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Sual: Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә maliyyә sanksiyalarının tәtbiqi
Azәrbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilә
Vergi Mәcәllәsi ilә
Mülki Mәcәllә ilә
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi ilә
Sual: Naxçıvan Muxtar Respublikasında vә bәlәdiyyәlәrdә vergitutmanın ümumi әsasları
vә vergilәr Azәrbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilә müәyyәn edilir?
(Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi ilә

Bәlәdiyyәlәr haqqında qanunla
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergi Mәcәllәsi ilә
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilә
Sual: Azәrbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi hansı qanunvericilik aktlarından
ibarәtdir? (Çәki: 1)
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq qәbul edilmiş Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericilik aktlarından ibarәtdir
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Vergi Mәcәllәsindәn vә onlara
uyğun olaraq qәbul edilmiş Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından
ibarәtdir
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasından vә Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq
qәbul edilmiş Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından ibarәtdir
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Vergi vә Gömrük Mәcәllәlәrindәn
vә onlara uyğun olaraq qәbul edilmiş Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik
aktlarından ibarәtdir
Sual: Vergi qanunvericiliyi aktları ilә digәr sahә qanunvericilik aktları arasında Vergi
Mәcәllәsinin 2.7ci maddәsindә nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla vergitutma vә
vergi nәzarәti mәsәlәlәri üzrә ziddiyyәt yarandıqda hansı qanunvericilik aktları tәtbiq
edilir? (Çәki: 1)
digәr sahә qanunvericilik aktları tәtbiq edilir
vergi qanunvericiliyinin aktları tәtbiq edilir
hәm digәr sahә qanunvericilik aktları, hәm dә vergi qanunvericiliyinin
bu vergi orqanının qәrarından asılıdır
Sual: Aşağıdakılardan hansı istisna olmaqla, vergi qanunvericiliyindәn başqa digәr
qanunvericilik aktlarına vergitutma vә vergi nәzarәti mәsәlәlәri daxil edilә bilmәz? (Çәki:
1)
Әmәk Mәcәllәsi
Mülki Mәcәllә
büdcә qanunvericiliyindә vergilәrlә bağlı müddәalar
Torpaq Mәcәllәsi
Sual: Hansı hallarda Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq
müqavilәlәrdә vergilәr haqqında Vergi Mәcәllәsi ilә vә ona müvafiq olaraq qәbul edilmiş
normativ hüquqi aktlarla nәzәrdә tutulmuş müddәalardan fәrqli müddәalar müәyyәn
edildikdә, hәmin beynәlxalq müqavilәlәrin müddәaları tәtbiq edilmir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan
qaldırılması haqqında beynәlxalq müqavilә ilә bu müqavilә bağlanan dövlәtin qeyri
rezidentinә verilәn vergi güzәştlәrinә vә üstünlüklәrinә münasibәtdә, hәmin müqavilә
onu bağlamış dövlәtin rezidenti olan şәxs tәrәfindәn qeyd edilәn güzәştlәrin vә
üstünlüklәrin alınması üçün istifadә edilirsә
Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan
qaldırılması haqqında beynәlxalq müqavilә ilә bu müqavilә bağlanan dövlәtin qeyri
rezidentinә verilәn vergi güzәştlәrinә vә üstünlüklәrinә münasibәtdә, hәmin müqavilә
onu bağlamış dövlәtin rezidenti olmayan şәxs tәrәfindәn qeyd edilәn güzәştlәrin vә
üstünlüklәrin alınması üçün istifadә edilirsә

Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan
qaldırılması haqqında beynәlxalq müqavilә ilә bu müqavilә bağlanan dövlәtin
rezidentinә verilәn vergi güzәştlәrinә vә üstünlüklәrinә münasibәtdә, hәmin müqavilә
onu bağlamış dövlәtin rezidenti olan şәxs tәrәfindәn qeyd edilәn güzәştlәrin vә
üstünlüklәrin alınması üçün istifadә edilirsә
Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan
qaldırılması haqqında beynәlxalq müqavilә ilә bu müqavilә bağlanan dövlәtin
rezidentinә verilәn vergi güzәştlәrinә vә üstünlüklәrinә münasibәtdә, hәmin müqavilә
onu bağlamış dövlәtin rezidenti olmayan şәxs tәrәfindәn qeyd edilәn güzәştlәrin vә
üstünlüklәrin alınması üçün istifadә edilirsә
Sual: Növbәti ilin dövlәt büdcәsi layihәsi çәrçivәsindә vergi siyasәti, vergi inzibatçılığı vә
vergi dәrәcәlәrinin müәyyәn edilmәsi ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının Vergi
Mәcәllәsinә dәyişikliklәr edilmәsi zәrurәti yarandıqda hәmin qanun layihәlәri Azәrbaycan
Respublikasının Milli Mәclisinә hansı müddәtәdәk tәqdim edilir? (Çәki: 1)
cari ilin may ayının 20dәn gec olmayaraq
cari ilin may ayının 15dәn gec olmayaraq
cari ilin aprel ayının 20dәn gec olmayaraq
cari ilin aprel ayının 15dәn gec olmayaraq
Sual: Aşağıdakılardan hansı vergilәrin müәyyәn edilmәsinin vә tutulmasının әsaslarına
aiddir? (Çәki: 1)
mülkiyyәt formasından, fiziki şәxslәrin vәtәndaşlığından vә ya kapitalın yerindәn
asılı olaraq vergilәrin müxtәlif dәrәcәlәri müәyyәn edilmәlidir
vergilәr iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmalıdır
mülkiyyәt formasından asılı olaraq vergi dәrәcәlәri müxtәlif olmalıdır
vergilәr siyasi, ideoloji, etnik vә digәr xüsusiyyәtlәr әsas götürülmәklә müәyyәn
edilmәlidir
Sual: Hansı vergilәrin müәyyәn edilmәsinә yol verilmir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının vahid iqtisadi mәkanını pozmayan [xüsusilә,
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә malların [işlәrin, xidmәtlәrin] vә pul
vәsaitlәrinin azad yerdәyişmәsini bilavasitә vә ya dolayısı ilә mәhdudlaşdırmayan vә
ya digәr yolla vergi ödәyicilәrinin qanuni fәaliyyәtini mәhdudlaşdırmayan, yaxud
maneçilik törәtmәyәn] vergilәrin
Azәrbaycan Respublikasının vahid iqtisadi mәkanını pozan [xüsusilә, Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә malların [işlәrin, xidmәtlәrin] vә pul vәsaitlәrinin azad
yerdәyişmәsini bilavasitә vә ya dolayısı ilә mәhdudlaşdıran vә ya digәr yolla vergi
ödәyicilәrinin qanuni fәaliyyәtini mәhdudlaşdıran, yaxud maneçilik törәdәn] vergilәrin
Azәrbaycan Respublikasının vahid coğrafi mәkanını pozan vergilәrin
Azәrbaycan Respublikasının vahid gömrük mәkanını pozan [xüsusilә, Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә malların [işlәrin, xidmәtlәrin] vә pul vәsaitlәrinin azad
yerdәyişmәsini bilavasitә vә ya dolayısı ilә mәhdudlaşdıran vә ya digәr yolla vergi
ödәyicilәrinin qanuni fәaliyyәtini mәhdudlaşdıran, yaxud maneçilik törәdәn] vergilәrin
Sual: Mülkiyyәt formasına, fiziki şәxslәrin vәtәndaşlığına vә kapitalın yerinә görә vergi
dәrәcәlәri necә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
kapitalın yerinә görә müxtәlif dәrәcәlәrlә

eyni dәrәcә ilә
fiziki şәxslәrin vәtәndaşlığına görә müxtәlif dәrәcәlәrlә
mülkiyyәt formasına görә müxtәlif dәrәcәlәrlә
Sual: Azәrbaycan Respublikasının vergilәri hansı qanunvericilik aktı ilә müәyyәn edilir?
(Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Mülki Mәcәllә
Sual: Heç bir şәxsin üzәrinә ............vergilәr ödәmәk vәzifәsi qoyula bilmәz (Çәki: 1)
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vergilәrin xüsusiyyәtlәrinә malik olmayan vә
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmәyәn, yaxud Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn
qaydalardan fәrqli olaraq müәyyәn edilәn
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vergilәrin xüsusiyyәtlәrinә malik vә Vergi
Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn, yaxud Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn qaydalardan
fәrqli olmayaraq müәyyәn edilәn
Vergi vә Gömrük Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vergilәrin xüsusiyyәtlәrinә malik vә
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn, yaxud Gömrük Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn
qaydalardan fәrqli olmayaraq müәyyәn edilәn
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vergilәrin xüsusiyyәtlәrinә malik olan vә Vergi
Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmәyәn, yaxud Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn
qaydalardan fәrqli olaraq müәyyәn edilәn
Sual: Vergi sistemi (Çәki: 1)
Sahibkarlıq vә investisiya fәaliyyәtini tәşviq etmәlidir
Sahibkarlıq vә investisiya fәaliyyәtini tәşviq etmәmәlidir
Sahibkarlıq vә investisiya fәaliyyәtini mәhdudlaşdırmalıdır
Sahibkarlıq vә investisiya fәaliyyәtinin tәşviqinә hәvәslәndirmәlidir
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Sual: Fiziki vә hüquqi şәxslәrin vergilәrә aid normativ hüquqi aktlarla (Çәki: 1)
tanış olmaq imkanı mәhdudlaşdırılmalıdır
azad tanış olmaq imkanı tәmin edilmәlidir
azad tanış olmaq imkanı tәmin edilmәmәlidir
tanış olmaq imkanı mәhdudlaşdırılmamalıdır

Sual: Yerli vergilәr dedikdә hansı vergilәr başa düşülür? (Çәki: 1)
Vergi Mәcәllәsi vә müvafiq qanunla müәyyәn edilәn, bәlәdiyyәlәrin qәrarlarına
әsasәn tәtbiq edilәn vә bәlәdiyyәlәrin әrazilәrindә ödәnilәn vergilәr nәzәrdә tutulur
Bәlәdiyyәlәr haqqında müvafiq qanunla müәyyәn edilәn, bәlәdiyyәlәrin qәrarlarına
әsasәn tәtbiq edilәn vә bәlәdiyyәlәrin әrazilәrindә ödәnilәn vergilәr nәzәrdә tutulur
Hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi
Hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi
Sual: Dövlәt vergilәri dedikdә hansı vergilәr nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vә Azәrbaycan Respublikasının bütün әrazisindә
ödәnilmәli olan vergilәr
Bәlәdiyyә vergilәri
Naxçıvan MRda tәtbiq olunan vergilәr
fiziki şәxslәrin torpaq vә әmlak vergilәri
Sual: Xüsusi vergi rejimi dedikdә, nә nәzәrdә tutulur ? (Çәki: 1)
müәyyәn dövr әrzindә vergilәrin hesablanması vә ödәnilmәsinin xüsusi qaydası
müәyyәn dövr әrzindә vergilәrin ödәnilmәsinin xüsusi qaydası
müәyyәn dövr әrzindә vergilәrin hesablanmasının xüsusi qaydası
müәyyәn dövr әrzindә vergilәrin hesablanması vә ödәnilmәsinin tәxirә salınması
Sual: Vergi mәblәğlәrinin bәyannamә forması üzrә tutulması dedikdә nә başa düşülür?
(Çәki: 1)
Verginin gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsinәdәk tutulması
Verginin gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsindәn sonra tutulması
Verginin tәdiyyә bildirişi әsasında vergi ödәyicisi tәrәfindәn ödәnilmәsi
Verginin tәdiyyә bildirişi әsasında gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsinәdәk tutulması
Sual: Vergi mәblәğlәrinin bildiriş üzrә tutulması dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Vergi mәblәğlәrinin vergitutma obyektinin dәyәri vә sahәsi әsasında vergi orqanının
vә ya bәlәdiyyәnin hesabladığı mәblәğ üçün tәqdim etdiyi tәdiyyә bildirişi әsasında
vergi ödәyicisi tәrәfindәn verginin ödәnilmәsi
Verginin gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsinәdәk tutulması
Verginin tәdiyyә bildirişi әsasında gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsinәdәk tutulması
Verginin gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsindәn sonra tutulması
Sual: Vergi Mәcәllәsi ilә bütün dövlәt vergilәrinin dәrәcәlәrinin hansı hәddi müәyyәn
edilir? (Çәki: 1)
aşağı hәdlәri müәyyәn edilir
optimal hәdlәri müәyyәn edilir
әn yüksәk hәdlәri müәyyәn edilir
yüksәk olmayan hәdlәri müәyyәn edilir
Sual: Dövlәt vergilәri ilә Muxtar Respublika vergilәri arasındakı fәrq hansı vergi növü ilә

müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
Mәdәn vergisi
Torpaq vergisi
Yol vergisi
Heç biri ilә müәyyәn edilmir, hәr ikisi eynidir.
Sual: Hansı vergi yerli vergilәrә [bәlәdiyyә vergilәrinә] aid deyildir? (Çәki: 1)
hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi
fiziki şәxslәrin әmlak vergisi
fiziki şәxslәrin torpaq vergisi
yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi
Sual: Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ilә
tәnzimlәnәn münasibәtlәrin iştirakçılarına aid deyil? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisi hesab edilәn hüquqi vә fiziki şәxslәr
vergi agenti hesab edilәn hüquqi vә fiziki şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları
Azәrbaycan Respublikasının әdliyyә orqanları
Sual: Vergi mәblәğinin hesablanması üçün vergi dәrәcәsi aşağıdakılardan hansına
tәtbiq olunur? (Çәki: 1)
vergitutma obyektinә
vergitutma bazasına
vergi dövrünün davametmә müddәtinә
vergi güzәştlәri mәblәğinә
Sual: Aşağıdakılardan hansı vergitutma elementlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
vergitutma bazası
vergi dәrәcәsi
verginin ödәnilmәsi qaydası vә müddәti
verginin inikası
Sual: Aşağıdakılardan hansı vergitutma obyektlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
gәlir
tәqdim edilmiş malların [işin, xidmәtin] dәyәri
xeyriyyәçilik fәaliyyәti
torpaq, faydalı qazıntılar
Sual: Vergi Mәcәllәsindә istifadә olunan mülki, ailә vә Azәrbaycan Respublikasının digәr
qanunvericilik sahәlәrinin anlayışları, Vergi Mәcәllәsindә digәr mәna nәzәrdә
tutulmadığı hallarda necә tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
hәmin qanunvericilik sahәlәrindә qәbul edilmiş mәnada tәtbiq edilir
Vergi Mәcәllәsindә qәbul edilmiş mәnada tәtbiq edilir
Vergi Mәcәllәsindә digәr mәna nәzәrdә tutulmadığı hallarda bu anlayışlar tәtbiq
edilmir

hәmin qanunvericilik sahәlәrindә qәbul edilmiş mәnada tәtbiq edilmir
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün hüquqi şәxs dedikdә kim nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının vә ya xarici dövlәtin qanunvericiliyinә uyğun olaraq
hüquqi şәxs yaratmadan sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn müәssisә vә tәşkilatlar
Azәrbaycan Respublikasının vә ya xarici dövlәtin qanunvericiliyinә uyğun olaraq
hüquqi şәxs statusunda yaradılmış müәssisә vә tәşkilatlar
Azәrbaycan Respublikasının vә ya xarici dövlәtin qanunvericiliyinә uyğun olaraq
yaradılmış istәnilәn şәxs
yalnız Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq hüquqi şәxs
statusunda yaradılmış müәssisә vә tәşkilatlar
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün vergi ödәyicisi dedikdә kim nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilmiş vergitutma obyektlәrindәn vergini
ödәmәli olan yalnız rezident hüquqi şәxs
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilmiş vergitutma obyektlәrindәn vergini
ödәmәli olan yalnız qeyrirezident fiziki şәxs
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilmiş vergitutma obyektlәrindәn vergini
ödәmәli olan yalnız әcnәbi vә vәtәndaşlığı olmayan şәxs
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilmiş vergitutma obyektlәrindәn vergini
ödәmәli olan istәnilәn şәxs
Sual: Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә vә xarici ölkәdә [hәr hansı birindә] fiziki
şәxsin olma müddәti 182 gündәn artıq olmadıqda, hәmin fiziki şәxs hansı meyarlarla
Azәrbaycan Respublikasının rezidenti sayılır? 1.daim yaşayış yeri 2.adәtәn yaşadığı yer
3.xarici dövlәtin vәtәndaşlığı 4.hәyati mәnafelәrinin mәrkәzi (Çәki: 1)
1, 2, 4
1 ,2, 3
2, 3, 4
1, 3 ,4
Sual: Qeyrirezident dedikdә kim nәzәrdә tutulur? 1. Azәrbaycan Respublikasının
әrazisindә diplomatik vә ya konsulluq statusu olmayan şәxs vә onun ailә üzvlәri 2.
mәqsәdi yalnız Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәn bir xarici dövlәtdәn digәr xarici
dövlәtә keçmәk olan şәxs 3. rezident anlayışı ilә әhatә edilәn digәr şәxslәr 4.
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә müәyyәn edilmiş qaydada dövlәt qeydiyyatından
keçmiş beynәlxalq tәşkilatın әmәkdaşı vә ya Azәrbaycan Respublikasında xarici ölkәnin
dövlәt xidmәtini hәyata keçirәn şәxs vә onların ailә üzvlәri 5. Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә yerlәşәn diplomatik imtiyazları vә immunitetlәri olan
diplomatik nümayәndәliklәr, konsulluq idarәlәri vә xarici ölkәlәrin digәr rәsmi
nümayәndәliklәri, beynәlxalq tәşkilatlar vә onların nümayәndәliklәri, habelә sahibkarlıq
fәaliyyәti ilә mәşğul olmayan xarici tәşkilatların vә firmaların nümayәndәliklәri (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 3, 4
2,4,5
1, 3, 5

Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün mal dedikdә, nә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
hәr hansı maddi vә qeyrimaddi әmlak
yalnız maddi әmlak vә pul vәsaitlәri
satışda vә anbarda olan mallar
yalnız maddi әmlak
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün malların tәqdim edilmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
1. mallar üzәrindә mülkiyyәt hüququnun başqasına verilmәsi 2. malların satışı,
mübadilәsi, hәdiyyә verilmәsi, 3. әmәk haqqı ödәnilmәsi 4. girov qoyulmuş mallar üzrә
mülkiyyәt hüququnun girov saxlayana vә ya digәr şәxsә keçmәsi 5. malların tәqdim
edilmәsi sayılmayan, nәticәlәri maddi ifadә kәsb edәn fәaliyyәt (Çәki: 1)
1, 2, 5
2, 3 ,4
1, 2, 4
2, 3, 5
Sual: ӘDVnin mәqsәdlәri üçün aşağıdakı xidmәtlәrdәn [işlәrdәn] hansılar istisna
olunur? 1. pul vәsaitinә mülkiyyәt hüququnun başqasına verilmәsi 2. daşınmaz әmlaka
mülkiyyәt hüququnun başqasına verilmәsi 3. torpağa mülkiyyәt hüququnun başqasına
verilmәsi 4. daşınan maddi әmlakın tәqdim edilmәsi 5. işәgötürәnә muzdlu işçi kimi
xidmәt göstәrilmәsi (Çәki: 1)
2, 3, 4
1, 3, 5
3, 4, 5
1, 2, 5
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün satışdankәnar gәlirlәr dedikdә nә nәzәrdә tutulur? 1.
digәr müәssisәlәrin fәaliyyәtindә payçı kimi iştirakdan gәlir, müәssisәyә mәxsus
sәhmlәr, istiqrazlar vә digәr qiymәtli kağızlardan әldә olunan gәlirlәr 2. mal vә xidmәt [iş]
istehsalı vә satışı ilә bilavasitә bağlı olmayan әmәliyyatdan götürülәn digәr gәlirlәr 3.
natura şәklindә әmәk haqqı ödәnilmәsi vә natura şәklindә digәr ödәmәlәr 4. cәrimә vә
zәrәrin ödәnilmәsi şәklindә alınmış mәblәğ, xarici valyuta әmәliyyatları üzrә artan
mәzәnnә fәrqi, qanunvericiliyә müvafiq iddia müddәti keçmiş kreditor vә deponent borc
mәblәğlәri (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 4
Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә xidmәti sayılmır? (Çәki: 1)
müәssisәlәrin depozitlәrinin vә hesablarının idarә edilmәsi, tәdiyyәlәr, köçürmәlәr,
borc öhdәliklәri vә tәdiyyә vasitәlәri ilә bağlı әmәliyyatlar
törәmә maliyyә vasitәlәri ilә әqdlәrә, forvard müqavilәlәrinә, opsionlara vә analoji
sazişlәrә aid әmәliyyatlar
sığorta vә tәkrar sığorta әmәliyyatları
inkassasiya xidmәtlәri vә ya banknotların, qiymәtli kağızların vә digәr qiymәtlilәrin
saxlanması vә ya onların qorunmasının tәmin edilmәsi üzrә xidmәtlәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı dividend sayılmır? 1. hüquqi şәxsin lәğvi ilә bağlı әmlakın
bölüşdürülmәsi nәticәsindә әldә edilәn gәlir 2. sәhmdarların sәhmlәrinin faiz nisbәtini
dәyişdirmәyәn sәhmlәrin bölüşdürülmәsi ilә bağlı edilәn ödәnişlәr 3. sәhmlәrin
[hissәlәrin, payların] nominal dәyәri hüdudlarında geri alınması ilә bağlı edilәn ödәnişlәr
4. hüquqi şәxsin öz tәsisçilәrinin [payçılarının] vә yaxud sәhmdarlarının xeyrinә xalis
mәnfәәtinin bölüşdürülmәsi ilә bağlı pul vә ya digәr ödәmәlәr şәklindә etdiyi ödәniş
(Çәki: 1)
1, 3, 4
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 2, 4
Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyrirezidentin Azәrbaycan mәnbәyindәn gәlirinә aid
deyil? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәki daimi nümayәndәliyә aid edilәn
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir
daimi nümayәndәlik vasitәsilә tәqdim edilmiş mallara [işlәrә, xidmәtlәrә] aid edilә
bilәn eyni cinsli, yaxud bәnzәr [oxşar] malların [işlәrin, xidmәtlәrin] tәqdim
edilmәsindәn әldә edilmiş gәlir
daimi nümayәndәlik vasitәsilә hәyata keçirilәn fәaliyyәtә aid edilә bilәn fәaliyyәtdәn
vә ya ona oxşar fәaliyyәtdәn әldә edilmiş gәlir
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә daimi nümayәndәliyi vә ya әmlakı olmayan
şәxsdәn alınan faizlәr şәklindә gәlir
Sual: Aşağıdakı hansı gәlirlәr Azәrbaycan mәnbәyindәn gәlirlәrә aid deyildir? 1.
rezidentlәrdәn alınan faizlәr şәklindә gәlir 2. qeyrirezident hüquqi şәxsdәn dividend
şәklindә әldә edilәn gәlir 3. rezident tәrәfindәn ödәnilәn pensiya 4. qeyrirezidentin
sahibkarlıq fәaliyyәti ilә bağlı olmayan әmlak tәqdim edilmәsindәn әldә etdiyi digәr
gәlirlәr (Çәki: 1)
1, 4
3, 4
1, 2
2, 4
Sual: Aktivlәrinin neçә faizdәn çox olan hissәsi birbaşa vә ya dolayısı ilә Azәrbaycan
Respublikasındakı daşınmaz әmlakdan ibarәt olan müәssisәnin sәhmlәrinin vә ya iştirak
payının tәqdim edilmәsindәn gәlir Azәrbaycan mәnbәyindәn gәlir sayılır? (Çәki: 1)
25 faizdәn
35 faizdәn
45 faizdәn
50 faizdәn
Sual: Maddi aktivlәrin istifadә müddәti neçә ildәn çox olduqda, onlar әsas vәsait sayılır?
(Çәki: 1)
1 ildәn
2 ildәn
3 ildәn

5 ildәn
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün xalis mәnfәәt dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
balans mәnfәәti
mәnfәәt vergisi çıxıldıqdan sonra qalan mәnfәәt
mühasibat mәnfәәti
dolayı vergilәr çıxıldıqdan sonra qalan mәnfәәt
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün әmlak dedikdә, nә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
yalnız daşınan әmlak
yalnız daşınmaz әmlak
hәr hansı daşınan vә daşınmaz әmlak, o cümlәdәn qeyrimaddi aktivlәr, dövriyyә
vәsaitlәri vә mülkiyyәt hüququnun digәr obyektlәri
yalnız maddi әmlak vә pul vәsaitlәri
Sual: Aşağıdakılardan hansı Vergi Mәcәllәsindә istifadә edilәn royalti anlayışına aid
deyil? (Çәki: 1)
әdәbiyyat, incәsәnәt, yaxud elm әsәrlәri, proqram tәminatı üzәrindә hüquqların
istifadә olunmasına görә ödәnişlәr
kinematoqrafik filmlәr vә digәr qeyrimaddi aktivlәr üzәrindә müәllif hüquqlarından
istifadә olunması, yaxud istifadә hüquqlarının verilmәsinә görә alınan ödәnişlәr
istәnilәn patentә, ticarәt markasına, dizayn, yaxud modelә, plana, mәxfi düstura,
yaxud prosesә, sәnaye, kommersiya, yaxud elmi tәcrübәyә aid olan informasiyaya
görә mükafat şәklindә alınan ödәnişlәr
sәnaye, kommersiya vә ya elmi avadanlığın istehsalı, yaxud satışına görә alınan
ödәnişlәr
Sual: Vergitutma mәqsәdi ilә nәzarәtkassa aparatının müәyyәn olunmuş qaydada
qeydiyyatı hansı orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
vergi orqanları
maliyyә orqanları
әdliyyә orqanları
gömrük orqanları
Sual: Opsion nәdir? (Çәki: 1)
qiymәtli kağızların әldә edilmәsi hüququnu tәsdiq edәn sәnәddir
qiymәtli kağızlar, mallar vә ya pul vәsaitlәri gәlәcәkdә müәyyәn şәrtlәrlә bu cür
opsionun bağlanması anına vә ya tәrәflәrin qәrarına әsasәn, bu cür әldә etmәnin
anına satış qiymәtlәrinin tәsbit edilmәsi ilә әldә etmәyә [satmağa] hüququ tәsdiq edәn
sәnәddir
malgöndәrәnlәrlә bağlanılan müqavilәdir
şәxsin barter әmәliyyatları ilә әlaqәdar öhdәliyini tәsdiq edәn müqavilәdir
Sual: Malların ixracı dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
gömrük qanunvericiliyinә uyğun olaraq ixrac malları hesab edilәn malların
Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn çıxarılması

gömrük qanunvericiliyinә uyğun olaraq idxal malları hesab edilәn malların
Azәrbaycan Respublikası әrazisinә gәtirilmәsi
idxal malları hesab edilәn malların xarici ölkәnin gömrük qanunvericiliyinә uyğun
olaraq Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn çıxarılması
vergi qanunvericiliyinә uyğun olaraq ixrac malları hesab edilәn malların Azәrbaycan
Respublikası әrazisindәn çıxarılması
Sual: Malların idxalı nәdir? (Çәki: 1)
vergi qanunvericiliyinә uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azәrbaycan
Respublikası әrazisinә gәtirilmәsi
gömrük qanunvericiliyinә uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azәrbaycan
Respublikası әrazisinә gәtirilmәsi
gömrük qanunvericiliyinә uyğun olaraq ixrac malları sayılan malların Azәrbaycan
Respublikası әrazisindәn çıxarılması
gömrük qanunvericiliyinә uyğun olaraq idxal malları sayılan malların yalnız hüquqi
şәxslәr tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikası әrazisinә gәtirilmәsi
Sual: Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn tranzit nәdir? (Çәki: 1)
gömrük qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada Azәrbaycan Respublikası
sәrhәdindәki üç vә daha çox mәntәqә arasında xarici ölkә әrazisi ilә daşınmadır
gömrük qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada Azәrbaycan Respublikası
sәrhәdindәki üç vә daha çox mәntәqә arasında Azәrbaycan Respublikası әrazisi ilә
daşınmadır
gömrük qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada Azәrbaycan Respublikası
sәrhәdindәki iki mәntәqә arasında xarici ölkә әrazisi ilә daşınmadır
gömrük qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada Azәrbaycan Respublikası
sәrhәdindәki iki mәntәqә arasında Azәrbaycan Respublikası әrazisi ilә daşınmadır
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün muzdla işlәyәn şәxs necә adlandırılır? (Çәki: 1)
әmәkdaş
kontraktçı
işçi
mütәxәssis
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün aşağıdakılardan hansı xeyriyyәçilik fәaliyyәti sayılır?
(Çәki: 1)
kömәyi [yardımı] alan vә kömәyi [yardımı] göstәrәn şәxslәr qarşılıqlı surәtdә asılı
olan şәxslәr sayılırlarsa
kömәk [yardım] hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxsә seçki kampaniyasında iştirak
etmәk üçün göstәrilirsә
kömәk [yardım] maddi vә ya digәr kömәyә [yardıma] ehtiyacı olan fiziki şәxslәrә vә
ya bilavasitә bu cür kömәk [yardım] göstәrәn tәşkilatlara göstәrilirsә
kömәyi [yardımı] alan şәxs kömәyi [yardımı] göstәrәn şәxsin qarşısında mülkiyyәt
vә ya qeyrimülkiyyәt xarakterli öhdәlik [alınan vәsaitdәn vә ya әmlakdan mәqsәdli
tәyinatla istifadә olunmasına dair öhdәlikdәn başqa] qәbul edirsә
Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)

şәxsin vәtәnә xidmәt göstәrmәsi ilә әlaqәdar olan fәaliyyәtidir
şәxsin müstәqil surәtdә hәyata keçirdiyi, әsas mәqsәdi әmlak istifadәsindәn,
malların tәqdim edilmәsindәn, işlәr görülmәsindәn vә ya xidmәtlәr göstәrilmәsindәn
mәnfәәt götürülmәsi olan fәaliyyәtidir
şәxsin müstәqil surәtdә, digәr şәxslәrlә müqavilәlәr bağladığı fәaliyyәtdir
şәxsin gәlir әldә etmәklә bağlı olmayan fәaliyyәtidir
Sual: Vergi Mәcәllәsinin mәqsәdlәri üçün müәssisә dedikdә nә nәzәrdә tutulur? 1.
sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn vә bu cür fәaliyyәt üçün Azәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şәxslәr 2.
sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәr 3. sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata
keçirәn vә bu cür fәaliyyәt üçün xarici dövlәtin qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradılmış
hüquqi şәxslәr [korporasiyalar, şirkәtlәr, firmalar vә digәr analoji qurumlar], habelә
onların filialları vә ya daimi nümayәndәliklәri 4. sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn vә
bu cür fәaliyyәt üçün Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq olaraq
yaradılmış hüquqi şәxslәrin sәrbәst balansa, cari vә ya digәr hesablara malik olan
filialları, struktur bölmәlәri vә ya digәr ayrıca bölmәlәri (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 4
Sual: Kommersiya hüquqi şәxsi nәdir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi ilә bu cür müәyyәn edilmiş qurumdur
“Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” Qanunla bu cür müәyyәn edilmiş qurumdur
Mülki Prosessual Mәcәllә ilә bu cür müәyyәn edilmiş qurumdur
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilә bu cür müәyyәn edilmiş qurumdur
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün bazar qiymәti dedikdә, nә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
malın [işin, xidmәtin] vergi orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәti
malın [işin, xidmәtin] statistika orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәti
malın [işin, xidmәtin] gömrük orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәti
malın [işin, xidmәtin] tәlәblә tәklifin qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә tәşәkkül tapan
qiymәti
Sual: Vergi Mәcәllәsindә başqa hallar nәzәrdә tutulmamışdırsa, vergitutma mәqsәdlәri
üçün malların [işlәrin, xidmәtlәrin] qiymәti kimi hansı qiymәt qәbul edilir? (Çәki: 1)
maya dәyәri vә rentabellik norması nәzәrә alınmaqla müәyyәn edilәn qiymәt
statistik qiymәt
bazar qiymәti
tәrәflәrin әmәliyyatda [әqddә] tәsbit etdiklәri qiymәt
Sual: Bazar qiymәti nәzәrә alınmaqla vergilәrin hesablanması aşağıdakı hansı hallarda
hәyata keçirilә bilәr? 1. barter [mal mübadilәsi], idxalixrac әmәliyyatları aparıldıqda 2. 30
gün әrzindә vergi ödәyicilәrinin eyni xüsusiyyәtli vә ya eyni cinsli mallara [işә, xidmәtә]
tәtbiq etdiklәri qiymәtlәrin sәviyyәsi 20 faizdәn çox [aşağı, yuxarı] dәyişdikdә 3.
tәsәrrüfat әqdlәri qarşılıqlı surәtdә asılı olan şәxslәr arasında hәyata keçirildikdә 4. 30

gün әrzindә vergi ödәyicilәrinin eyni xüsusiyyәtli vә ya eyni cinsli mallara [işә, xidmәtә]
tәtbiq etdiklәri qiymәtlәrin sәviyyәsi 30 faizdәn çox [aşağı, yuxarı] dәyişdikdә 5.
tәsәrrüfat әqdlәri oxşar fәaliyyәtlә mәşğul olan şәxslәr arasında hәyata keçirildikdә
(Çәki: 1)
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 5
2, 4, 5
Sual: Bazar qiymәti aşağıdakılardan hansılara әsasәn müәyyәnlәşdirilir? 1. mal [iş,
xidmәt] satılan anadәk, lakin malın [işin, xidmәtin] tәqdim edildiyi andan çoxu 30 gün
keçәnәdәk [әvvәl vә ya sonra] әn yaxın tarixdә eyni [analoji] mal [iş, xidmәt] üçün
müvafiq әmәliyyatlar zamanı tәşәkkül tapan qiymәtlәrә әsasәn 2. malın [işin, xidmәtin]
istehsalına vә [vә ya] tәqdim edilmәsinә çәkilәn adi mәsrәflәr [alınma qiymәti vә ya qalıq
dәyәri], nәqletmә, saxlanma, sığorta vә digәr bu cür mәsrәflәr nәzәrә alınmaqla 3.
qarşılıqlı surәtdә bağlı olmayan şәxslәr arasında әmәliyyatlar zamanı tәlәb vә tәkliflәr
amilinә әsasәn әlavә yığım vә güzәştlәr nәzәrә alınmaqla 4. vergitutma mәqsәdlәri üçün
tәrәflәrin әmәliyyatda mallar [işlәr, xidmәtlәr] üçün tәsbit etdiklәri qiymәt nәzәrә
alınmaqla (Çәki: 1)
1, 2, 4
1, 2, 3
1, 3, 4
2, 3, 4
Sual: Bazar qiymәti müәyyәnlәşdirilәrkәn Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn qarşılıqlı
surәtdә asılı olan şәxslәr arasındakı әmәliyyat hansı halda nәzәrә alına bilәr? (Çәki: 1)
bütün hallarda nәzәrә alınır
yalnız o halda nәzәrә alına bilәr ki, onların münasibәtlәri hәmin әmәliyyatın
nәticәsinә tәsir göstәrmiş olsun
heç bir halda nәzәrә alına bilmәz
yalnız o halda nәzәrә alına bilәr ki, onların münasibәtlәri hәmin әmәliyyatın
nәticәsinә tәsir göstәrmәmiş olsun
Sual: Malların [işlәrin, xidmәtlәrin] bazar qiymәtlәri müәyyәnlәşdirilәrkәn qiymәtlәrә tәsir
edәn amillәr hansıdır? 1. göndәrilmiş malların [görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin]
hәcmi [әmtәә partiyasının hәcmi] 2. öhdәliklәrin icra olunması müddәti, ödәniş şәrtlәri 3.
malların alınma qiymәtlәri vә digәr istehsal göstәricilәrinin sәviyyәsi 4. malların mәnşә
ölkәsi, alındığı vә ya tәqdim edildiyi yer 5. mallara [işlәrә, xidmәtlәrә] tәlәb vә tәklifin
dәyişmәmәsi (Çәki: 1)
1, 2, 3
1, 3, 5
1, 2, 4
1, 4, 5
Sual: İşlәrin görülmәsi, xidmәtlәrin göstәrilmәsi, o cümlәdәn tәmir, tikinti, quraşdırma
işlәri, nәqliyyat, icarә, tәhsil, tibb xidmәtlәri vә digәr sahәlәr üzrә bazar qiymәtlәri
müәyyәnlәşdirilәrkәn hansı amillәr nәzәrә alınır? 1. işlәrin görüldüyü, xidmәtlәrin
göstәrildiyi әrazi 2. istehlakçıların tanış olması mәqsәdilә әmtәә nümunәlәrinin tәqdim

edilmәsi 3. mallara [işlәrә, xidmәtlәrә] tәlәb vә tәklifin dәyişmәmәsi 4. işlәrin, xidmәtlәrin
keyfiyyәt göstәricilәri 5. qiymәtlәrә tәsir edә bilәn digәr şәrtlәr (Çәki: 1)
1, 2, 3
1, 3, 5
1, 2, 5
1, 4, 5
Sual: Malların [işlәrin, xidmәtlәrin] bazar qiymәti sonrakı [tәkrar] satış qiymәtinә әsasәn
hansı qaydada müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
maya dәyәrinә rentabellik normasını әlavә etmәklә
tәtbiq olunmuş әlavәlәri sonrakı satış qiymәti ilә toplamaqla
sonrakı satış qiymәtindәn tәtbiq olunmuş әlavәlәr çıxılmaqla
belә bir qayda müәyyәnlәşdirilmәmişdir
Sual: Hansı halda bazar qiymәtlәri müqavilә әsasında cәlb edilmiş ekspert tәrәfindәn
müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
malların [işlәrin, xidmәtlәrin] bazar qiymәtlәrini sonrakı [tәkrar] satış qiymәti vә
dәyәrin toplanması üsullarından biri ilә müәyyәnlәşdirmәk mümkün olmadıqda
malların [işlәrin, xidmәtlәrin] bazar qiymәtlәrini yalnız dәyәrin toplanması üsulu ilә
müәyyәnlәşdirmәk mümkün olmadıqda
malların [işlәrin, xidmәtlәrin] bazar qiymәtlәrini yalnız sonrakı [tәkrar] satış qiymәti
ilә müәyyәnlәşdirmәk mümkün olmadıqda
heç bir halda
Sual: Müәyyәnlәşdirilmiş bazar qiymәtlәrindәn ancaq vergitutma mәqsәdlәri üçün
istifadә edilir vә (Çәki: 1)
mallar [işlәr, xidmәtlәr] qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada alış qiymәti ilә
uçota alınır
mallar [işlәr, xidmәtlәr] qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada bazar qiymәti ilә
uçota alınır
mallar [işlәr, xidmәtlәr] qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada faktiki satış
qiymәti ilә uçota alınır
mallar [işlәr, xidmәtlәr] qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada orta statistik
qiymәtlә uçota alınır
Sual: Alınmış malların [işlәrin, xidmәtlәrin] alış qiymәti bazar qiymәtindәn 30 faizdәn çox
yuxarıdırsa vә onların dәyәri gәlirdәn çıxılan xәrclәrә aid edilibsә, aşağıdakı hansı
hallarda hәmin malların [işlәrin, xidmәtlәrin] dәyәri gәlirdәn çıxılan xәrclәrә bazar
qiymәtlәri ilә aid edilir vә vergilәr yenidәn hesablanır? 1. alınmış malların [işlәrin,
xidmәtlәrin] faktiki alış dәyәrinin әsaslı olaraq artırılması aşkar edildiyi halda 2. alınmış
malların [işlәrin, xidmәtlәrin] faktiki alış dәyәrinin әsassız artırılması aşkar edildiyi halda
3. malgöndәrәni [iş görәni, xidmәt göstәrәni] müәyyәnlәşdirmәk mümkün olmadıqda 4.
malgöndәrәni [iş görәni, xidmәt göstәrәni] müәyyәnlәşdirmәk mümkün olduqda (Çәki: 1)
1, 3
2, 3
3, 4
2, 4

