahәlәrini vә mәsuliyyәtlәrini dәqiqlәşdirmәklә әhatә olunan mәsәlәlәrin müfәssәl siyahısını özündә әks
etdirir
İşçi planı nәzarәt tәdbirinin proqramının reallaşdırılması üçün yoxlama qrupunun üzvlәrinin cavabdehlik
sahәlәrini vә mәsuliyyәtlәrini dәqiqlәşdirmәklә әhatә olunan mәsәlәlәrin müfәssәl siyahısını özündә әks
etdirir
İşçi planında dövlәt sirri tәşkil edәn mәsәlәlәr әks etdirilmir
işçi planı nәzarәt olunan qurum tәrәfindәn hazırlanır
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn keçirilәn nәzarәtdә işçi planında öz әksini tapmalıdır. Aid olmayanı
göstәr: (Çәki: 1)
nәzarәt tәdbirinin mövzusu
nәzarәt tәdbiri keçirilәn qurumların adı
nәzarәt tәdbirinin әhatә etdiyi mәsәlәlәrin ümumi istiqamәtlәri
әvvәlki nәzarәtin keçirilmә tarixi
icraçıların vәzifәsi, adı vә soyadı
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbirinin müddәtinin uzadılması vә ya yaradılmış yoxlama
qrupunun tәrkibindә dәyişikliklәr vә әlavәlәrin edilmәsi zәrurәti yarandıqda bu proses necә hәyata keçirilir?
(Çәki: 1)
aidiyyәti struktur bölmәsinin rәhbәri ilә razılaşdırılmaqla bu barәdә Auditor qarşısında mәsәlә qaldırılır
tәdbirin keçirilmәsinә mәsul olan Auditor tәrәfindәn nәzarәt tәdbirinin keçirildiyi müddәtdә
әsaslandırılmışTәhriri mәruzә ilә Palatanın Sәdrinә müraciәt edilir
tәdbirin keçirilmәsinә mәsul olan icraçılar tәrәfindәn Auditora müraciәt edilir
tәdbirin keçirilmәsinә mәsul olan nәzarәtçi tәfәfindәn hәyata keçirilir
variantların hamısı sәhvdir
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn keçirilәn nәzarәtdә nәzarәt tәdbiri hansı qaydada hәyata keçirilir? (Çәki:
1)
Yoxlama qrupunun rәhbәrinin göstәrişi ilә
Yoxlanılan qurumun rәhbәrliyinin nәzarәti altında
Nәzarәtçi subyektlәrin göstәrişimә uyğun