Sual: Vergi ödәyicilәrinin tәqdim olunan mallara [işlәrә, xidmәtlәrә] tәtbiq etdiklәri
qiymәtlәrin sәviyyәsi Vergi Mәcәllәsinә әsasәn müәyyәnlәşdirilәn bazar qiymәtlәrindәn
neçә faizdәn çox aşağı olduqda, vergilәr bazar qiymәtlәri әsasında, yuxarı olduqda isә
faktiki tәqdim olunma qiymәtlәri ilә hesablanır? (Çәki: 1)
40%dәn
20%dәn
50%dәn
30%dәn
Sual: Malın [işin, xidmәtin] bazar qiymәti müәyyәnlәşdirilәrkәn vә tәsbit olunarkәn hansı
mәlumatlardan istifadә edilir? 1. malın [işin, xidmәtin] bazar qiymәtlәri vә birja
kotirovkaları haqqında rәsmi mәlumat mәnbәlәrindәn 2. dövlәt vә yerli hakimiyyәt
orqanlarının mәlumat bazalarından yaxud reklam mәnbәlәrinin mәlumatından vә digәr
müvafiq mәlumatlardan 3. malın ixrac olunduğu ölkәdәki bazar qiymәtlәri haqqında
mәlumat mәnbәlәrindәn 4. vergi ödәyicilәrinin dövlәt vergi orqanlarına verdiklәri
mәlumatdan (Çәki: 1)
1, 2, 4
1, 2, 3
1, 3, 4
2, 3, 4
Sual: Vergi orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri vergi ödәyicisinә münasibәtdә
qanunvericiliyә әmәl etmәdikdә, vergi ödәyicisinә hansı hüquq verilir? (Çәki: 1)
daxili işlәr orqanlarına şikayәt etmәk
vergi orqanlarından vә onların vәzifәli şәxslәrindәn vergi ödәyicisinә münasibәtdә
vergilәr haqqında qanunvericiliyә riayәt olunmasını tәlәb etmәk
vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrini vergi ödәyicisinin obyektinә daxil olmağa icazә
vermәmәk
vergilәr haqqında qanunvericiliyә riayәt olunmasını hüquqmühafizә orqanlarından
tәlәb etmәk
Sual: Xronometraj metodu ilә aparılan sonuncu müşahidәdәn sonra istehsal hәcminin vә
ya satış dövriyyәsinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar vergi ödәyicisinin hansı hüququ vardır?
(Çәki: 1)
xronometraj metodu ilә yeni müşahidәnin aparılmasını vergi orqanından tәlәb etmәk
bu barәdә vergi orqanına mәlumat vermәk
xronometraj metodu ilә yeni müşahidәnin aparılmasını vergi orqanından xahiş
etmәk
xronometraj metodu ilә özü tәrәfindәn yeni müşahidә aparmaq vә nәticәsi barәdә
vergi orqanına mәlumat vermәk
Sual: Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir? (Çәki: 1)
vergi orqanlarında müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilmәsi üçün
nәzarәtkassa aparatının müәyyәn olunmuş modelini sifariş vermәk
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada vә hallarda kameral vә sәyyar vergi
yoxlamalarını, operativ vergi nәzarәtini keçirmәk
vergi ödәyicilәrindәn vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan

qaldırılmasını, habelә vergi ödәyicisi auditor tәrәfindәn yoxlanılmalı olduğu halda
auditor rәyini tәlәb etmәk
müәyyәn edilmiş müddәtlәrdә ödәnilmәmiş vergilәrin, faizlәrin, maliyyә
sanksiyalarının vә inzibati cәrimәlәrin qanunla müәyyәn edilmiş qaydada dövlәt
büdcәsinә ödәnilmәsini tәmin etmәk
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Sual: Vergi ödәyicisinin hüquqları vә qanuni maraqları hansı formada tәmin edilir? (Çәki:
1)
vergi orqanlarının vә onların vәzifәli şәxslәrinin sәlahiyyәtlәri ilә
dövlәt gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin sәlahiyyәtlәri ilә
vergi orqanlarının vә onların vәzifәli şәxslәrinin mәsuliyyәti ilә
vergi orqanlarının vә onların vәzifәli şәxslәrinin qәrarları ilә
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı vergi ödәyicilәrinin vәzifәlәrinә aid edilmir? (Çәki:
1)
qanunla müәyyәn edilmiş vergilәri ödәmәk
qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş qaydada gәlirlәrinin [xәrclәrinin] vә vergitutma
obyektlәrinin uçotunu aparmaq
vergi orqanlarına vә onların vәzifәli şәxslәrinә zәruri olan mәlumatları vә sәnәdlәri
tәqdim etmәk
vergilәrә dair normativ aktları almaq
Sual: Aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәri üzrә nağd pul hesablaşmalarının
aparılması nәzarәtkassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyә bilәr? 1. Qәzet vә
jurnalların satışı [belә satış dövriyyәsinin ümumi dövriyyәdәki payı 50 faizdәn çox
olduqda] 2. Qiymәtli kağızların satışı 3. Xırda topdansatış ticarәt 4. Sәrnişin vә yük
daşıma [dәmir yolu, hava, su vә avtomobil nәqliyyatı vasitәsilә] fәaliyyәti [oturacaq
yerlәrinin sayı 6dan az olan qanunvericiliyә uyğun olaraq taksometr tәtbiq edilmәli
taksilәrdәn başqa] 5. Çimәrliklәrdә müvәqqәti ticarәt fәaliyyәti (Çәki: 1)
1, 3, 5
1, 2, 4
3, 4, 5
1, 2, 5
Sual: Aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәri üzrә nağd pul hesablaşmalarının
aparılması nәzarәtkassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyә bilәr? 1. Şüşә qablar
vә dәmir tullantılarının qәbul mәntәqәlәrinin fәaliyyәti 2. İxtisaslaşdırılmış mağazalarda

bitki toxumlarının satışı 3. Qiymәtli kağızların satışı 4. Sәrnişin vә yük daşıma [dәmir
yolu, hava, su vә avtomobil nәqliyyatı vasitәsilә] fәaliyyәti [oturacaq yerlәrinin sayı 6dan
az olan qanunvericiliyә uyğun olaraq taksometr tәtbiq edilmәli taksilәrdәn başqa] 5.
Müәssisә vә tәşkilatlarda ictimaiiaşә fәaliyyәti (Çәki: 1)
1, 3, 4
1, 2, 4
3, 4, 5
1, 2, 5
Sual: Aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәri üzrә nağd pul hesablaşmalarının
aparılması nәzarәtkassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyә bilәr? 1. Dağ
rayonlarında baytarlıq apteklәrindә dәrman satışı 2. Qocalar vә kimsәsizlәr evlәrinin
әrazisindә ticarәt fәaliyyәti 3. Qiymәtli kağızların satışı 4. Sәrnişin vә yük daşıma [dәmir
yolu, hava, su vә avtomobil nәqliyyatı vasitәsilә] fәaliyyәti [oturacaq yerlәrinin sayı 6dan
az olan qanunvericiliyә uyğun olaraq taksometr tәtbiq edilmәli taksilәrdәn başqa] 5. Kәnd
tәsәrrüfatı mәhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda vә sәyyar qaydada satışı (Çәki: 1)
1, 3, 5
1, 2, 4
3, 4, 5
1, 2, 5
Sual: Aşağıdakı hansı fәaliyyәt növlәri üzrә nağd pul hesablaşmalarının aparılması
nәzarәtkassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyә bilәr? 1. mehmanxana, motel,
kempinq vә yataqxana xidmәtlәri fәaliyyәti 2. avtomobil dayanacaqlarının fәaliyyәti 3.
işçilәrin sayı üç nәfәrdәn az olan apteklәrdә dәrman satışı fәaliyyәti 4. orta mәktәblәrdә
ticarәt fәaliyyәti 5. cildlәmә xidmәti fәaliyyәti (Çәki: 1)
1, 3, 5
1, 2, 4
3, 4, 5
1, 2, 5
Sual: Aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәri istisna olmaqla, vergi ödәyicilәri nağd pul
hesablaşmalarını nәzarәtkassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirmәlidirlәr? 1 dekorativ
bitkilәrin vә bәzәk ağaclarının satışı fәaliyyәti 2. işçilәrinin sayı iki nәfәrdәn çox
olmayaraq hәyata keçirilәn ayaqqabıların, paltarların, trikotaj vә göndәri mәmulatlarının
tәmiri vә fәrdi tikilişi fәaliyyәti 3. işçilәrinin sayı iki nәfәrdәn çox olmayaraq hәyata
keçirilәn mebellәrin tәmiri vә hazırlanması fәaliyyәti 4. işçilәrinin sayı iki nәfәrdәn çox
olmayaraq hәyata keçirilәn foto, audiovideo xidmәti fәaliyyәti 5. Dövlәt müәssisәlәrindә
ictimaiiaşә fәaliyyәti (Çәki: 1)
1, 3, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
1, 2, 5
Sual: Vergi ödәyicilәri tәrәfindәn aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәrindә nağd pul
hesablaşmaları nәzarәtkassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilir? 1. işçilәrinin sayı 3
nәfәrdәn ibarәt olmaqla hәyata keçirilәn cildlәmә xidmәti fәaliyyәti 2. işçilәrinin sayı 3
nәfәrdәn ibarәt olmaqla hәyata keçirilәn bәrbәr xidmәti fәaliyyәti 3. işçilәrinin sayı 3

nәfәrdәn ibarәt olmaqla hәyata keçirilәn mebellәrin tәmiri vә hazırlanması fәaliyyәti 4.
işçilәrinin sayı 5 nәfәrdәn ibarәt olmaqla hәyata keçirilәn vәkillik vә digәr hüquq
xidmәtlәri fәaliyyәti 5. işçilәrinin sayı 3 nәfәrdәn ibarәt olmaqla hәyata keçirilәn zәrgәrlik
mәmulatlarının tәmiri vә hazırlanması fәaliyyәti (Çәki: 1)
1, 3, 5
1, 2, 4
2, 3, 5
3, 4, 5
Sual: Aşağıdakı fәaliyyәt növlәrinin hansında nağd pul hesablaşmaları nәzarәtkassa
aparatları vasitәsilә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda vә sәyyar qaydada satışı
fәaliyyәti
işçilәrinin sayı 3 nәfәrdәn ibarәt olmaqla hәyata keçirilәn paltarların kimyәvi
tәmizlәnmәsi vә boyanması, yuyulması fәaliyyәti
işçilәrinin sayı 3 nәfәrdәn ibarәt olmaqla hәyata keçirilәn zәrgәrlik vә metal
mәmulatlarının tәmiri vә hazırlanması fәaliyyәti
işçilәrinin sayı 2 nәfәrdәn çox olmayaraq hәyata keçirilәn bәrbәr xidmәti fәaliyyәti
Sual: Nağd pul hesablaşmaları nәzarәtkassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyәn
fәaliyyәt növünü göstәrin. (Çәki: 1)
işçilәrinin sayı 3 nәfәrdәn ibarәt olmaqla hәyata keçirilәn zәrgәrlik vә metal
mәmulatlarının tәmiri vә hazırlanması fәaliyyәti
işçilәrinin sayı 3 nәfәrdәn ibarәt olmaqla hәyata keçirilәn bәrbәr xidmәti fәaliyyәti
işçilәrinin sayı 3 nәfәrdәn ibarәt olmaqla hәyata keçirilәn paltarların kimyәvi
tәmizlәnmәsi vә boyanması, yuyulması fәaliyyәti
işçilәrinin sayı 3 nәfәrdәn ibarәt olmaqla hәyata keçirilәn paltarların, trikotaj vә gön
dәri mәmulatlarının tәmiri vә fәrdi tikilişi fәaliyyәti
Sual: İstismar zamanı nәzarәtkassa aparatının plombu pozulduqda vә ya başqa
nasazlıqlar yarandıqda vergi ödәyicisi hansı tәdbiri görmәlidir? (Çәki: 1)
Nәzarәtkassa aparatından istifadәni müvәqqәti dayandırmaqla vә hәmin müddәtdә
nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn
müәyyәn edilmiş qaydada aparılmasını tәmin etmәklә dәrhal vergi orqanına mәlumat
verilmәlidir
Nәzarәtkassa aparatından istifadәni dayandırmaqla vә hәmin müddәtdә nağd pul
hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş qaydada aparılmasını tәmin etmәklә dәrhal Nәzarәtkassa aparatlarının
satıcılarına mәlumat verilmәlidir
Nәzarәtkassa aparatından istifadәni dayandırmaqla vә hәmin müddәtdә nağd pul
hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş qaydada aparılmasını tәmin etmәklә dәrhal Servistexniki xidmәt mәrkәzlәrinә
mәlumat verilmәlidir
Nәzarәtkassa aparatından istifadәni dayandırmaqla vә hәmin müddәtdә nağd pul
hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş qaydada aparılmasını tәmin etmәklә dәrhal Nәzarәtkassa aparatları üzrә
sahәlәrarası ekspert komissiyasına mәlumat verilmәlidir

Sual: Vergi ödәyicisinin hesabat dövründә sahibkarlıq fәaliyyәti vә ya digәr vergi tutulan
әmәliyyatı olmadığı halda o, vergi orqanına nә tәqdim etmәlidir? (Çәki: 1)
Vergi hesabatının әvәzinә, hesabatın tәqdim edilmәsi üçün müәyyәn edilmiş
müddәtdәn gec olmayaraq arayış tәqdim edir
Vergi hesabatını boş göstәrmәklә tәqdim edir
Vergi hesabatını tәqdim etmir
Fәaliyyәtinin dayandırıldığı gündәn gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq arayış
tәqdim edir
Sual: Vergi Mәcәllәsinә müvafiq olaraq hesabat dövründә sahibkarlıq fәaliyyәti vә ya
digәr vergi tutulan әmәliyyatı olmadığı üçün vergi hesabatı әvәzinә arayış tәqdim edәn
vergi ödәyicilәrinin әmlakı vә [vә ya] torpağı olduqda (Çәki: 1)
yalnız torpaq vergisinin hesabatı Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn olunmuş qaydada
vergi orqanına tәqdim edilir
әmlak vә [vә ya] torpaq vergisinin hesabatları әvәzinә dә arayış tәqdim edilir
әmlak vә ya torpaq vergisinin hesabatları Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn olunmuş
qaydada vә müddәtlәrdә vergi orqanına tәqdim edilir
yalnız әmlak vergisinin hesabatı Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn olunmuş müddәtlәrdә
vergi orqanına tәqdim edilir
Sual: Vergi ilindә vergi ödәyicisi sahibkarlıq fәaliyyәtini vә ya digәr vergi tutulan
әmәliyyatlarını müvәqqәti dayandırdıqda, vergi orqanına göndәrilәn müvafiq arayış nә
vaxtdan qüvvәsini itirir? (Çәki: 1)
vergi hesabatlarının verilmәsi üzrә öhdәlik yarandığı gündәn
vergi hesabatlarının verilmәsi üzrә öhdәlik başa çatdığı gündәn
vergi hesabatlarının verilmәsi üzrә öhdәlik yarandıqdan 3 gün sonra
arayışın tәqdim edildiyi gündәn
Sual: Hansı şәxslәr vergi agenti ola bilәrlәr? (Çәki: 1)
hәm fiziki, hәm dә hüquqi şәxslәr
yalnız hüquqi şәxslәr
yalnız fiziki şәxslәr
yalnız Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan vә yaşı 18dәn yuxarı olan
istәnilәn şәxs
Sual: Vergi agenti aşağıdakı hansı vәzifәlәri yerinә yetirmәyә borcludur? 1. müvafiq
vergilәri düzgün vә vaxtında hesablamağa, onları vergi ödәyicisindәn tutmağa vә tәyinatı
üzrә köçürmәyә 2. vergilәrin hesablanmasının, tutulmasının vә ödәnilmәsinin
düzgünlüyünә nәzarәt etmәk üçün zәruri sәnәdlәri dövlәt vergi orqanlarına vermәyә 3.
vergi ödәyicilәrindәn sahibkarlıq fәaliyyәtinә xitam vermәyi tәlәb etmәyә 4. vergi
ödәyicilәrinә ödәnilәn gәlirlәrin, onlardan tutulan vә tәyinatı üzrә köçürülәn vergilәrin, o
cümlәdәn, hәr vergi ödәyicisi üzrә ayrıca uçotunu aparmağa (Çәki: 1)
1, 2, 4
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3, 4