Tәsdiq edilmiş proqrama vә işçi planına uyğun
aidiyyәti struktur bölmәsinin rәhbәri ilә razılaşdırılmaqla
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbiri keçirilәn qurumun rәhbәri haqqında nә zaman akt tәrtib
olunur? (Çәki: 1)
yoxlama aparmaq hüququ verәn vәsiqәni tәqdim etmiş yoxlama qrupunun üzvünü (cәlb edilmiş
mütәxәssisi) quruma buraxmaqdan imtina etdikdә
lazımi mәlumatları vermәdikdә
lazımi mәlumatları vermәkdәn imtina etdikdә
mәlumatın verilmәsinigecikdirdikdә
yoxlama qrupunun rәhbәri “Hesablama Palatası haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun,
Hesablama Palatasının Daxili Nizamnamәsinin vә Azәrbaycan Respublikasının digәr qanunvericilik aktlarının
müvafiq maddәlәrini onun nәzәrinә çatdırdıqdan sonra nәzarәtә maneә olarsa
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbirinin aparılmasında yoxlama qrupunun üzvlәri diqqәti
әsasәn hansı istiqamәtә yönәltmәlidir? Aid olmayanı qeyd edin: (Çәki: 1)
dövlәt büdcәsi vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının (tәsisatlarının) büdcәlәrinin icrasına
dövlәt әmlakının idarә vә istifadә olunması zamanı büdcә, vergi, gömrük, bank fәaliyyәtini tәnzimlәyәn vә
digәr aidiyyәti qanunvericilik aktlarının vә normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә әmәl olunmasına
dövlәt vәsaitlәrindәn sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә olunubolunmamasınınmüәyyәnlәşdirilmәsinә, әldә
olunmuş nәticәlәrin müәyyәn edilmiş mәqsәdlәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsinә
nәzarәt olunan müәssisәnin mәnfәәtinin artırılmasına
uçothesabat vә daxili nәzarәt işlәrinin tәşkili vәziyyәtinin araşdırılmasına
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbirinin keçirilmәsi zamanı yoxlama qrupunun üzvlәri tәrәfindәn
hansı tәlәblәrә әmәl olunmalıdır.Aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
nәzarәt tәdbiri obyektiv vә qәrәzsiz aparılmalı,
nәticәlәr audit standartlarına uyğun olaraq әldә edilmәli vә toplanmış dәlillәrә әsaslanmalıdır;
yoxlama qrupunun üzvlәri bütün hәrәkәtlәrindә etik qaydalar üzrә müvafiq tәlәblәri gözlәmәlidirlәr;
Hesablama Palatası haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq Palatanın vәzifәli
şәxslәri tәrәfindәn yoxlanılan qurumun operativ fәaliyyәtinә müdaxilә olunmamalıdır
әldә olunan nәticәlәr nәzarәt tәdbiri başa çatana vә yekunları hesabat şәklindә rәcmilәşdirilәnәdәk elan
edilmәlidir
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbirinin nәticәlәri üzrә tәrtib olunan akta aid olmayanı göstәrin:
(Çәki: 1)
Aktda nәzarәt tәdbirinin keçirilmәsinin mәqsәdi, predmeti vә obyekti әks olunmalıdır
Aktda nәzarәt tәdbirinin icrası prosesindә proqrama edilmiş әlavәlәr vә ya dәyişikliklәr barәdә mәlumatlar
göstәrilmәlidir
Akt beş nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunmalıdır
Aktın bütün sәhifәlәri yoxlama qrupunun üzvü vә yoxlanılan qurumun rәhbәri vә ya onun tövsiyyәsi ilә
mәsul şәxs tәrәfindәn imzalanmalıdır
Akta aktda istinad edilmiş sәnәdlәrin surәti әlavә olunmalıdır
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn nәzarәt tәdbiri başa çatdıqdan sonra yoxlama qrupunun rәhbәri
tәrәfindәn nә hazırlanmalıdır? (Çәki: 1)
Yalnız akt
Rәy
Tәhririmәruzә
Yalnız hesabat
Heç biri
Sual: Hesabat, rәy, analitik arayış vә Kollegiyanın qәrar layihәsinin tәqdim edilmәsindәn sonra nәzarәt
tәdbirinin nәticәlәrinә Palatanın Kollegiya iclasında neçә gün müddәtindә baxılır? (Çәki: 1)
yeddi iş günü
beş iş günü
on iş günü

üç iş günü
bir hәftә
Sual: Hesablama Palatası maliyyәbüdcә nәzarәtinihansı formalarda hәyata keçirir. (Çәki: 1)
cari vә sonrakı
yalnız carı
ilkin vә sonrakı
yalnız sonrakı
yalnız ilkin
Sual: İlkin vә sonrakı maliyyәbüdcә nәzarәtinin aparılması üzrә tәdbirlәrin Hesablama Palatasının iş
planlarına daxil edilmәsi barәdә qәrarlar harada qәbul edilir. (Çәki: 1)
Hesablama Palatasının Kollegiyasının iclasında
Auditorlar Palatasının Kollegiyasının iclasında
Prezident Aparatında
Maliyyә Nazirliyinin Kollegiyasının iclasında
Vergilәr Nazirliyinin Kollegiyasının iclasında
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn keçirilәn ilkin vә sonrakı maliyyәbüdcә nәzarәti tәdbirlәrinin nәticәlәri
üzrә qәbul olunmuş qәrarlar barәdә hara mәlumat verilir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyinә
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyinә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinә
Azәrbaycan Respublikasının Hesablama Palatasının Kollegiyasına
Sual: Hesablama Palatası tәrәfindәn audit hansı formalarda hәyata keçirilә bilәr? (Çәki: 1)
Kompleks
tematik
çarpaz
hamısı
heç biri