Sual: Qanunla ona hәvalә olunmuş vәzifәlәri yerinә yetirmәmәyә vә ya lazımınca yerinә
yetirmәmәyә görә vergi agenti hansı qaydada mәsuliyyәt daşıyır? (Çәki: 1)
yalnız İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada
Vergi Mәcәllәsi vә digәr qanunlarla müәyyәn edilmiş qaydada
Konstitusiya ilә müәyyәn edilmiş qaydada
heç bir mәsuliyyәt daşımır
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün qarşılıqlı surәtdә asılı olan şәxslәr kimlәrdir? (Çәki: 1)
aralarındakı münasibәtlәr fәaliyyәtlәrinin iqtisadi nәticәlәrinә vә ya onların tәmsil
etdiyi şәxslәrin fәaliyyәtinә dolayısı tәsir göstәrә bilәn fiziki şәxslәr vә [vә yA) hüquqi
şәxslәr
aralarındakı münasibәtlәr fәaliyyәtlәrinin iqtisadi nәticәlәrinә vә ya onların tәmsil
etdiyi şәxslәrin fәaliyyәtinә bilavasitә tәsir göstәrә bilәn fiziki şәxslәr vә [vә yA) hüquqi
şәxslәr
aralarındakı münasibәtlәr fәaliyyәtlәrinin ümumi nәticәlәrinә vә ya onların tәmsil
etdiyi şәxslәrin fәaliyyәtinә bilavasitә tәsir göstәrә bilmәyәn fiziki şәxslәr vә [vә yA)
hüquqi şәxslәr
aralarındakı münasibәtlәr fәaliyyәtlәrinin iqtisadi nәticәlәrinә vә ya onların tәmsil
etdiyi şәxslәrin fәaliyyәtinә bilavasitә tәsir göstәrә bilәn yalnız fiziki şәxslәr
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün aşağıdakı hansı şәxslәr qarşılıqlı surәtdә asılı olan
şәxslәr sayılırlar? 1. bir şәxs digәr şәxsin әmlakında bilavasitә vә dolayısı ilә iştirak
edirsә vә onun iştirak payı vә ya sәs hüququ azı 20 faizdirsә 2. bir şәxs özünün xidmәti
vәziyyәtinә görә digәr şәxsә tabedir vә ya bir şәxs digәr şәxsin bilavasitә vә ya dolayısı
ilә nәzarәtindәdir 3. şәxslәr üçüncü şәxsin birbaşa vә ya dolayısı ilә nәzarәtindәdirlәr 4.
bir şәxs digәr şәxsin әmlakında bilavasitә vә dolayısı ilә iştirak edirsә vә onun iştirak
payı vә ya sәs hüququ azı 15 faizdirsә (Çәki: 1)
1, 2, 4
1, 2, 3
2, 3, 4,
1, 3, 4
Sual: Azәrbaycan Respublikasında qeyrirezident hüquqi şәxsin vә qeyrirezident fiziki
şәxsin daimi nümayәndәliyi aşağıdakılardan hansıları әhatә edir? (Çәki: 1)
qeyrirezident müәssisәsinin özünә mәxsus malların vә mәmulatların müstәsna
olaraq saxlanması vә ya nümayiş etdirilmәsini
müxtәlif mәslәhәt xidmәti üzrә yerlәri
qeyrirezident müәssisәsinin özü üçün hәr hansı hazırlıq vә ya yardımçı xarakterli
fәaliyyәt göstәrmәsini
qeyrirezident müәssisәsinin özünә mәxsus olan malların vә mәmulatların
ehtiyatlarının digәr şәxs tәrәfindәn emal vә sonradan Azәrbaycan Respublikasından
ixrac edilmәsi mәqsәdi ilә saxlanmasını
Sual: Hansı fәaliyyәt növü qeyrirezidentin daimi nümayәndәlik vasitәsi ilә hәyata
keçirilәn fәaliyyәt sayılmır? (Çәki: 1)
qeyrirezidentin apardığı tikinti vә tәmir işlәri
qeyrirezident müәssisәnin özü üçün malların alınması
mәslәhәt xidmәti

tәbii ehtiyatların kәşfiyyatı
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün qeyrirezident müәssisәsinin vә ya qeyrirezident fiziki
şәxsin istәnilәn 12 ay әrzindә üstüstә 90 gündәn az müddәtdә Azәrbaycan
Respublikasında fәaliyyәt göstәrdiyi hәr hansı yer daimi nümayәndәlik sayılmadıqda, bu
halda Azәrbaycan mәnbәyindәn әldә olunan gәlirdәn hansı qaydada vergi tutulur? (Çәki:
1)
bu gәlirlәrdәn vergi tutulmur
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq bәyannamә üzrә vergiyә cәlb olunur
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müstәsna hallarda bu gәlirlәr vergiyә cәlb olunur
Vergi Mәcәllәsinә әsasәn ödәniş mәnbәyindә vergiyә cәlb edilir
Sual: Azәrbaycan Respublikasında vergi orqanları öz sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә hansı
orqanların sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirirlәr? (Çәki: 1)
icra hakimiyyәti orqanlarının
maliyyә institutlarının
auditorların
hüquq mühafizә orqanlarının
Sual: Vergi orqanları öz fәaliyyәtlәrini yerli dövlәt hakimiyyәti orqanlarına münasibәtdә
hansı formada hәyata keçirirlәr? (Çәki: 1)
bәzi hallarda öz fәaliyyәtlәrini onlarla razılaşdırırlar
öz fәaliyyәtlәrini onlardan asılı olmayaraq müstәqil hәyata keçirirlәr
bütün hallarda öz fәaliyyәtlәrini onlarla razılaşdırırlar
öz fәaliyyәtlәrini onlardan asılı olaraq hәyata keçirirlәr
Sual: Dövlәt vergi orqanlarının başlıca tәyinatı nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
bütün növ vergilәrin tam vә vaxtında ödәnilmәsinә nәzarәti hәyata keçirirlәr
yol vergisindәn, yerli vergilәrdәn [bәlәdiyyә vergilәrindәn] başqa, digәr vergilәrin
tam vә vaxtında ödәnilmәsinә nәzarәti hәyata keçirirlәr
yerli vergilәr [bәlәdiyyә vergilәri], habelә tutulması dövlәt gömrük orqanlarının
sәlahiyyәtlәrinә aid edilmiş yol vergisi, ӘDV vә aksiz istisna olmaqla, vergilәrin tam vә
vaxtında ödәnilmәsinә nәzarәti hәyata keçirirlәr
yerli vergilәrdәn [bәlәdiyyә vergilәrindәn] başqa, bütün vergilәrin tam vә vaxtında
ödәnilmәsinә nәzarәti hәyata keçirirlәr
Sual: Vergi orqanlarının fәaliyyәtinin hüquqi әsaslarını hansı qanunvericilik aktları tәşkil
edir? (Çәki: 1)
yalnız Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Vergi Mәcәllәsi vә onlara uyğun olaraq
qәbul edilmiş qanunvericilik aktları
yalnız Vergi Mәcәllәsi vә onlara uyğun olaraq qәbul edilmiş qanunvericilik aktları
ancaq Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisindә qәbul edilmiş qanunvericilik
aktları
Sual: Vergi orqanının işçisinә xidmәti fәaliyyәti hәyata keçirdiyi zaman peşә fәaliyyәti ilә

mәşğul olmağa imkan vermәyәn ağır bәdәn xәsarәti yetirildikdә, ona dövlәt büdcәsinin
vәsaiti hesabına hansı mәblәğ ödәnilir? (Çәki: 1)
vәzifә maaşı ilә pensiyası arasındakı fәrq
yalnız vәzifә maaşı
adi qaydada pensiya hesablanır
birdәfәlik 500 min manat pul vәsaiti ödәnilir
Sual: Vergi orqanları işçilәrinin sosial müdafiәsi mәqsәdi ilә büdcәdәnkәnar fondu hansı
qaydada yaradılır? (Çәki: 1)
vergi orqanları tәrәfindәn tәtbiq edilәn vә dövlәt büdcәsinә daxil olan maliyyә
sanksiyaları mәblәğinin 5 faizi hesabına [dövlәt büdcәsindәn vergi orqanlarının
saxlanılması üçün ayrılan vәsaitin 30 faizindәn çox olmamaqla]
vergi orqanları tәrәfindәn tәtbiq edilәn vә dövlәt büdcәsinә daxil olan maliyyә
sanksiyaları mәblәğinin 10 faizi hesabına [dövlәt büdcәsindәn vergi orqanlarının
saxlanılması üçün ayrılan vәsaitin 50 faizindәn çox olmamaqla]
vergi orqanları tәrәfindәn tәtbiq edilәn vә dövlәt büdcәsinә daxil olan maliyyә
sanksiyaları vә inzibati cәrimә mәblәğinin 5 faizi hesabına [dövlәt büdcәsindәn vergi
orqanlarının saxlanılması üçün ayrılan vәsaitin 30 faizindәn çox olmamaqla]
vergi orqanları tәrәfindәn dövlәt büdcәsinә daxil olan vәsaitlәrin, maliyyә
sanksiyaları mәblәğinin 5 faizi hesabına [dövlәt büdcәsindәn vergi orqanlarının
saxlanılması üçün ayrılan vәsaitin 30 faizindәn çox olmamaqla]
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir? 1.
mәhkәmәnin qәrarı ilә müsadirә edilmiş aksiz markası olmayan vә ya saxta aksiz
markaları ilә markalanmış malların satışını qanunvericiliyә uyğun olaraq tәşkil etmәk 2.
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada mütәxәssislәri, ekspertlәri, tәrcümәçilәri,
müşahidәçilәri cәlb etmәk 3. vergi ödәyicisinin audit yoxlamasından keçmәsini tәlәb
etmәk 4. Azәrbaycan Respublikasının CinayәtProsessual Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş
qaydada tәhqiqat aparmaq 5. hüquqi şәxslәrin yaşayış sahәlәrindәki әmlakının
inventarizasiyasını aparmaq (Çәki: 1)
1; 2; 4
1; 2; 5
2; 3; 4
3; 4; 5
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Sual: Yuxarı vergi orqanları tabeliyindә olan vergi orqanlarının vә onların vәzifәli
şәxslәrinin qeyriqanuni aktlarını vә qәrarlarını lәğv edә bilәrlәrmi? (Çәki: 1)
lәğv edә bilmәzlәr

lәğv edә bilәrlәr
qeyriqanuni aktı vә qәrarı qәbul etmiş vәzifәli şәxsi cәzalandıra bilәr, lakin akt vә
qәrarı lәğv edә bilmәz
yalnız qismәn lәğv edә bilәr
Sual: Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının vәzifәlәrinә aiddir? 1. vergilәrin düzgün
hesablanmasına, tam vә vaxtında ödәnilmәsinә nәzarәt etmәk; vergi qanunvericiliyinә
tam vә dәqiq riayәt etmәk 2. dövlәt maliyyә orqanlarının fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata
keçirmәk 3. vergi ödәyicilәrinin, onların filiallarının, nümayәndәliklәrinin vә ya digәr
bölmәlәrinin [obyektlәrinin], habelә nәzarәtkassa aparatlarının uçotunu aparmaq 4. fiziki
şәxslәrin yaşayış sahәlәrinә daxil olmaq vә әmlakın inventarizasiyasını aparmaq 5. vergi
ödәyicilәrinin hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini gözlәmәk vә müdafiә etmәk (Çәki: 1)
1; 2; 4
1; 2; 5
1; 3; 5
3; 4; 5
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar vergi orqanlarının vәzifәlәrinә aiddir? 1.
vergilәrin düzgün hesablanmasına, tam vә vaxtında ödәnilmәsinә nәzarәt etmәk; vergi
qanunvericiliyinә tam vә dәqiq riayәt etmәk; 2. vergi qanunvericiliyi vә vergi
qanunvericiliyindә edilәn dәyişikliklәr barәdә vergi ödәyicilәrinә kütlәvi informasiya
vasitәlәri ilә vә ya fәrdi qaydada әvәzsiz olaraq mәlumat vermәk, müәyyәn edilmiş
hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etmәk, vergilәrin hesablanması vә
ödәnilmәsi barәdә izahatlar vermәk, vergi ödәyicilәrinә onların hüquq vә vәzifәlәrini izah
etmәk; 3. iri vergi ödәyicilәrinin nizamnamә fondunun artmasına vә azalmasına nәzarәt
etmәk; 4. kommersiya hüquqi şәxslәrin dövlәt qeydiyyatını vә dövlәt reyestrini aparmaq
vә bununla bağlı mәlumatları qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada vә müddәtlәrdә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarına göndәrmәk; 5.dövlәt maliyyә orqanlarının
fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirmәk; (Çәki: 1)
1; 2; 3
2; 4; 5
1; 3; 5
1; 2; 4
Sual: Kommersiya hüquqi şәxslәrin dövlәt qeydiyyatını vә dövlәt reyestrini aparmaq vә
bununla bağlı mәlumatları qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada vә müddәtlәrdә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarına göndәrmәk vergi orqanlarının vәzifәlәrinә aiddirmi?
(Çәki: 1)
aid deyil
aiddir
Әdliyyә orqanlarının vәzifәlәrinә aiddir
Mәhkәmә orqanlarının müvafiq qәrarı olduqda aiddir
Sual: Vergi orqanları öz vәzifәlәrini hansı orqanlar ilә qarşılıqlı әlaqәdә hәyata keçirirlәr?
(Çәki: 1)
yalnız mәrkәzi vә yerli icra hakimiyyәti orqanları ilә
mәrkәzi vә yerli icra hakimiyyәti orqanları, hüquqmühafizә, maliyyә vә digәr dövlәt
hakimiyyәti orqanları ilә

yalnız maliyyә orqanları ilә
ancaq hüquq mühafizә orqanları ilә
Sual: Gömrük orqanları vergitutma ilә әlaqәdar onlarda olan mәlumatı hansı orqana
vermәlidirlәr? (Çәki: 1)
Vergilәr Nazirliyinә
Maliyyә Nazirliyinә
Dövlәt Statistika Komitәsinә
Nazirlәr Kabinetinә
Sual: Vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinә xüsusi rütbәlәr hansı meyarlar әsasında
verilir? (Çәki: 1)
işgüzarlığına, ixtisasına vә iş stajına görә
yalnız ixtisasına vә iş stajına görә
yalnız vәzifәsinә vә ixtisasına görә
vәzifәsinә, ixtisasına vә iş stajına görә
Sual: Hansı halda vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn vergi ödәyicilәrinә
münasibәtdә öz xidmәti vәzifәlәrini hәyata keçirmәk yolverilmәzdir? (Çәki: 1)
vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin vә ya onların ailә üzvlәrinin bilavasitә vә ya
dolayısı ilә vergi ödәyicisindә [onun fәaliyyәtindә] maliyyә marağı olduqda
hәmin şәxslәrlә vergi ödәyicilәri arasındakı münasibәtlәr dostluq münasibәtlәri
olduqda
hәmin şәxslәrlә vergi ödәyicilәri arasındakı münasibәtlәr şәxsi tanışlıq xarakteri
daşımadıqda
vergi orqanının vәzifәli şәxslәrinin vergi ödәyicilәrinin fәaliyyәtindә maliyyә marağı
olmadıqda
Sual: Aşağıdakı hansı mәlumatlar istisna olmaqla vergi orqanı vә onun vәzifәli şәxslәri
tәrәfindәn vergi ödәyicisi barәdә әldә edilәn istәnilәn mәlumat kommersiya [vergi] sirri
vә şәxsi hәyata dair mәlumat hesab olunur? 1. vergi ödәyicisinin razılığı olmadan aşkar
edilәn 2. vergi orqanının mәqbul hesab etdiyi istәnilәn mәlumat 3. vergi ödәyicisinin
razılığı ilә aşkar edilәn 4. vergi ödәnişlәri üzrә borclar 5. vergi qanunvericiliyinin
pozulması vә bu pozulmalara görә mәsuliyyәt tәdbirlәri haqqında (Çәki: 1)
2, 4, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
1, 2, 3
Sual: Kommersiya [vergi] sirri vergi orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn hansı
hallarda açıla bilәr? (Çәki: 1)
vergi orqanları vә onların vәzifәli şәxslәrinin mәqbul hesab etdiyi müstәsna hallarda
heç bir halda
vergi orqanları vә onların vәzifәli şәxslәrinin mәqbul hesab etdiyi bütün hallarda
qanunla nәzәrdә tutulmuş hallarda

Sual: Vergi orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri vergi ödәyicilәri haqqında mәlumatı
aşağıdakı hansı hallarda digәr orqanlara qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada verә
bilәrlәr? 1. vergi orqanlarına vә onların vәzifәli şәxslәrinә vergi orqanlarının vәzifәlәrinin
hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә 2. büdcә qanunvericiliyinin tәtbiq edilmәsi mәqsәdlәri
üçün maliyyә orqanlarına 3. gömrük qanunvericiliyinin tәtbiq edilmәsi mәqsәdlәri üçün
gömrük orqanlarına 4. sosial müdafiә haqqında qanunların yerinә yetirilmәsi üçün zәruri
olan hәdlәrdә dövlәt sosial müdafiә vә tibbi sığorta fondlarına (Çәki: 1)
1, 2, 4
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 3
Sual: Vergi ödәyicisinә aid mәlumat hansı halda digәr şәxsә verilә bilәr? (Çәki: 1)
heç bir halda verilә bilmәz
bütün hallarda verilә bilәr
vergi ödәyicisinin yazılı icazәsi ilә
vergi orqanının qәrarı ilә
Sual: Vergi nәzarәti hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
vergi ödәyicilәrini mәsuliyyәtә cәlb etmәk
vergi ödәyicisinin obyektinin fәaliyyәtini dayandırmaq
vergilәrin tam vә vaxtında yığılmasını tәmin etmәk
vergi ödәyicisinin digәr tәsәrrüfat subyektlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsini müәyyәn etmәk
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Sual: Yerli vergilәrin hesablanmasına, tam vә vaxtında ödәnilmәsinә nәzarәt hansı
orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
bәlәdiyyә әrazisindәki vergi orqanı
bәlәdiyyәlәrin vergi xidmәti orqanı
bәlәdiyyәnin yerlәşdiyi әrazinin maliyyә orqanı
bәlәdiyyәnin yerlәşdiyi әrazinin maliyyә vә vergi orqanı
Sual: Vergi nәzarәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә vergi ödәyicisi olan
hüquqi şәxslәr harada uçota alınırlar? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisinin faktiki fәaliyyәt yeri üzrә
olduqları yer [dövlәt qeydiyyatı haqqında sәnәdlәrdә qeyd olunmuş hüquqi
ünvan]üzrә
vergi ödәyicisinin istәdiyi yer üzrә

vergi orqanının müәyyәn etdiyi yer üzrә
Sual: Bәyannamә vermәli olan rezident fiziki şәxslәr harada uçota alınırlar? (Çәki: 1)
gәlirin әldә edildiyi yer üzrә uçota alınırlar
uçota alınmırlar
istәnilәn vergi orqanında uçota alınırlar
yaşadıqları yer üzrә vergi orqanlarında uçota alınırlar
Sual: Kommersiya hüquqi şәxslәrinә, habelә xarici kommersiya hüquqi şәxsinin
nümayәndәlik vә filiallarına nә zaman vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsi verilir?
(Çәki: 1)
әdliyyә orqanlarında qanunvericiliyә müvafiq qaydada dövlәt qeydiyyatına alındığı
zaman
vergi orqanlarında qanunvericiliyә müvafiq qaydada dövlәt qeydiyyatına alındığı
zaman
vergi öhdәliyi yarandığı zaman
hәmin şәxslәrinә istәdiyi vaxt
Sual: Kommersiya hüquqi şәxslәri, habelә xarici kommersiya hüquqi şәxsinin
nümayәndәlik vә filialları hansı dövlәt orqanında qeydiyyata alınırlar? (Çәki: 1)
Maliyyә Nazirliyindә
Vergilәr Nazirliyindә
Әdliyyә Nazirliyindә
Dövlәt Gömrük Komitәsindә
Sual: Azәrbaycan Respublikasının büdcә vә qeyrikommersiya tәşkilatlarının olduğu
yerdәn kәnarda yerlәşәn vә onların funksiyalarının hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә
yaradılan bölmәlәri ayrıca uçota alına vә onlara VÖEN verilә bilәrmi? (Çәki: 1)
ayrıca uçota alına vә onlara VÖEN verilә bilәr
yalnız xüsusi hallarda uçota alına vә onlara VÖEN verilә bilәr
uçota alına vә onlara VÖEN verilә bilmәz
uçota alına bilәr, ancaq VÖEN verilә bilmәz
Sual: Qeyrirezidentin Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq olaraq
yaradılmış filialları vә daimi nümayәndәliklәri necә uçota alınır? (Çәki: 1)
rezidenti olduğu dövlәtdә uçota alınır
uçota alınmır
ayrıca uçota alınır vә onlara VÖEN verilir
uçota alınır, lakin onlara VÖEN verilmir
Sual: Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn xarici ölkәlәrin diplomatik vә
konsulluq nümayәndәliklәri, habelә beynәlxalq tәşkilatların nümayәndәliklәri hansı
qaydada uçota alına bilәrlәr? (Çәki: 1)
onların yalnız müstәsna hallarda uçota alınması nәzәrdә tutulmuşdur
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq hәmin şәxslәr vergi orqanlarında uçota alınmırlar

hәmin şәxslәrin qanunvericilikdә uçota alınması nәzәrdә tutulmamışdır
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq uçota alına bilәrlәr
Sual: Daimi nümayәndәliyin vergi orqanlarında uçota alınması hansı qaydada hәyata
keçirilir? (Çәki: 1)
daimi nümayәndәlik yaradan qeyrirezidentin rezidenti olduğu dövlәtin qanunlarına
uyğun qaydada hәyata keçirilir
vergi orqanı özü müәyyәnlәşdirdiyi qaydada hәyata keçirir
Azәrbaycan Respublikasının vә qeyrirezidentin rezidenti olduğu dövlәtin
qanunlarına uyğun qaydada hәyata keçirilir
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri üçün müәyyәn edilmiş qaydada hәyata
keçirilir
Sual: Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda gәlir әldә edәn rezident fiziki
şәxslәr uçota alınmaq üçün әrizәni vergi orqanına nә vaxt vermәlidir? (Çәki: 1)
30 gün müddәtindә
istәnilәn vaxt
gәlir әldә etmәk hüququ yarandığı gündәn gec olmayaraq
sahibkarlıq fәaliyyәtinә başladığı günәdәk
Sual: Hüquqi şәxs yaratmadan sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn fiziki şәxslәr uçota
alınmaq üçün әrizәni vergi orqanına nә vaxt vermәlidirlәr? (Çәki: 1)
30 gün müddәtindә
istәnilәn vaxt
gәlir әldә etmәk hüququ yarandığı gündәn gec olmayaraq
sahibkarlıq fәaliyyәtinә başladığı günәdәk
Sual: İri vergi ödәyicilәrinin vә xüsusi vergi rejimli müәssisәlәrin müәyyәn edilmәsi
meyarları hansı dövlәt orqanı tәrәfindәn tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
Milli Mәclis
Nazirlәr Kabineti
Vergilәr Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Sual: Xüsusi vergi rejimli müәssisәlәrin müәyyәn edilmәsinin neçә meyarı var? (Çәki: 1)
3 forması
6 forması
4 forması
2 forması
Sual: Olduqları yer üzrә vergi uçotuna alınmış şәxslәr sonradan iri vergi ödәyicilәrinә vә
ya xüsusi vergi rejimli müәssisәlәrә aid edildikdә, onlar hansı eynilәşdirmә nömrәlәri ilә
mәrkәzlәşdirilmiş uçota alınırlar? (Çәki: 1)
әvvәlki eynilәşdirmә nömrәlәri ilә mәrkәzlәşdirilmiş uçota alınırlar
әvvәlki lәğv edilmәklә yeni verilmiş eynilәşdirmә nömrәlәri ilә mәrkәzlәşdirilmiş

uçota alınırlar
әvvәlki saxlanılmaqla yeni verilmiş eynilәşdirmә nömrәlәri ilә mәrkәzlәşdirilmiş
uçota alınırlar
eynilәşdirmә nömrәlәri olmadan mәrkәzlәşdirilmiş uçota alınırlar
Sual: Olduqları yer üzrә vergi uçotuna alınmış hüquqi şәxslәr xüsusi vergi rejimi üzrә
fәaliyyәtә başladığı gündәn sonra neçә gün müddәtindә mәrkәzlәşdirilmiş uçota alınmaq
üçün vergi ödәyicilәrinin mәrkәzlәşdirilmiş uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına
müraciәt etmәyә borcludurlar? (Çәki: 1)
5 gün
10 gün
15 gün
20 gün
Sual: İri vergi ödәyicilәrinә aid edilәn müәssisәlәrin olduqları yer üzrә uçotdan
çıxarılaraq mәrkәzlәşdirilmiş qaydada yenidәn uçota alınması vә ya mәrkәzlәşdirilmiş
uçotdan çıxarılması barәdә Vergilәr Nazirliyinin müәyyәn etdiyi vergi orqanı tәrәfindәn
nә vaxtadәk qәrar qәbul edilir? (Çәki: 1)
hәr il may ayının 1dәk
hәr il may ayının 15dәk
hәr il iyun ayının 10dәk
hәr il iyun ayının 30dәk
Sual: Azәrbaycan Respublikasında daimi nümayәndәlik yaratmayan bölmәlәr
Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәtә başladıqdan neçә gün müddәtindә olduqları yer
üzrә vergi orqanına әrizә tәqdim etmәlidirlәr? (Çәki: 1)
fәaliyyәtә başladığı günәdәk
gәlir әldә etmәk hüququnun yarandığı gündәn gec olmayaraq
20 gün
30 gün
Sual: İdarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxslәr Azәrbaycan
Respublikasında hansı müddәtdә olduqları yer üzrә vergi orqanına әrizә tәqdim
etmәlidirlәr? (Çәki: 1)
idarәetmә yerinә görә rezident sayıldıqları vaxtdan 10 gün müddәtindә
idarәetmә yerinә görә rezident sayıldıqları vaxtdan 30 gün müddәtindә
fәaliyyәtә başladığı günәdәk
gәlir әldә etmәk hüququnun yarandığı gündәn gec olmayaraq
Sual: Azәrbaycan Respublikasında daimi nümayәndәlik yaratmayan bölmәlәrin, habelә
idarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxsin vergi uçotuna alınması üçün
verilәn әrizә kim tәrәfindәn imzalanmalıdır? (Çәki: 1)
xarici hüquqi şәxs vә ya onun müvәkkil etdiyi şәxs tәrәfindәn
xarici hüquqi şәxsin uçotda olduğu vergi orqanı tәrәfindәn
ancaq xarici hüquqi şәxs tәrәfindәn
ancaq xarici hüquqi şәxsin müvәkkil etdiyi şәxs tәrәfindәn

Sual: İdarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxs tәrәfindәn uçota alınma
barәdә verdiyi әrizәyә aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansıları әlavә edilmәlidir? 1. qeydiyyata
alındığı dövlәtdә qeydiyyat [inkorporasiya] sәnәdi vә ticarәt reyestrindәn çıxarış vә tәsis
sәnәdlәri 2. Azәrbaycan Respublikasında hüquqi ünvanını tәsdiq edәn sәnәd [icarә
müqavilәsi, mülkiyyәt hüququnu tәsdiq edәn vә ya digәr sәnәdlәr] vә hüquqi şәxsin
rәhbәrinin [tәmsilçinin] şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin surәti 3. xarici hüquqi şәxsin
qeydiyyata alındığı ölkәdә vә digәr ölkәlәrdәki rәhbәrlәrinin [tәmsilçilәrinin] şәxsiyyәtini
tәsdiq edәn sәnәdlәrin surәti 4. Azәrbaycan Respublikasında vә digәr ölkәlәrdә
bilavasitә vә ya dolayısı yolla nәzarәtindә olan qurumlar vә gәlir mәnbәlәri haqqında
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn forma üzrә mәlumat 5. xarici
hüquqi şәxsin qeydiyyata alındığı ölkәdә vә digәr ölkәlәrdәki fәaliyyәt növlәri barәdә
mәlumat (Çәki: 1)
1, 2, 3
3, 4, 5
1, 2, 4
2, 4, 5
Sual: İdarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxsin vergi uçotundan
çıxarılması vә vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsinin lәğv edilmәsi aşağıdakı hansı
hallarda hәyata keçirilir? 1.idarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxsin
qeydiyyata alındığı [inkorporasiya] dövlәtdә lәğv edildikdә 2.idarәetmә yerinә görә
rezident sayılan xarici hüquqi şәxsin rezidentliyi dәyişildikdә 3.idarәetmә yerinә görә
rezident sayılan xarici hüquqi şәxs fәaliyyәtini müvәqqәti dayandırdıqda 4.idarәetmә
yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxs zәrәrә düşdükdә (Çәki: 1)
1,3
2,4
1,2
3,4
Sual: Vergi ödәyicisi olan hüquqi şәxslәr, onların filial vә nümayәndәliklәri [kommersiya
hüquqi şәxslәri habelә xarici kommersiya hüquqi şәxsinin nümayәndәlik vә filialları
istisna olmaqla] uçota alınmaq üçün әrizә ilә birgә vergi orqanına aşağıdakı hansı
sәnәdlәrin müәyyәn edilmiş qaydada tәsdiq edilmiş bir nüsxәdә surәtlәrini tәqdim
etmәlidir? 1. dövlәt qeydiyyatına alınması haqqında şәhadәtnamәnin, nizamnamәsinin
[vә ya әsasnamәsinin] 2. Dövlәt Әhalinin Sosial Müdafiәsi Fondunda uçota alınması
barәdә şәhadәtnamәnin 3. rәhbәrin tәyin olunmasını vә hüquqi şәxsin ünvanını tәsdiq
edәn sәnәdlәrin, 4. rәhbәrin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin (Çәki: 1)
2, 3, 4
1, 2, 4
1, 3, 4
1, 2, 3
Sual: Vergi ödәyicisi olan fiziki şәxslәr uçota alındıqda onların şәxsi mәlumatlarına
aşağıdakı hansı mәlumatlar daxil edilir? 1. onların adı, doğulduğu tarix vә yer 2. cinsi vә
yaşadığı ünvan 3. ailә vәziyyәti barәdә mәlumat 4. şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin
mәlumatları vә vәtәndaşlığı 5. siyasi mәnsubiyyәti (Çәki: 1)
2, 3, 4
1, 2, 4

1, 3, 4
1, 2, 3
Sual: Vergi ödәyicisi olan fәrdi sahibkar uçota alınması üçün әrizә ilә birgә vergi
orqanına nә tәqdim edir? (Çәki: 1)
uçota alınmaq üçün bank idarәsinә köçürdüyü pulun qәbzini
şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin surәtini vә yaşadığı yer haqqında mәlumatı
yalnız şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin surәtini
yalnız yaşadığı yer haqqında mәlumatı
Sual: Vergi orqanı vergi ödәyicisinә uçota alınması barәdә nә tәqdim edir? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisinin uçota alınması barәdә vergi orqanının әmrindәn çıxarış tәqdim
edir
vergi ödәyicisinin uçota alınması barәdә arayış tәqdim edir
heç nә tәqdim etmir
şәhadәtnamә tәqdim edir
Sual: Vergi ödәyicisinin uçotda olmasını tәsdiq edәn Şәhadәtnamә itirildikdә vә ya
yararsız hala düşdükdә vergi ödәyicisinin müraciәti әsasında hansı sәnәd verilir? (Çәki:
1)
Şәhadәtnamәnin yeni nüsxәsi
Şәhadәtnamәdublikat
Şәhadәtnamәnin surәti
heç bir sәnәd verilmir
Sual: Vergi ödәyicisinin vergi uçotunda olduğu vergi orqanına olduğu yerin vә ya
yaşadığı yerin dәyişdiyi barәdә әrizә ilә müraciәt etdiyi gündәn sonra neçә gün
müddәtindә hәmin vergi orqanı vergi ödәyicisinin yenidәn uçota alınmasını hәyata
keçirmәlidir? (Çәki: 1)
5 gün
10 gün
15 gün
20 gün
Sual: Uçota alınma, yenidәn uçota alınma, uçotdan çıxarılma zamanı vergi ödәyicisi
tәrәfindәn nә qәdәr ödәniş aparılır? (Çәki: 1)
3 manat miqdarında
Ödәnişsiz hәyata keçirilir
Şәrti maliyyә vahidinin 5 misli miqdarında
Şәrti maliyyә vahidinin 8 misli miqdarında
Sual: Vergi ödәyicilәrinin hәr hansı tәdiyyә, bank vә gömrük sәnәdindә VÖEN
göstәrilmәdikdә … (Çәki: 1)
ödәnişi aparan müvafiq bank idarәlәri hәmin sәnәdlәri icra üçün qәbul edә bilәr
vergi vә gömrük orqanları tәrәfindәn bu sәnәdlәrin icra üçün qәbul edilmәsinә

müstәsna hallarda yol verilә bilәr
müvafiq bank idarәlәri hәmin sәnәdlәri icra üçün qәbul edә bilәr, lakin vergi vә
gömrük orqanları tәrәfindәn bu sәnәdlәrin icra üçün qәbul edilmәsinә yol verilmir
ödәnişi aparan müvafiq bank idarәlәri, vergi vә gömrük orqanları tәrәfindәn bu
sәnәdlәrin icra üçün qәbul edilmәsinә yol verilmir
Sual: Vergi ödәyicisi olan fiziki şәxsin uçotdan çıxarılması hansı hallarda mümkündür?
(Çәki: 1)
yalnız fәaliyyәtinә xitam verildikdә
yalnız mәhkәmә tәrәfindәn qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada itkin düşmüş
vә ya fәaliyyәt qabiliyyәtini itirmiş sayıldıqda
yalnız vәfat etdikdә
fәaliyyәtinә xitam verildikdә, mәhkәmә tәrәfindәn qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş
qaydada itkin düşmüş vә ya fәaliyyәt qabiliyyәtini itirmiş sayıldıqda, vәfat etdikdә
Sual: Vergi ödәyicilәrinin vahid dövlәt reyestrini hansı dövlәt orqanı aparır? (Çәki: 1)
Maliyyә Nazirliyi
Әdliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Vergilәr Nazirliyi
Sual: Vergi ödәyicilәrinin vahid dövlәt reyestrinin aparılması aşağıdakı göstәrilәnlәrin
hansılarından ibarәtdir? 1. xronoloji qaydada vergi ödәyicilәrinin reyestr jurnalının
aparılması vә lәğv edilmiş vergi ödәyicilәrinin reyestr jurnalının aparılması 2. uçota
alınmış vergi ödәyicilәrinin reyestr mәlumatlarında dәyişikliklәrlә bağlı dәqiqlәşdirmәlәrin
aparılması 3. uçota alınmış vergi ödәyicilәrinin ödәdiklәri vergilәrin uçotunun aparılması
4. uçota alınmış vergi ödәyicilәrinә müvafiq mәlumatın verilmәsi 5. vergi ödәyicilәrinә
tәtbiq edilmiş maliyyә sanksiyalarının uçotunun aparılması (Çәki: 1)
1, 2, 3
1, 2, 4
2, 3, 4
3, 4, 5
Sual: Bank hesabının açılması mәqsәdi ilә hansı halda vergi ödәyicisinә müәyyәn
edilmiş müddәtdә şәhadәtnamәdublikat verilmir? (Çәki: 1)
vergi orqanının istәyi olduqda
vergi ödәyicisinin büdcәyә vergilәr, faizlәr vә maliyyә sanksiyaları üzrә borcu
olduqda
vergi ödәyicisi sәnәdlәri tәqdim etmәdikdә
vergi ödәyicisi nәzarәtkassa aparatını qeydiyyatdan keçirmәdikdә
Sual: Bank hesabının açılması mәqsәdi ilә şәhadәtnamәdublikat vergi ödәyicisinә nә
vaxt verilmir? (Çәki: 1)
büdcәyә vergilәr, faizlәr vә maliyyә sanksiyaları üzrә borcu olduqda
vergi ödәyicisi bәyannamә tәqdim etmәdiyi halda
istәnilәn halda verilir

vergilәr, faizlәr vә maliyyә sanksiyaları üzrә borcu olmadıqda
Sual: VÖEN neçә rәqәmdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
10
9
11
7
Sual: Şәhadәtnamәdublikatın vә onun alınması üçün vergi ödәyicisi tәrәfindәn verilәn
әrizәnin forması hansı dövlәt orqanı tәrәfindәn tәsdiq olunur? (Çәki: 1)
Vergilәr Nazirliyi
Әdliyyә Nazirliyi ilә razılaşdırılmaqla Vergilәr Nazirliyi
Әdliyyә Nazirliyi ilә razılaşdırılmaqla Maliyyә Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi ilә razılaşdırılmaqla Vergilәr Nazirliyi
Sual: Dövlәt qeydiyyatı vergi orqanları tәrәfindәn aparılan hüquqi şәxslәr, habelә xarici
kommersiya hüquqi şәxsinin nümayәndәlik vә filialları bank idarәsindә hesab açmaq
üçün nә vaxt vergi orqanına әrizә verir? (Çәki: 1)
dövlәt qeydiyyatına alınması haqqında әrizә ilә birlikdә vә ya qeydiyyata alındıqdan
sonra istәnilәn vaxt
yalnız dövlәt qeydiyyatına alınması haqqında әrizә ilә birlikdә 3 gün müddәtindә
dövlәt qeydiyyatına alınması haqqında әrizә ilә birlikdә vә ya qeydiyyata alındıqdan
sonra yalnız 10 gün müddәtindә
dövlәt qeydiyyatına alındıqdan sonra yalnız 1 ay müddәtindә
Sual: Vergi orqanı şәhadәtnamәdublikatı vergi ödәyicisinә verdikdәn sonra müvafiq icra
hakimiyyәti orqanına [Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna] mәlumatı hansı qaydada
göndәrir? (Çәki: 1)
yalnız elektron daşıyıcı vasitәsilә
elektron vә [vә ya] kağız daşıyıcılar vasitәsilә
istәnilәn qaydada
bu barәdә mәlumat göndәrilmir
Sual: Şәhadәtnamәdublikat alındığı tarixdәn neçә gün müddәtindә hesabın açılması
üçün istifadә olunmadıqda qüvvәdәn düşmüş hesab edilir? (Çәki: 1)
15 gün
20 gün
10 gün
5 gün
Sual: Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq şәhadәtnamәdublikatın iki hissәdәn ibarәt olması
mәlumdur. Vergi ödәyicisi tәrәfindәn bank hesabı açılarkәn hәmin hissәlәr necә istifadә
olunur? (Çәki: 1)
onun bir hissәsi vergi ödәyicisinin hesab açdığı bankda qalır, bildiriş adlanan digәr
hissәsini isә bank idarәsi müvafiq qeydlәri apardıqdan sonra onu vermiş vergi orqanına
göndәrir

onun bir hissәsi vergi ödәyicisinin hesab açdığı bankda qalır, bildiriş adlanan digәr
hissәsini isә bank idarәsi müvafiq qeydlәri apardıqdan sonra müvafiq maliyyә orqanına
göndәrir.
onun bir hissәsi vergi ödәyicisindә qalır, bildiriş adlanan digәr hissәsini isә bank
idarәsi müvafiq qeydlәri apardıqdan sonra onu vermiş vergi orqanına göndәrir.
onun bir hissәsi vergi ödәyicisinin hesab açdığı bankda qalır, bildiriş adlanan digәr
hissәsini isә vergi ödәyicisi müvafiq qeydlәri apardıqdan sonra onu vermiş vergi
orqanına göndәrir.
Sual: Vergi orqanı bank idarәsindәn bildirişi aldıqdan vә bildirişdә göstәrilәn mәlumatları
vergi uçotu mәlumatlarına daxil etdikdәn sonra neçә gün müddәtinә hәmin mәlumatları
müvafiq icra hakimiyyәti orqanına [Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna] elektron vә [vә ya]
kağız daşıyıcılar vasitәsilә göndәrir? (Çәki: 1)
5 gün müddәtinә
1 gün müddәtinә
10 gün müddәtinә
15 gün müddәtinә
Sual: Şәhadәtnamәdublikat neçә gün әrzindә istifadә olunmadıqda, vergi ödәyicisinә
verilmiş şәhadәtnamәdublikat geri alınır vә hesabın açılmaması barәdә bankdan
alınmış rәsmi mәlumata әsasәn onun etibarsız olması haqqında vergi ödәyicisinin uçot
mәlumatlarında müvafiq qeydlәr edilir? (Çәki: 1)
10 gün
20 gün
15 gün
5 gün
Sual: Vergi orqanları tәrәfindәn keçirilәn vergi yoxlamaları hansı formalarda ola bilәr?
(Çәki: 1)
sәyyar vergi yoxlaması vә operativ vergi nәzarәti
operativ vergi nәzarәti vә kameral vergi yoxlaması
sәyyar vә kameral vergi yoxlamaları, operativ vergi nәzarәti
sәyyar vә kameral vergi yoxlamaları
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Sual: Vergi ödәyicisinin hansı vergilәr üzrә son 3 tәqvim ilindәn çox olmayan fәaliyyәti
üzrә sәyyar vergi yoxlaması aparılır? (Çәki: 1)
mәnfәәt vergisi, ӘDV, yol vergisi vә әmlak vergisi