BÖLMӘ: 15
Ad

15

Suallardan

21

Maksimal faiz

21

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

3%

Sual: Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәti nә zaman yaradılmışdır?
(Çәki: 1)
9 fevral 2009cu il
9 fevral 1994cü il
20 iyun 1995ci il
31 iyul 1991ci il
9 fevral 1991ci il
Sual: Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәti
haqqında mәlumatları ifadә etmir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanı ilә yaradılmışdır
09 fevral 2009cu il tarixindә 48 nömrәli Fәrman ilә yaradılmışdır

müәssisәlәrin nizamnamә kapitalının formalaşması üzәrindә nәzarәti hәyata keçirir
dövlәt büdcәsindәn ayrılmış vәsaitlәrin tәyinatı üzrә sәmәrәli xәrclәnmәsi üzәrindә dövlәt maliyyә
nәzarәtini hәyata keçirәn icra hakimiyyәti orqanıdır
«Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi tәdbirlәri haqqında» Fәrman
ilә yaradılmışdır
Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin regional maliyyә müfәttişliklәri tәrәfindәn
aparılmalı olan nәzarәt tәdbirlәri üzrә iş planı hansı qaydada vә kim tәrәfindәn tәrtib olunur? (Çәki: 1)
müvafiq rüb üzrә Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin rәisi vә ya rәisin buna sәlahiyyәti
olan müavini tәrәfindәn
müvafiq rüb üzrә regional maliyyә müfәttişliklәrin rәhbәrlәri tәrәfindәn
müvafiq il üzrә Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin aidiyyәti şöbәlәri tәrәfindәn
müvafiq ay üzrә Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin kargüzarlığı tәrәfindәn
müvafiq rüb üzrә maliyyә naziri tәrәfindәn
Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin regional maliyyә müfәttişliklәri tәrәfindәn
aparılmalı olan nәzarәt tәdbirlәri kim tәrәfindәn tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
Maliyyә naziri tәrәfindәn tәsdiq edilir
Xidmәtin kargüzarlığı tәrәfindәn tәsdiq edilir
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn tәsdiq edilir
Xidmәtin aidiyyәti şöbәlәri ilә razılaşdırıldıqdan sonra Xidmәtin rәisi vә ya rәisin buna sәlahiyyәti olan
müavini tәrәfindәn tәsdiq edilir
regional maliyyә müfәttişliklәri tәrәfindәn tәsdiq edilir
Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin regional maliyyә müfәttişliklәri apardıqları nәzarәt
tәdbirlәri barәdә hesabatı hansı qaydada tәqdim edirlәr (Çәki: 1)
rübdә iki dәfә
ildә iki dәfә
ayda bir dәfә növbәti rübün birinci ayının 1dәn gec olmayaraq
ildә iki dәfә növbәti rübün birinci ayının 1dәn gec olmayaraq
rübdә bir dәfә növbәti rübün birinci ayının 10dan gec olmayaraq
Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin regional maliyyә müfәttişliklәrinin işlәri Xidmәt
tәrәfindәn hansı dövr әrzindә yoxlanılır? (Çәki: 1)
ayda bir dәfә
ildә iki dәfә
rübdә bir dәfә
iki ildә bir dәfәdәn az olmamaqla
Ildә iki dәfәdәn çox olmamaqla
Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin regional maliyyә müfәttişliklәrinin işlәrinin
yoxlanılması nәticәsi üzrә müvafiq tәdbirlәr görülmәklә bәrabәr bu barәdә kimә mәlumat verilir? (Çәki: 1)
Milli Mәclisә
Xidmәtin rәisinә
Xidmәtinin regional maliyyә müfәttişliklәrinin rәhbәrinә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә
Maliyyә Nazirliyinә
Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin tәsdiq edilmiş iş planına büdcә tәşkilatlarının
maliyyә fәaliyyәtlәri üzәrindә kompleks qaydada tәftiş hansı müddәt әrzindә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
ayda bir dәfә
rübdә bir dәfә
ildә bir dәfәdәn az olmamaqla
ildә iki dәfәdәn çox olmamaqla
iki ildә bir dәfәdәn çox olmamaqla

Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin tәsdiq edilmiş iş planına uyğun olaraq iki ildә bir
dәfәdәn çox olmamaqla kompleks qaydada tәftiş hansı sahәlәrdә hәyata keçirilmәlidir?Yanlış olanı seçin.
(Çәki: 1)
dövlәt büdcәsinin yerli gәlirinin tәrtibi üzrә yerli maliyyә orqanlarının işlәri
dövlәt büdcәsinin yerli xәrclәrinin tәrtibi üzrә yerli maliyyә orqanlarının işlәri
dövlәt büdcәsinin yerli gәlir vә xәrclәrinin icrası vә icrasına nәzarәt üzrә yerli maliyyә orqanlarının işlәri
yerli maliyyә orqanların xәzinәdarlığı vasitәsi ilә maliyyәlәşdirilәn büdcә tәşkilatlarının maliyyә fәaliyyәtlәri
Şәxsi tәsәrrüfatların fәaliyyәti
Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin әmri ilә kompleks tәftişlәrin aparılması üçün
hansı tәdbirlәr hәyata keçirilir? Aid olmayanı seçin: (Çәki: 1)
qrup tәşkil edilir
nәzarәt tәdbirlәrinin aparılması nәzәrdә tutulmuş tәşkilatların siyahısı müәyyәnlәşdirilir
nәzarәtin hansı mütәxәssis tәrәfindәn yoxlanılmasını özündә әks etdirәn «İş bölgüsü» tәrtib olunur
«İş bölgüsü» maliyyә naziri tәrәfindәn tәsdiq olunur
Kompleks tәftişlәrә Maliyyә Nazirliyinin digәr struktur bölmәlәrindәn mütәxәssislәr cәlb olunur
Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin әmri ilә Kompleks nәzarәt tәdbirlәrinin keçirilmәsi
üzrә müddәt neçә günәdәk müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
30
7
45
60
10
Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin keçirdiyi nәzarәt tәdbirlәrinin nәticәlәri necә
rәsmilәşdirilir? (Çәki: 1)
aktla
rәylә
hesabatla
tәqdimatla
tәhririmәruzә ilә
Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin keçirdiyi nәzarәt tәdbirlәrinin nәticәlәri
rәsmilәşdirilәn akt kim tәrәfindәn imzalanır? (Çәki: 1)
xidmәtin rәisi vә müәssisәnini rәhbәri
nәzarәt obyektinin rәhbәri vә baş mühәndis
xidmәtin rәisi vә baş mühasib
nәzarәt qrupunun üzvlәri
müfәttişlәr, nәzarәt obyektinin rәhbәri vә baş mühasib
Sual: Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin keçirdiyi nәzarәt tәdbirlәrinin nәticәlәri
rәsmilәşdirilәn akt neçә nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur vә hara tәqdim edilir? (Çәki: 1)
iki nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur, bir nüsxәsi müfәttişlәrdә, digәr nüsxәsi isә Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt
Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinә tәqdim olunur
bir nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur vә Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinә tәqdim olunur
üç nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur, bir nüsxәsi nәzarәt obyektindә saxlanılır, digәr nüsxәsi isә Maliyyә
Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinә tәqdim olunur, digәri isә qrup üzvlәrindә saxlanılır
iki nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur, bir nüsxәsi nәzarәt olunan obyektdә saxlanılır, digәr nüsxәsi isә Maliyyә
Nazirliyinin Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinә tәqdim olunur
bir nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur vә nәzarәt obyektindә saxlanılır
Sual: Kompleks tәftişә başlamazdan әvvәl nәzarәtçi nә etmәlidir? (Çәki: 1)
Nәzarәt tәdbirlәrinә hazırlaşmaq
nәzarәt obyektinin pәhbәrinә nәzarәt tәdbirinin aparılması üçün ona sәlahiyyәt verәn sәnәdi tәqdim edir