mәnfәәt vergisi, gәlir vergisi, әmlak vergisi, yol vergisi vә torpaq vergisi
torpaq vergisi, aksiz, mәnfәәt vergisi vә mәdәn vergisi
sadәlәşdirilmiş vergi, ӘDV, әmlak vergisi vә gәlir vergisi
Sual: Vergi yoxlaması keçirildikdә, vergi orqanının vergi ödәyicisinin digәr şәxslәrlә
әlaqәdar fәaliyyәti barәdә vergi yoxlamalarının predmetinә aid olan mәlumat alması
üçün sәnәdlәrlә tәsdiq edilmiş zәrurәt yarandığı halda … (Çәki: 1)
vergi orqanının hәmin şәxslәrdәn yoxlanılan vergi ödәyicisinin fәaliyyәtinә aid olan
sәnәdlәr almaq hüququ yoxdur
vergi orqanı yalnız mәhkәmәnin qәrarı әsasında hәmin şәxslәrdәn yoxlanılan vergi
ödәyicisinin fәaliyyәtinә aid olan sәnәdlәr ala bilәr
vergi orqanı özünün әsaslandırılmış qәrarı әsasında hәmin şәxslәrdәn yoxlanılan
vergi ödәyicisinin fәaliyyәtinә aid olan sәnәdlәr ala bilәr
vergi orqanı özünün әsaslandırılmış qәrarı әsasında hәmin şәxslәrdәn yoxlanılan
vergi ödәyicisinin fәaliyyәtinә aid olan sәnәdlәr ala bilmәz
Sual: Vergi yoxlamasının nәticәlәri ilә razılaşmayan vergi ödәyicilәrinin tәlәbi әsasında
keçirilәn növbәdәnkәnar vergi yoxlaması vergi orqanının әvvәlki yoxlamanı keçirәn
vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn keçirilә bilәrmi? (Çәki: 1)
bütün hallarda keçirilә aparıla bilәr
müstәsna hallarda keçirilә bilәr
heç bir halda keçirilә bilmәz
yalnız yuxarı vergi orqanının әsaslandırılmış qәrarı әsasında keçirilә bilәr
Sual: Vergi ödәyicisi hansı hallarda növbәdәnkәnar sәyyar vergi yoxlamasının
keçirilmәsini tәlәb edә bilәr? (Çәki: 1)
heç bir halda bu mümkün deyildir
hәr hansı bir әsas olubolmadan istәnilәn halda
yuxarı vergi orqanının xahişi vә vergi ödәyicisinin müraciәti olduqda
vergi ödәyicisi vergi yoxlamasının nәticәsi ilә razılaşmadıqda
Sual: Kameral vergi yoxlaması hansı sәnәdlәr әsasında vә hansı orqan tәrәfindәn
keçirilir? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn vergi hesabatları, habelә vergilәrin
hesablanmasını vә ödәnilmәsini özündә әks etdirәn vә vergi ödәyicisinin fәaliyyәti
haqqında vergi orqanında olan digәr sәnәdlәr әsasında vergi orqanı tәrәfindәn
vergi ödәyicisinin tәsәrrüfat әmәliyyatlarının rәsmilәşdirildiyi ilkin sәnәdlәri әsasında
vergi orqanları tәrәfindәn
digәr vergi ödәyicilәrinin mәlumatları әsasında maliyyә orqanı tәrәfindәn
vergi ödәyicisinin tәsәrrüfat әmәliyyatlarının rәsmilәşdirildiyi ilkin sәnәdlәri әsasında
vergi ödәyicisi tәrәfindәn
Sual: Kameral vergi yoxlaması zamanı vergi bәyannamәsindә vergilәrin düzgün
hesablanmaması [vergi mәblәğinin az vә ya artıq göstәrilmәsi] aşkar edildikdә, vergi
ödәyicisinә neçә gün müddәtindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi
formada vergilәrin hesablanmasına dair bildiriş göndәrilir? (Çәki: 1)
10 gün

15 gün
7 gün
5 gün
Sual: Kameral vergi yoxlaması vergi ödәyicisi tәrәfindәn verginin hesablanması vә
ödәnilmәsi üçün әsas olan sәnәdlәrin vergi orqanına tәqdim edildiyi gündәn neçә gün
müddәtindә keçirilir? (Çәki: 1)
10 gün
15 gün
20 gün
30 gün
Sual: Kameral vergi yoxlaması zamanı vergi bәyannamәsindә vergilәrin düzgün
hesablanmaması [vergi mәblәğinin az vә ya artıq göstәrilmәsi] aşkar edildikdә vergi
orqanı tәrәfindәn hansı tәdbirlәr görülür? (Çәki: 1)
vergilәr üzrә artıq hesablama olduqda heç bir tәdbir görülmür
vergilәr üzrә әksik hesablama olduqda müvafiq düzәliş edilir
vergilәr düzgün hesablanır vә bu barәdә vergi ödәyicisinә bildiriş göndәrilir
vergilәrin düzgün vә ya sәhv hesablanması ilә әlaqәdar vergi ödәyicisinә bildiriş
göndәrilir
Sual: Kameral yoxlama aparmaq üçün zәruri olan vergi bәyannamәsi üzürlü әsas
olmadan vergi qanunvericiliyi ilә müәyyәn olunmuş müddәtdә tәqdim edilmәdikdә vergi
orqanı hansı tәdbirlәri görür? (Çәki: 1)
heç bir tәdbir görmәdәn vergi bәyannamәsinin tәqdim olunmasını gözlәyir
vergi ödәyicisi barәdә әlaqәli mәlumatlar әsasında vergi hesablayır
vergi ödәyicisinin banklarda vә digәr kredit tәşkilatlarında olan hesablarına
sәrәncam verir
vergi ödәyicisinin fәaliyyәtinin dayandırılması ilә bağlı mәhkәmәdә iddia qaldırır
Sual: Vergi orqanı kameral yoxlamanın keçirilmәsi üçün müәyyәn edilmiş qaydalara
riayәt etmәdikdә, sәyyar vergi yoxlaması keçirilәn zaman yoxlamanın keçirildiyi vaxta
qәdәr yol verdiyi vә kameral yoxlama ilә müәyyәn edilә bilәn sәhvlәr üzrә vergi
ödәyicisinә hansı mәsuliyyәt tәdbirlәri görülür? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisi bu cür sәhvlәrә görә maliyyә sanksiyaları tәtbiq edilir
faizlәrin ödәnilmәsi istisna olmaqla vergi ödәyicisi bu cür pozuntulara görә
mәsuliyyәt daşımır
vergi ödәyicisinin xahişi olduqda mәsuliyyәtdәn azad edilir.
faizlәrin ödәnilmәsi dә daxil olmaqla vergi ödәyicisi bu cür pozuntulara görә
mәsuliyyәt daşımır
Sual: Növbәdәnkәnar sәyyar vergi yoxlaması keçirildikdә, vergi orqanı tәrәfindәn vergi
ödәyicisinә vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçә gün әvvәl yazılı bildiriş
göndәrilir? (Çәki: 1)
10 gün
15 gün
bildiriş göndәrilmir

5 gün
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması hansı orqanın qәrarı әsasında keçirilir? (Çәki: 1)
maliyyә orqanlarının
vergi vә maliyyә orqanlarının
dövlәt xәzinәdarlıq vә statistika orqanlarının
vergi orqanının
Sual: Növbәti sәyyar vergi yoxlaması neçә gündәn artıq davam edә bilmәz? (Çәki: 1)
31 gün
20 gün
mәhdudiyyәt yoxdur
30 gün
Sual: Müstәsna hallarda yuxarı vergi orqanının qәrarına әsasәn sәyyar vergi
yoxlamasının keçirilmәsi müddәti neçә günә qәdәr artırıla bilәr? (Çәki: 1)
60 günәdәk
30 günәdәk
31 günәdәk
90 günә qәdәr
Sual: Növbәti sәyyar vergi yoxlaması keçirilәrkәn vergi ödәyicisinә göndәrilәn bildirişdә
nәlәr göstәrilmәlidir? 1. vergi ödәyicisinin hüquq vә vәzifәlәri 2. vergi orqanının hüquq vә
vәzifәlәri 3. vergi ödәyicisinin hüquqi ünvanı vә tәsisçilәri 4. vergi yoxlamasının әsası vә
tarixi 5. vergi ödәyicisinin obyektlәrinin sayı vә hansı növ vergilәrin ödәyicisi olması
(Çәki: 1)
1, 2, 3
1, 2, 4
3, 4, 5
2, 3, 5
Sual: Növbәdәnkәnar sәyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tәrәfindәn aşağıda
göstәrilәn hansı hallarda keçirilә bilәr: 1. verginin hesablanması vә ödәnilmәsi üçün
zәruri olan vergi hesabatı sәnәdlәri müәyyәn edilmiş müddәtdә vә bu barәdә vergi
orqanının xәbәrdarlığından sonra da tәqdim edilmәdikdә; 2. digәr vergi ödәyicilәrindәn
daxil olmuş anonim mәlumatlar olduqda 3. vergi yoxlamasının nәticәlәri üzrә tәrtib
edilmiş aktda dürüst olmayan vә [vә ya] tәhrif olunmuş mәlumatlar aşkar edildikdә. 4.
ӘDV üzrә artıq ödәnilmiş vergi, faiz vә maliyyә sanksiyası digәr vergilәrin, faizlәrin vә
maliyyә sanksiyalarının ödәnilmәsi hesabına vә ya sonrakı öhdәliklәr üzrә ödәmәlәrin
hesabına aid edildikdә 5. vergi ödәyicisi ödәnilmәli olan vergi mәblәğlәrini vaxtında vә
tam ödәmәdikdә (Çәki: 1)
1, 2, 3
1, 3, 4
2, 4, 5
1, 3, 5

Sual: Növbәdәnkәnar sәyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tәrәfindәn hansı hallarda
keçirilә bilәr: 1. artıq ödәnilmiş vergilәrin, faizlәrin vә maliyyә sanksiyalarının
qaytarılması barәdә vergi ödәyicisinin әrizәsi daxil olduqda; 2. vergi orqanının әldә etdiyi
mәnbәyi bәlli olan hәr hansı mәlumat әsasında vergi ödәyicisinin gәlirlәrinin vә ya
vergitutma obyektinin gizlәdildiyi [azaldıldığı] aşkar edildikdә; 3. cinayәt prosessual
qanunvericiliyinә uyğun olaraq mәhkәmәnin vә ya hüquqmühafizә orqanlarının vergi
yoxlamalarının keçirilmәsi barәdә müvafiq qәrarı olduqda 4. vergi ödәyicisinin banklarda
vә digәr kredit tәşkilatlarındakı hesablarına sәrәncam verildikdәn sonra da vergi öhdәliyi
yerinә yetirilmәdikdә 5. vergi ödәyicisinin әmlakını siyahıya aldıqdan sonra da ödәnilmәli
olan vergilәr ödәnilmәdikdә (Çәki: 1)
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 4, 5
1, 3, 4
Sual: Növbәdәnkәnar sәyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tәrәfindәn aşağıda
göstәrilәn hansı hallarda keçirilә bilәr? 1. bir neçә tәsisçisi olan hüquqi şәxsin
tәsisçilәrindәn biri vәfat etdikdә 2. ӘDV üzrә artıq ödәnilmiş vergi, faiz vә maliyyә
sanksiyası digәr vergilәrin, faizlәrin vә maliyyә sanksiyalarının ödәnilmәsi hesabına vә
ya sonrakı öhdәliklәr üzrә ödәmәlәrin hesabına aid edildikdә. Bu halda növbәdәnkәnar
vergi yoxlaması yalnız vergi ödәyicisinin ӘDVyә cәlb edilәn әmәliyyatları üzrә aparıla
bilәr; 3. «Müflislәşmә vә İflas haqqında» Qanuna әsasәn müәssisә mәhkәmәnin qәrarı
ilә müflis elan etdikdә; 4. vergi orqanının әldә etdiyi mәnbәyi bәlli olan hәr hansı
mәlumat әsasında vergi ödәyicisinin gәlirlәrinin vә ya vergitutma obyektinin gizlәdildiyi
[azaldıldığı] aşkar edildikdә; 5. vergi ödәyicisi olan hüquqi şәxsin lәğv edilmәsi, yenidәn
tәşkil edilmәsi vә ya fiziki şәxsin hüquqi şәxs yaratmadan sahibkarlıq fәaliyyәtinә xitam
verilmәsi barәdә müraciәti olduqda. (Çәki: 1)
1; 2; 3
2; 3; 5
1; 3; 4
2; 4; 5
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması günün hansı vaxtında hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
iş günü vә vergi ödәyicisinin iş vaxtı әrzindә
yalnız iş günü әrzindә
yalnız vergi ödәyicisinin iş vaxtı әrzindә
günün istәnilәn vaxtı
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya aşağıda göstәrilәn hansı hallarda
aparılır? 1. vergi ödәyicisinin sahibliyindә olan malların miqdarı böyük hәcmdә olduqda
2. vergi ödәyicisinin sahibliyindә olan malların alış sәnәdlәri olmadıqda vә ya bu malların
fiziki şәxslәrdәn alınması müәyyәn edildikdә 3. vergi ödәyicisindә sonuncu vergi
yoxlaması zamanı vergi ödәyicisi tәrәfindәn bilәrәkdәn hesabat sәnәdlәrinin
aparılmaması aşkar edildikdә 4. vergi ödәyicisindә sonuncu vergi yoxlaması zamanı
vergi ödәyicisi tәrәfindәn qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydalara uyğun olaraq
hesabat sәnәdlәrinin aparılmaması aşkar edildikdә vә bununla әlaqәdar vergi orqanının
xәbәrdarlığından sonra yol verilmiş dәqiqsizliklәr aradan qaldırılmadıqda vә hesabat
müәyyәn edilmiş qaydalara uyğun olaraq aparılmadıqda 5. vergi ödәyicisindә sәyyar
vergi yoxlaması zamanı aksiz markaları ilә markalanmalı olan, ancaq markalanmamış

mallar aşkar edildikdә (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 4, 5
1, 3, 5
3, 4, 5
Sual: Sәyyar vergi yoxlamasının nәticәlәri hansı sәnәdlә rәsmilәşdirilir? (Çәki: 1)
vergi yoxlaması aktı ilә
arayışla
bildirişlә
rәsmilәşdirilmir
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması aktında aşağıdakı mәlumatlardan hansılar göstәrilmәlidir?
1. aşkar olunmuş vergi qanunvericiliyinin pozulması halları 2. pozuntulara görә
mәsuliyyәti nәzәrdә tutan qanunların konkret maddәlәri 3. yoxlama zamanı aşkar
olunmayan halların olma ehtimalı 4. vergi ödәyicisi tәrәfindәn qanunların mәnimsәnilmә
dәrәcәsi 5. qanunvericiliyin pozulması hallarının olmaması (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 4, 5
1, 2, 5
2, 3, 4
Sual: Vergi yoxlaması aktının bir nüsxәsi vergi ödәyicisinә [onun sәlahiyyәtli
nümayәndәsinә] verilmә tarixini tәsdiq edәn üsulla aktın tәrtib edildiyi tarixdәn sonra
neçә gündәn gec olmayaraq verilir vә ya göndәrilir? (Çәki: 1)
10 gündәn
15 gündәn
mәhdudiyyәt qoyulmur
5 gündәn
Sual: Vergi ödәyicisi vergi yoxlaması aktı ilә vә ya onun hәr hansı bir hissәsi ilә
razılaşmadıqda, vergi yoxlaması aktının verilmәsi günündәn neçә gün müddәtindә
müvafiq vergi orqanına aktı imzalamamasının sәbәblәrini izah edә, yaxud akta vә ya
onun ayrıayrı hissәlәrinә öz etirazını yazılı surәtdә bildirә bilәr? (Çәki: 1)
10 gün
30 gün
20 gün
15 gün
Sual: Vergi ödәyicisi yoxlama aktı ilә razılaşmadıqda, aktın verilmәsi günündәn müәyyәn
olunmuş 30 gün müddәt bitdikdәn sonra 15 gündәn çox olmayan müddәtdә vergi
orqanının rәhbәri [onun müavini] hansı mәsәlәlәrә baxır? 1. vergi ödәyicisindәn Vergi
Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada götürülmüş, habelә vergi ödәyicisi tәrәfindәn
tәqdim edilmiş sәnәdlәrә 2. vergi yoxlaması aktına, vergi qanunvericiliyinin pozulması
hallarına vә onların aradan qaldırılması 3. müvafiq sanksiyaların [cәrimәlәrin] tәtbiq
edilmәsi 4. qanunvericiliyin pozulması hallarının olubolmamasından asılı olmayaraq
mәsuliyyәt mәsәlәsinә 5. heç bir mәsәlәyә baxılmır (Çәki: 1)

1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3, 5
2, 4, 5
Sual: Vergi ödәyicisi ona әvvәlcәdәn mәlumat verilmәsinә baxmayaraq üzürlü sәbәb
olmadan gәlmәyibsә, yoxlamanın materiallarına, vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn
etirazlara, izahatlara, digәr sәnәd vә materiallara onun iştirakı olmadan baxıla bilәrmi?
(Çәki: 1)
heç bir hallarda baxıla bilmәz
müstәsna hallarda yalnız yuxarı vergi orqanının qәrarı әsasında baxıla bilәr
yalnız mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş qәrarı әsasında baxıla bilәr
vergi ödәyicisinin iştirakı olmadan baxıla bilәr
Sual: Vergi yoxlamasını bilavasitә hәyata keçirәn vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin
yaşayış binalarına [sahәlәrinә] orada yaşayan fiziki şәxslәrin iradәsindәn kәnar vә ya
onların iradәsinә zidd olaraq daxil olmasına hansı hallarda yol verilir? (Çәki: 1)
vergi orqanının rәhbәrinin qәrarından sonra
daxili işlәr orqanlarının müdaxilәsindәn sonra
vergi yoxlamasını bilavasitә hәyata keçirәn vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәri
istәnilәn vaxt daxil ola bilәrlәr
heç bir halda yol verilmir
Sual: Bilavasitә sәyyar vergi yoxlamasını keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxslәrinә vergi
ödәyicisinin sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün istifadә etdiyi әrazilәrә vә ya
binalara [yaşayış binaları [sahәlәri] istisna olmaqla] daxil olmağa icazә verilmәdikdә,
yoxlamanı keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn tәrtib edilәn akta әsasәn
vergi orqanının hansı hüquqları vardır? (Çәki: 1)
ödәnilmәli olan vergi mәblәğlәrini Vergi Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada
müәyyәn etmәk
heç bir hüququ yoxdur
vergi ödәyicisini inzibati mәsuliyyәtә cәlb etmәk
vergi ödәyicisini cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb etmәk
Sual: Sәyyar vergi yoxlamasını keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsinin yoxlamanın
dolğun vә obyektiv keçirilmәsi üçün bütün halların ayırd edilmәsi mәqsәdi ilә vergi
yoxlaması keçirilәn vergi ödәyicisinin әrazilәrinin, binalarının, habelә sәnәdlәrin vә
әşyaların baxışını hansı sәnәd әsasında keçirmәk hüququ vardır? (Çәki: 1)
әtrafda yerlәşәn ticarәt obyektlәri sahiblәrinin tәlәblәri әsasında
vergi orqanın әsaslandırılmış qәrarı әsasında
vergi orqanının rәhbәrinin göstәrişi әsasında
maliyyә orqanının tәlәbi әsasında
Sual: Sәyyar vergi yoxlamasını keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsi yoxlamanın dolğun
vә obyektiv keçirilmәsi üçün bütün halların ayırd edilmәsi mәqsәdi ilә vergi yoxlaması
keçirilәn vergi ödәyicisinin әrazilәrinin, binalarının, habelә sәnәdlәrin vә әşyaların
baxışını kimlәrin iştirakı ilә hәyata keçirir? (Çәki: 1)

müşahidәçilәrin
digәr vergi orqanının nümayәndәsinin
heç kim iştirak etmir
daxili işlәr orqanı әmәkdaşlarının
Sual: Sәyyar vergi yoxlamasını keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsi tәrәfindәn baxışın
keçirilmәsi barәsindә hansı sәnәd tәrtib edilir? (Çәki: 1)
protokol tәrtib edilir
akt tәrtib edilir
arayış tәrtib edilir
vergi orqanının rәhbәrinin adına mәruzә hazırlanır
Sual: Sәyyar vergi yoxlamasını keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsi yoxlama üçün zәruri
olan sәnәdlәri vergi ödәyicisindәn hansı qanunvericilik aktı ilә müәyyәn edilmiş qaydada
tәlәb edә bilәr? (Çәki: 1)
Mülki Mәcәllә ilә
Cinayәt Mәcәllәsi ilә
Gömrük Mәcәllәsi ilә
Vergi Mәcәllәsi ilә
Sual: Sәyyar vergi yoxlamasını bilavasitә hәyata keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsinә
tәlәb olunan sәnәdlәr vergi ödәyicisi tәrәfindәn qanunla müәyyәn olunmuş müddәtdә
tәqdim edilmәdikdә vә ya hәmin sәnәdlәrin onda olmaması vergi ödәyicisi tәrәfindәn
bildirildikdә, yoxlamanı hәyata keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxslәri vә vergi ödәyicisi
tәrәfindәn imzalanan hansı sәnәd tәrtib edilir? (Çәki: 1)
vergi orqanının rәhbәrinin adına mәruzә hazırlanır
akt tәrtib edilir
arayış tәrtib edilir
protokol tәrtib edilir
Sual: Mәlumdur ki, sәyyar vergi yoxlamasını bilavasitә hәyata keçirәn vergi orqanının
vәzifәli şәxsinә tәlәb olunan sәnәdlәr vergi ödәyicisi tәrәfindәn Vergi Mәcәllәsinә uyğun
olaraq 5 gün müddәtindә verilmәdikdә yoxlamanı hәyata keçirәn vergi orqanının vәzifәli
şәxslәri vә vergi ödәyicisi tәrәfindәn imzalanan akt tәrtib olunur. Sәyyar vergi
yoxlamasının keçirildiyi müddәtdә tәlәb olunan sәnәdlәri vә ya surәtlәrini digәr
mәnbәlәrdәn әldә etmәk mümkün olmadıqda vergi orqanının hansı hüquqları vardır?
(Çәki: 1)
heç bir hüququ yoxdur
tәrtib olunan akta әsasәn ödәnilmәli olan vergi mәblәğlәrini Vergi Mәcәllәsindә
nәzәrdә tutulmuş qaydada müәyyәn etmәk
tәrtib olunan akta әsasәn vergi ödәyicisini inzibati mәsuliyyәt cәlb etmәk
tәrtib olunan akta әsasәn vergi ödәyicisini cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb etmәk
Sual: Vergi nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi vә Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar
çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrә әsasәn daxil olmuş sorğuların icrası ilә bağlı zәruri olan
sәnәdlәr vә ya onların lazımi qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri vergi orqanının
müraciәtinә әsasәn vergi ödәyicisi tәrәfindәn neçә gün müddәtindә tәqdim edilmәlidir?

(Çәki: 1)
5 gün
10 gün
20 gün
15 gün
Sual: Vergi ödәyicisi tәrәfindәn yoxlamanı bilavasitә hәyata keçirәn vәzifәli şәxsә verilәn
sәnәdlәrin vә nümunә kimi әşyaların götürülmәsi hansı orqanının әsaslandırılmış qәrarı
ilә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
mәhkәmәnin
prokurorluğun
vergi orqanının
maliyyә orqanının
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması zamanı nümunә kimi әşyalar hansı mәqsәdlәr üçün
götürülür? 1. gәlirdәn çıxılan xәrclәrә aid edilәn malların [işlәrin, xidmәtlәrin] dәyәrinin
onların fiziki vә keyfiyyәt göstәricilәri, növü, mәnbәyi vә digәr göstәricilәrlә
uyğunluğunun yoxlanılması; 2. malların istehsal mәnşәyinin müәyyәnlәşdirilmәsi; 3.vergi
qanunvericiliyinin pozulmasının, o cümlәdәn aksiz markası ilә markalanmamış vә ya
saxta aksiz markası ilә markalanmış malların saxlanılmasının, satışının vә idxal
olunmasının sübut edilmәsi 4. malların keyfiyyәt göstәricilәrinin dövlәt standartlarına
uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi 5. malların [işlәrin, xidmәtlәrin] bazar qiymәtlәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi (Çәki: 1)
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 4
2, 4, 5
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması keçirildiyi zaman әşyaların nümunә kimi götürülmәsinә
görә Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş hallarda vә mәqsәdlәrlә yoxlamanı hәyata
keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsi nә vaxt vergi orqanının rәhbәrinә vә ya onun
müavininә yazılı mәlumat vermәlidir? (Çәki: 1)
yoxlama başa çatdıqdan sonra
hәmin gün
yoxlamaya başlanıldıqdan 3 gün sonra
mәlumat verilmir
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması zamanı әşyaların nümunә kimi götürülmәsi haqqında
qәrarın forması hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
Maliyyә Nazirliyi ilә razılaşdırılmaqla Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn
Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn
Maliyyә Nazirliyi ilә razılaşdırılmaqla Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn
Sual: Әşyaların nümunә kimi götürülmәsi hәcmi, miqdarı, müddәti vә götürülmә ilә
әlaqәdar digәr şәrtlәr nәyә әsasәn müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisi tәrәfindәn müәyyәn edilәn miqdara vә ya hәcmә әsasәn

vergi orqanının sәyyar vergi yoxlaması aparan vәzifәli şәxs tәrәfindәn müәyyәn
edilәn miqdara vә ya hәcmә әsasәn
Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn miqdara, hәcmә vә müddәtә әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә qüvvәdә olan standartlara vә normativlәrә
әsasәn
Sual: Nümunә kimi götürülmüş әşyaların saxlanılması vә onların qorunması,
qanunvericiliyә uyğun olaraq yaradılmış vә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilatlarda tәdqiq
edilmәsi kimin hesabına hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisinin
vergi orqanının
maliyyә orqanının
bәlәdiyyәnin
Sual: Nümunә kimi götürülmüş әşyalar istehlak xassәlәrini itirmәdiyi halda, hәmin
әşyalar kimә verilir? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisinә qaytarılır
vergi orqanı tәrәfindәn satılmaq üçün ticarәt obyektlәrinә verilir
qanunla müәyyәn edilmiş mәblәğdә dövlәt rüsumu alındıqdan sonra vergi
ödәyicisinә qaytarılır
mәhkәmәyә göndәrilir
Sual: Vergi ödәyicisindәn sәnәdlәrin kim tәrәfindәn tәsdiq edilmiş surәtlәri götürülür?
(Çәki: 1)
vergi ödәyicisi tәrәfindәn
hәmin sәnәdlәr tәsdiq edilmir
vergi orqanı tәrәfindәn
vergi orqanı ilә birlikdә vergi ödәyicisi tәrәfindәn
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması zamanı vergilәrin hesablanması üçün zәruri olmayan
sәnәdlәrin vә nümunә kimi әşyaların hansı vaxtlarda götürülmәsinә yol verilmir? (Çәki:
1)
saat 13.00dan saat 14.00dәk olan müddәtә
gecә vaxtı [axşam saat 22.00dan sәhәr saat 8.00dәk olan müddәtә]
mühasib mәşğul olduğu müddәtdә
zәruri olmayan sәnәdlәrin vә nümunә kimi әşyaların götürülmәsi qadağandır.
Sual: Vergi orqanının vәzifәli şәxsi sәnәdlәrin vә nümunә kimi әşyaların götürülmәsinә
qәdәr hansı hәrәkәtlәri edir? (Çәki: 1)
yalnız götürülmә barәdә vergi orqanının rәhbәrinin [onun müavininin]
әsaslandırılmış qәrarını tәqdim edir
yalnız iştirak edәn şәxslәrә onların hüquq vә vәzifәlәrini izah edir
götürülmә barәdә vergi orqanının rәhbәrinin [onun müavininin] әsaslandırılmış
qәrarını tәqdim edir vә iştirak edәn şәxslәrә onların hüquq vә vәzifәlәrini izah edir
vergi ödәyicisinә vergi orqanının rәhbәrinin sәnәdlәrin vә nümunә kimi әşyaların
verilmәsi barәdә şifahi göstәrişini çatdırır

Sual: Vergi ödәyicisinin Vergi Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada sәnәdlәri vә
әşyaları vermәdiyi halda hәmin sәnәdlәrin vә nümunә kimi әşyaların götürülmәsi sәyyar
vergi yoxlamasını bilavasitә hәyata keçirәn vergi orqanının әsaslandırılmış müraciәtinә
әsasәn hansı orqanın qәrarı ilә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
mәhkәmәnin qәrarı ilә
yuxarı vergi orqanının qәrarı ilә
daxili işlәr orqanının qәrarı ilә
prokurorun qәrarı ilә
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması keçirilәrkәn ekspert hansı sәnәd әsasında cәlb edilir?
(Çәki: 1)
göndәriş әsasında
mәhkәmәnin qәrarı әsasında
müqavilә әsasında
ekspertin işlәdiyi tәşkilatın rәhbәrinin tapşırığı әsasında
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması keçirilәrkәn ekspertiza hansı orqanın qәrarı ilә tәyin edilir?
(Çәki: 1)
mәhkәmәnin
yuxarı vergi orqanının
Nazirlәr Kabinetinin
sәyyar vergi yoxlamasını bilavasitә hәyata keçirәn vergi orqanının
Sual: Sәyyar vergi yoxlamasının keçirilmәsi zamanı ekspertiza keçirilmәsi haqqında
qәrar çıxarmış vergi orqanı vergi ödәyicisinә münasibәtdә aşağıdakı hansı tәdbirlәri
görmәlidir? 1. vergi ödәyicisini ekspertizanın keçirilmәsi haqqında qәrarla tanış etmәlidir
2. ekspertin vergi ödәyicisi tәrәfindәn göstәrilәn şәxslәrdәn tәyin olunmasına icazә
vermәmәlidir 3. vergi ödәyicisi tәrәfindәn ekspertә әlavә sualların verilmәsinin qarşısı
alınmalıdır 4. hәmin şәxsә ekspertizanın tәyin edilmәsi vә keçirilmәsi zamanı Vergi
Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş hüquqlarını izah etmәlidir (Çәki: 1)
2, 4
2, 3
3,4
1,4

BÖLMӘ: 0107
Ad

0107

Suallardan

39

Maksimal faiz

39

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

3%

Sual: Sәyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertiza aparıldıqda barәsindә onlara dair

suallar qoyulmamış, iş üçün әhәmiyyәtli olan halları müәyyәn etdikdә … (Çәki: 1)
yalnız müstәsna hallarda hәmin hallar haqqında özünün rәyinә nәticәlәr daxil etmәk
hüququ yoxdur
ekspert tәrәfindәn aparılan araşdırma, gәldiyi nәticәlәr vә qoyulan suallara
әsaslandırılmış cavablar yoxlama aktına daxil edilmir
hәmin hallar haqqında özünün rәyinә nәticәlәr daxil etmәk hüququ vardır
yalnız yuxarı vergi orqanının bu barәdә qәrarı әsasında hәmin hallar haqqında
özünün rәyinә nәticәlәr daxil etmәk hüququ vardır
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması keçirilәrkәn tәkrar ekspertiza nә vaxt tәyin edilir? (Çәki: 1)
ekspertin rәyi kifayәt qәdәr aydın vә dolğun olmadığı hallarda
ekspertin rәyi әsaslı olmadığı vә onun düzgün olmasında şübhәlәrin olduğu hallarda
heç bir halda tәyin edilmir
heç bir halda tәyin edilmir
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması zamanı cәlb edilәn mütәxәssisin xüsusi bilik vә tәcrübәsi
olmaqla yanaşı, aşağıdakı hansı vәziyyәtin olması mәcburidir? (Çәki: 1)
mütәxәssis vergi ödәyicisinin ailә üzvü olmalıdır
o, işin nәticәlәrindә maraqlı olmamalıdır
o, işin nәticәlәrindә maraqlı olmalıdır
o, müәyyәn edilmiş qaydada vergi orqanında mütәxәssis kimi qeydiyyatdan
keçmәlidir
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması zamanı tәrcümәçi hansı sәnәd әsasında dәvәt olunur?
(Çәki: 1)
müqavilә әsasında
mәhkәmәnin qәrarı әsasında
göndәriş әsasında
tәrcümәçinin işlәdiyi tәşkilatın rәhbәrinin әmri әsasında
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması zamanı dәvәt edilәn müşahidәçi әn azı neçә nәfәr
olmalıdır? (Çәki: 1)
mәhdudiyyәt qoyulmur
4 nәfәr
2 nәfәr
1 nәfәr
Sual: Sәyyar vergi yoxlamasının keçirilmәsi zamanı dәvәt edilәn müşahidәçi hәyata
keçirilәn hәrәkәtlәrә dair aşağıdakı hansı tәdbirlәri görә bilәr? 1. vergi ödәyicisinin
cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunması barәdә müvafiq orqanlara müraciәt edilmәsi barәdә
tәklif verә bilәr 2. vergi orqanlarının yoxlamanı keçirәn vәzifәli şәxslәrinin qeyriqanuni
hәrәkәtlәrini protokola daxil edә bilәr 3. keçirilәn hәrәkәtlәrә dair öz qeydlәrini protokola
daxil edә bilәr 4. zәrurәt olduqda hәmin hәrәkәtlәrә dair öz izahatlarını verә bilәr (Çәki:
1)
2, 4
1,3

3, 4
1, 4
Sual: Vergi yoxlamasının hәyata keçirilmәsi üzrә hәrәkәtlәrin icraatı zamanı tәrtib edilәn
protokolu imzalayan şәxslәrin hansı hüququ vardır? (Çәki: 1)
hәmin şәxslәrin protokolu imzalamaqdan başqa heç bir hüququ yoxdur
hәmin şәxslәrin yalnız protokola daxil edilmәli olan qeydlәr etmәk hüququ vardır
hәmin şәxslәrin protokola daxil edilmәli olan vә ya işә tikilmәli olan qeydlәr etmәk
hüququ yoxdur
hәmin şәxslәrin protokola daxil edilmәli olan vә ya işә tikilmәli olan qeydlәr etmәk
hüququ vardır
Sual: Sәyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nәticәlәri üzrә vergi orqanının
rәhbәri [rәhbәrin müavini] 10 gün müddәtindә aşağıda göstәrilәn qәrarlardan hansıları
çıxara bilәr? 1. vergi ödәyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә mәsuliyyәtә
cәlb edilmәsi 2. vergi ödәyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә mәsuliyyәtә
cәlb edilmәsindәn imtina olunması 3. vergi ödәyicisinin әmlakının siyahıya alınması 4.
xronometraj metodu ilә müşahidә aparılması 5. әlavә vergi yoxlaması tәdbirlәrinin
keçirilmәsi (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 2, 5
3, 4, 5
Sual: Sәyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nәticәlәri üzrә vergi orqanının
rәhbәri [rәhbәrin müavini] neçә gün müddәtindә qәrar çıxarır? (Çәki: 1)
10 gün
5 gün
15 gün
20 gün
Sual: Vergi ödәyicisi vә ya onun nümayәndәsinin bilәrәkdәn hәrәkәtlәri nәticәsindә vergi
orqanının qәrarının surәti vә [vә ya] tәlәbnamәsi ona tәqdim oluna bilinmirsә, bu
sәnәdlәr [sәnәd] hansı vaxtdan tәqdim edilmiş hesab edilir? (Çәki: 1)
onların [onun] sifarişli mәktubla alınması günündәn
qәrarın çıxarıldığı gündәn
tәlәbnamәdә göstәrildiyi tarixdәn
aktın yazıldığı gündәn
Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki vә hüquqi şәxslәrdә hәyata keçirilәn
operativ vergi nәzarәti hansı mәsәlәlәri әhatә edir ? 1. müәyyәn edilmiş qaydada vә
hallarda vergi orqanlarında uçota durmayan vә ya «Fәrqlәnmә nişanı» almayan vergi
ödәyicilәrinin aşkar edilmәsi 2. әhali ilә pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına
riayәt olunması 3. vergi ödәyicilәrinin vergilәrinin düzgün hesablanması 4. xüsusi razılıq
[lisenziya] tәlәb olunan fәaliyyәt növlәri ilә belә razılıq [lisenziya] olmadan mәşğul olan
şәxslәrin aşkar edilmәsi 5. vergi ödәyicilәri tәrәfindәn tәqdim olunmalı olan
bәyannamәlәrin vaxtında tәqdim olunması (Çәki: 1)