Yoxlama sәnәdlәri ilә tanış olur
Kassa sәnәdlәrini nәzarәt obyektindәn tәlәb edir
Nәzarәt tәdbirlәri başlanılması vә onların gedişi haqqında xidmәtin pәhbәrinә mütәmadi mәlumat verir
Sual: Kompleks tәftiş qrupunun üzvlәrinin vәzifәlәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
Nәzarәt tәdbirlәrinin aparılması üzrә proqramla, әvvәlki yoxlama materialları ilә, zәruri tәlimat vә normativ
sәnәdlәrlә tanış olmaq.
Zәrurәt yarandıqda kassanı vә kassa otaqlarını, anbarları vә arxivlәri möhürlәmәk.
Xidmәti vәzifәsini yerinә yetirәrkәn etik normaları gözlәmәk.
Nәzarәt tәdbirlәrinin nәticәlәrini müvafiq qaydada rәsmilәşdirmәk.
Nәzarәt tәdbirlәri ilә müәyyәn edilmiş nöqsan vә çatışmazlıqlar haqqında qrup rәhbәrinә mütәmadi
mәlumat vermәk.
Sual: Kompleks tәftiş qrupunun üzvlәrinin hüquqlarına daxil deyildir: (Çәki: 1)
Maddi dәyәrlilәrin inventarlaşdırılmasını keçirmәk.
Tәftişin gedişindә yaranan suallar üzrә zәruri arayışlar tәlәb etmәk.
Pul sәnәdlәri, nәğd pul mәblәğlәrini qiymәtli kağızları vә maddi dәyәrlilәri yoxlamaq.
Aşkar edilmiş nöqsan vә çatışmazlıqların aradan qaldırılması mәqsәdilә nәzarәt obyektlәrinin rәhbәrlәrinә
tәkliflәr vermәk.
Nәzarәt tәdbirlәrinin nәticәlәrini müvafiq qaydada rәsmilәşdirmәk.
Sual: Qrup tәrәfindәn kompleks tәftişә hazırlıq dövründә hansı işlәr görülür? (Çәki: 1)
Kompleks tәftiş zamanı әhatә edilmәli sahәlәri vә sualları özündә әks etdirәn proqram hazırlanır.
Tәftişin gedişindә aşkar olan nöqsanları әks etdirәn “Aralıq akt”lar tәrtib edilir.
Tәftişin nәticәlәri ümumilәşdirilir.
Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәti tәftiş qrupu yaradır.
Tәftişin gedişindә baş verәn nöqsanlar haqda rәhbәrliyә mәlumat verilir
Sual: Büdcә tәşkilatları üzrә nәzarәt tәdbirlәrinin tәyin edilmәsi vә onların müddәtlәrinin artırılması kim
tәrәdfindәn hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
Maliyyә naziri vә ya onun müavini tәrәfindәn.
Qrupun rәhbәri vә ya onun müavini tәrәfindәn;
Dövlәt Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin rәisi vә ya onun müavini tәrәfindәn;
Nәzarәt obyektinin rәhbәri vә ya onun müavini tәrәfindәn.
Nәzarәt tәdbirinin müddәti dәyişdirilә bilmәz.
Sual: Yekun sәnәdlәrin onları tәrtib etmәk üçün lazım olan ilkin sәnәdlәrlә tutuşdurulması necә adlanır? (Çәki:
1)
Sәnәdlәrin oxunması.
Sәnәdlәrin üzlәşdirilmәsi.
Çarpaz yoxlama.
Yazılı qaydada sorğu.
Cavabların hamısı doğrudur
Sual: Maliyyә nәzarәti tәdbirinin yekun aktı kimlәr tәrәfindәn imzalanır? (Çәki: 1)
Müfәttişlәr, nәzarәt obyektinin rәhbәri, bәlәdiyyә üzvü
Müfәttiş, nәzarәt obyektinin baş mühasibi; bәlәdiyyә üzvü
Müfәttişlәr, nәzarәt obyektinin rәhbәri vә baş mühasibi.
Maliyyә Nәzarәti Xidmәtinin rәisi, tәftiş qrupunun rәhbәri, müfәttişlәr
Tәftiş qrupunun rәhbәri, müfәttişlәr, nәzarәt obyektinin nümayәndәsi