1, 2, 3
1, 2, 4
1, 3, 5
3, 4, 5
Sual: Vergi yoxlaması keçirildikdә, vergi ödәyicisinә vә ya onun sahibliyindә,
istifadәsindә vә sәrәncamında olan әmlaka hansı mәblәğdә qanunsuz olaraq zәrәr
vurulmasına yol verilir? (Çәki: 1)
50 manat
100 manat
yol verilmir
150 manat
Sual: Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә vergi ödәyicisinin mәsuliyyәtә cәlb
edilmәsi haqqında qәrarın çıxarılmasından sonra müvafiq vergi orqanı vergi
qanunvericiliyinin pozulmasına görә mәsuliyyәtә cәlb edilәn şәxsdәn müәyyәn edilәn
maliyyә sanksiyalarını hansı qaydada alır? (Çәki: 1)
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn qaydada vә ya mәhkәmә qaydasında
yalnız mәhkәmә qaydasında
yalnız Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn qaydada
vergi orqanının müәyyәn etdiyi istәnilәn qaydada
Sual: Vergi ödәyicisi vergi qanunvericiliyinin pozuntusu olan eyni hәrәkәtә
[hәrәkәtsizliyә] görә tәkrarәn neçә dәfә mәsuliyyәtә cәlb oluna bilәr? (Çәki: 1)
2 dәfә
tәkrarәn cәlb oluna bilmәz
1 dәfә
istәnilәn sayda
Sual: Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında vergi ödәyicisinin tәqsirinin olmasına aradan
qaldırılmaz şübhәlәr olduqda, onlar kimin xeyrinә şәrh olunur? (Çәki: 1)
Vergi orqanlarının
Mәhkәmә orqanlarının
Gömrük orqanlarının
Vergi ödәyicisinin
Sual: Vergi ödәyicisinin vә ya vergi agentinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә
mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi, onları vergi öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsindәn azad edirmi?
(Çәki: 1)
azad edir
qismәn azad edir
azad edilibedilmәmәsi vergi orqanının rәhbәri tәrәfindәn hәll edilir
azad etmir
Sual: Verginin [o cümlәdәn ödәmә mәnbәyindә verginin] hesabatda göstәrilәn mәblәği

verginin hesabatda göstәrilmәli olan mәblәğinә nisbәtәn azaldılmışdırsa, habelә
büdcәyә çatası vergi mәblәği hesabat tәqdim etmәmәklә yayındırılmışdırsa, vergi
ödәyicisinә azaldılmış vә ya yayındırılmış vergi mәblәğinin [kameral vergi yoxlaması
nәticәsindә hesablanmış әlavә vergi mәblәği istisna olmaqla] neçә faizi miqdarında
maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
20 faizi
40 faizi
50 faizi
100 faizi
Sual: Aşağıdakı hallardan hansı vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şәxsin tәqsirini
istisna edәn hallara aid deyil? (Çәki: 1)
Vergi qanunvericiliyi ilә bağlı hüquq pozuntusunun tәbii fәlakәt, yaxud digәr
fövqәladә vә qarşısıalınmaz hadisәlәr nәticәsindә törәdilmәsi
Vergi qanunvericiliyi ilә bağlı hüquq pozuntusunun vergi ödәyicisifiziki şәxs
tәrәfindәn xәstә halı ilә әlaqәdar olaraq öz hәrәkәtlәrinә nәzarәt [özünә hesabat
vermәyi] vә rәhbәrlik etmәyi bacarmadığı vәziyyәtdә törәdilmәsi
Vergi orqanlarının qәrarlarına yenidәn baxıldıqda vergi ödәyicisinin hәrәkәtlәri üçün
hüquqi әsaslar olmasının aşkar edilmәsi
Vergi hesabatının әsas olmadan müәyyәn edilmiş vaxtda tәqdim edilmәmәsi
Sual: Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçә il keçdikdә şәxs hәmin
qanunvericiliklә bağlı hüquq pozuntusunun törәdilmәsinә görә mәsuliyyәtә cәlb edilә
bilmәz vә vergi öhdәliklәri yarana bilmәz? (Çәki: 1)
3 il
1 il
2 il
4 il
Sual: Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada vergilәr üzrә borcların vә faizlәrin,
tәtbiq edilmiş maliyyә sanksiyalarının dövlәt büdcәsinә alınması üçün banka vә ya digәr
kredit tәşkilatına sәrәncamın verildiyi tarixdәn vergi ödәyicisi tәrәfindәn onun
kassasından, Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş
hesabdan pul vәsaitinin silinmәsi növbәliliyi pozulmaqla, nağd qaydada mәxaric
әmәliyyatları aparıldıqda – aparılmış mәxaric әmәliyyatlarının neçә faizi miqdarında
maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
50 faizi
40 faizi
25 faizi
100 faizi
Sual: Nәzarәtkassa aparatları vә ya ciddi hesabat blankları tәtbiq edilmәdәn [nәzarәt
kassa aparatları quraşdırılmadan, qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş formalara uyğun
ciddi hesabat blankları olmadan vә ya nәğd ödәnilmiş mәblәği mәdaxil etmәdәn] nağd
pul hesablaşmalarının aparılmasına il әrzindә birinci dәfә yol verildikdә vergi ödәyicisinә
nә qәdәr maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
800 manat
400 manat

1200 manat
200 manat
Sual: Qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş ciddi hesabat blanklarından istifadә etmәdәn
vә ya müәyyәn olunmuş qaydada tәsdiq olunmuş formalara uyğun olmayan ciddi
hesabat blanklarından istifadә etmәklә әhali ilә pul hesablaşmalarının aparılmasına il
әrzindә birinci dәfә yol verildikdә vergi ödәyicisinә nә qәdәr maliyyә sanksiyası tәtbiq
edilir? (Çәki: 1)
800 manat
400 manat
1200 manat
900 manat
Sual: Nәzarәtkassa aparatlarından istifadә edilmәsi dayandırıldıqda әhali ilә pul
hesablaşmalarının qeydiyyatının aparılması qaydalarının pozulmasına il әrzindә birinci
dәfә yol verildikdә vergi ödәyicisinә nә qәdәr maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
800 manat
400 manat
1200 manat
900 manat
Sual: Plombların vurulması vә açılması arasındakı müddәtdә nәzarәtölçü cihazlarının
göstәricilәrindә dәyişikliklәrin edilmәsinә, texnoloji avadanlıqlardakı plombların
zәdәlәnmәsinә, istehsal olunmuş mәhsulların aksiz markası ilә markalanmamasına, tam
uçota alınmamasına, aksiz markaların inventarizasiyasında kәnarlaşmalara yol
verilmәsinә, elәcә dә Vergi Mәcәllәnin müvafiq maddәsinin tәlәblәrini pozmaqla hazır
mәhsulun istehsal sahәsindәn kәnara çıxarılmasına görә vergi ödәyicisinә nә qәdәr
maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
500 manat
50000 manat
5000 manat
50 manat
Sual: Vergi vә ya cari vergi ödәmәsi müәyyәn edilmiş müddәtdә ödәnilmәdikdә, Vergi
Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn faiz vergi ödәnişlәrinә münasibәtdә hansı dövrә tәtbiq
edilir? (Çәki: 1)
cari vergi ödәnişlәrinә faiz hesablanmır
bütün ötmüş müddәtә, ancaq üç ildәn çox olmamaq şәrti ilә
bütün ötmüş müddәtә, ancaq bir ildәn çox olmamaq şәrti
bütün ötmüş müddәtә
Sual: Hüquqi şәxsә, fәrdi sahibkara, filiala vә nümayәndәliyә, vergi orqanı tәrәfindәn
verilәn şәhadәtnamәdublikat olmadan sahibkarlıq fәaliyyәtini göstәrәn hüquqi vә fiziki
şәxslәrә hesablaşma hesabı vә digәr hesablar açdığına görә banklara vә bank
әmәliyyatlarının ayrıayrı növlәrini hәyata keçirәn kredit tәşkilatlarına hәr açılmış hesab
üçün hansı mәblәğindә maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir? (Çәki: 1)

50 manat
150 manat
200 manat
400 manat
Sual: Vergi ödәyicilәrinә vergi orqanlarının hüquqa zidd hәrәkәtlәri [qәrarları] vә ya
hәrәkәtsizliyi, vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin vә digәr işçilәrinin öz vәzifәlәrini icra
etdikdә, onların hüquqa zidd hәrәkәtlәri [qәrarları] vә ya hәrәkәtsizliyi nәticәsindә
dәymiş zәrәr hansı qaydada ödәnilir? (Çәki: 1)
mәhkәmәnin qәrarı әsasında
yuxarı vergi orqanının qәrarı әsasında
әrazi vergi orqanının qәrarı әsasında
qeyd olunan hәrәkәtlәr [qәrarlar] vә ya hәrәkәtsizliklәr nәticәsindә dәymiş zәrәr
ödәnilmir
Sual: Vergi orqanlarının qәrarlarından [aktlarından], habelә vergi orqanlarının vәzifәli
şәxslәrinin hәrәkәtlәrindәn [hәrәkәtsizliyindәn] şikayәt qanunla müәyyәn edilmiş
qaydada kimә verilir? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisinin tabe olduğu yuxarı tәşkilata
yuxarı vergi orqanına [yuxarı vәzifәli şәxsә] vә [vә ya] mәhkәmәyә
şikayәt verilmәsi qadağandır
hüquq mühafizә orqanlarına
Sual: Vergi ödәyicisinin vә ya başqa borclu şәxsin vergi orqanının qәrarlarından
[aktlarından], vergi orqanının vәzifәli şәxslәrinin hәrәkәtlәrindәn [hәrәkәtsizliyindәn]
şikayәtinә yuxarı vergi orqanı vә ya onun vәzifәli şәxsi tәrәfindәn hәmin şikayәt alındığı
gündәn neçә gün müddәtindә baxılır? (Çәki: 1)
15
60
10
30
Sual: Vergi ödәyicisi vә ya başqa borclu şәxs tәrәfindәn şikayәt edilәn qәrar [akt] vә ya
hәrәkәt Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olmadıqda, hәmin qәrarın
[aktın] vә ya hәrәkәtin tam vә ya qismәn dayandırılması barәdә qәrarı hansı orqan verә
bilәr? (Çәki: 1)
yalnız yuxarı vergi orqanı
hәmin aktı qәbul etmiş vergi orqanının rәhbәri vә ya yuxarı vergi orqanı
hәmin qәrar [akt] vә ya hәrәkәt yalnız mәhkәmә orqanları tәrәfindәn tam vә ya
qismәn dayandırıla bilәr
[yeni cavab]hәmin qәrar [akt] vә ya hәrәkәt yalnız mәhkәmә orqanları tәrәfindәn
tam vә ya qismәn dayandırıla bilәr
yalnız hәmin aktı qәbul etmiş vergi orqanının rәhbәri
Sual: Vergi ödәyicisi vergi öhdәliyini Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş müddәtdә
yerinә yetirmәdikdә vergi orqanı vergilәrin, faizlәrin vә tәtbiq edilmiş maliyyә
sanksiyalarının 5 gün müddәtindә ödәnilmәsinә dair vergi ödәyicisinә nә göndәrir?

(Çәki: 1)
bildiriş
xәbәrdarlıq
şәxsi hesab vәrәqinin surәtini
mәlumat
Sual: Sәrәncamın banka vә ya digәr kredit tәşkilatına daxil olduğu gündәn neçә gün
әrzindә borc ödәnilmәdikdә geri qaytarılır? (Çәki: 1)
sәrәncam qaytarılmır
30 gün әrzindә
60 gün әrzindә
90 gün әrzindә
Sual: Vergi orqanı vergi ödәyicisinin hansı hesabından yalnız ӘDV üzrә vergi borclarının
dövlәt büdcәsinә alınmasını tәmin edir? (Çәki: 1)
hesablaşma hesabından
yalnız valyuta hesabından
ӘDV depoziti hesabından
vergi orqanını razılığı ilә rezident banklarda olan hesablardan
Sual: Hansı halda bank vә ya digәr kredit tәşkilatı vergi ödәyicinin valyuta hesabındakı
vәsaiti dondurur vә dәrhal bu barәdә vergi ödәyicisinә mәlumat göndәrir? (Çәki: 1)
vergi orqanlarının vergilәr üzrә borcların vә faizlәrin, tәtbiq edilmiş maliyyә
sanksiyalarının dövlәt büdcәsinә alınması haqqında sәrәncamı vergi ödәyicisinin
valyutada olan bank hesabına yönәldildikdә
vergi orqanlarının yalnız vergilәr üzrә borcların dövlәt büdcәsinә alınması haqqında
sәrәncamı vergi ödәyicisinin valyutada olan bank hesabına yönәldildikdә
yalnız vergi orqanlarının faizlәrin vә tәtbiq edilmiş maliyyә sanksiyalarının dövlәt
büdcәsinә alınması haqqında sәrәncamı vergi ödәyicisinin valyutada olan bank
hesabına yönәldildikdә
vergi orqanlarının vergilәr üzrә borcların vә faizlәrin, tәtbiq edilmiş maliyyә
sanksiyalarının dövlәt büdcәsinә alınması haqqında sәrәncamı vergi ödәyicisinin
hesablaşma hesabına yönәldildikdә
Sual: Vergi orqanının vergilәr üzrә borcların vә faizlәrin dövlәt büdcәsinә alınması
haqqında sәrәncamı bir neçә bank vә ya kredit tәşkilatına verildikdә vә bu zaman
vergilәr üzrә borclar vә faizlәr vergi ödәyicisinin hәr hansı milli vә ya xarici valyutada cari
vә ya digәr hesablarından dövlәt büdcәsinә alındıqda, vergi orqanı hansı tәdbiri görür?
(Çәki: 1)
heç bir tәdbir görülmür
digәr banklara vә ya kredit tәşkilatlarına verilәn sәrәncamların dәrhal geri
qaytarılmasını tәmin edir
digәr banklara vә ya kredit tәşkilatlarına verilәn sәrәncamların mәrhәlәmәrhәlә geri
qaytarılmasını tәmin edir
digәr banklara vә ya kredit tәşkilatlarına verilәn sәrәncamların orada saxlanılmasını
tәmin

Sual: Aşağıda göstәrilәn hansı hallarda vergi orqanının vergini әlaqәli mәlumata әsasәn
hesablamaq hüququ vardır? (Çәki: 1)
mühasibat uçotu aparılmadıqda
heç vaxt
istәnilәn halda
vergi ödәyicisinin xahişi olduqda
Sual: Aşağıdakı mәlumatlardan hansı әlaqәli mәlumatlar hesab edilir 1. vergi
ödәyicisinin mülkiyyәtindә vә istifadәsindә olan maddi vә qeyrimaddi әmlak barәdә
rәsmi mәlumatlar 2. vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergi orqanına әvvәlki hesabat dövrlәri
üçün tәqdim edilmiş vergi bәyannamәlәri 3. vergi orqanının әldә etdiyi mәnbәyi bәlli
olmayan hәr hansı digәr mәlumatlar 4. vergi ödәyicisindә aparılmış xronometraj
müşahidәlәrin nәticәlәri 5. vergi ödәyicisinin idxalixrac әmәliyyatları barәdә rәsmi
mәlumatları (Çәki: 1)
1, 3, 4
1, 2, 4, 5
2, 3, 4, 5
3, 4, 5
Sual: Sәyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödәyicisi vergi yoxlaması aktına әlavә
olunmuş mütәxәssisin rәyi ilә razılaşmadıqda hansı tәdbirlәri görә bilәr? (Çәki: 1)
bu barәdә öz etirazlarını yazılı şәkildә tәrtib edәrәk yoxlama materiallarına әlavә
edә bilәr
bu barәdә yoxlama aktında müvafiq qeydlәr edә bilәr
heç bir tәdbir görә bilmәz
bu halda yalnız yuxarı vergi orqanına müraciәt edә bilәr
Sual: Operativ vergi nәzarәti hansı qaydada başlanır vә nә vaxt hәyata keçirilir? (Çәki:
1)
vergi ödәyicisinә bildiriş göndәrilmәklә başlanır vә vergi ödәyicisinin iş vaxtı hәyata
keçirilir
vergi ödәyicisinә әvvәlcәdәn xәbәrdarlıq edilmәdәn başlanır vә vergi ödәyicisinin iş
vaxtı hәyata keçirilir
vergi ödәyicisinә әvvәlcәdәn xәbәrdarlıq edilmәdәn başlanır vә sәhәr 9.00dan
axşam 20.00dәk hәyata keçirilir
vergi ödәyicisinә bildiriş göndәrilmәklә başlanır vә sәhәr 9.00dan axşam 20.00dәk
hәyata keçirilir
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Sual: Vergilәr әlaqәli mәlumatlar vә analoji vergi ödәyicisi barәdә mәlumatlar әsasında
hesablandıqda, verginin mәblәği necә müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisinin hәmin hesabat dövründә mәnfәәtindә verginin xüsusi çәkisini
göstәrәn әmsala vurmaqla müәyyәnlәşdirilir
vergi ödәyicisinin müvafiq olaraq gәlirinin, yaxud gәlirdәn çıxılan xәrclәrinin
mәblәğini analoji fәaliyyәtlә mәşğul olan vergi ödәyicisinin hәmin hesabat dövründә
gәlirindә, yaxud gәlirdәn çıxılan xәrclәrindә verginin xüsusi çәkisini göstәrәn әmsala
vurmaqla müәyyәnlәşdirilir
vergi ödәyicisinin müvafiq olaraq gәlirinin, yaxud gәlirdәn çıxılan xәrclәrinin
mәblәğini analoji fәaliyyәtlә mәşğul olan vergi ödәyicisinin hәmin hesabat dövründә
gәlirindә, yaxud gәlirdәn çıxılan xәrclәrindә verginin xüsusi çәkisini göstәrәn әmsala
bölmәklә müәyyәnlәşdirilir
vergi ödәyicisinin müvafiq olaraq gәlirinin, yaxud gәlirdәn çıxılan xәrclәrinin
mәblәğini analoji fәaliyyәtlә mәşğul olan vergi ödәyicisinin hәmin hesabat dövründә
gәlirindә, yaxud gәlirdәn çıxılan xәrclәrindә verginin xüsusi çәkisini göstәrәn әmsala
әlavә etmәklә müәyyәnlәşdirilir
Sual: Әlaqәli mәlumata әsasәn vergi hesablanarkәn, vergi ödәyicisinin hansı artıq
ödәmәlәri nәzәrә alınır? (Çәki: 1)
artıq ödәmәlәr nәzәrә alınmır
yalnız artıq ödәnilmiş faizlәri vә maliyyә sanksiyaları
yalnız artıq ödәnilmiş vergilәri vә maliyyә sanksiyaları
artıq ödәnilmiş vergilәri, faizlәri vә maliyyә sanksiyaları
Sual: Şәxs fәrdi istehlakına, o cümlәdәn әmlak alınmasına çәkilәn xәrclәrin ödәnilmәsi
üçün kifayәt olmayan mәblәğdә gәlir әldә etdiyini bildirirsә, vergi orqanı gәliri vә vergilәri
necә müәyyәnlәşdirir? (Çәki: 1)
hәmin şәxsin әvvәlki dövrlәrdәki gәlirlәrini, habelә kredit vә borclarını nәzәrә
almaqla çәkdiyi xәrclәrә әsasәn
hәmin şәxsin әvvәlki dövrlәrdәki vergi yükünü nәzәrә almaqla
yalnız hәmin şәxsin әvvәlki dövrlәrdәki gәlirlәrini nәzәrә almaqla çәkdiyi xәrclәrә
әsasәn
hәmin şәxsin әvvәlki dövrlәrdәki mәnfәәtinә әsasәn
Sual: Vergi Mәcәllәsindә müәyyәn edilәn hәr hansı müddәt nә vaxt bitir? (Çәki: 1)
Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn dövrün sonuncu günündәn sonrakı gün
Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn dövrün sonuncu gününün axırında
Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn dövrün sonuncu günündәn әvvәlki gün
Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn dövrün sonuncu gününün әvvәlindә
Sual: Vergi orqanının vergi ödәyicisinә göndәrdiyi hәr hansı bildiriş vә ya digәr sәnәd
kim tәrәfindәn imzalanmalı vә tәsdiq edilmәlidir? (Çәki: 1)
yalnız vergi orqanının rәhbәri tәrәfindәn imzalanmalı vә möhürlә tәsdiq edilmәlidir
adı göstәrilmәklә vergi orqanının rәhbәri [onun müavini] tәrәfindәn imzalanmalı vә
möhürlә tәsdiq edilmәlidir
adı göstәrilmәklә vergi orqanının müvafiq struktur bölmәsinin rәhbәri tәrәfindәn
imzalanmalı vә möhürlә tәsdiq edilmәlidir

adı göstәrilmәklә vergi orqanının yalnız rәhbәrinin müavini tәrәfindәn imzalanmalı
vә möhürlә tәsdiq edilmәlidir
Sual: Vergi ödәyicisinin ayrıayrı uçot sәnәdlәri xarici dildә tәrtib edildikdә … (Çәki: 1)
yalnız mәhkәmәnin qәrarı әsasında hәmin sәnәdlәr vergi ödәyicisi tәrәfindәn
Azәrbaycan dilinә tәrcümә edilә bilәr
sәnәdlәr vergi ödәyicisi tәrәfindәn Azәrbaycan dilinә tәrcümә edilmәmәlidir
vergi orqanları onları Azәrbaycan dilinә rәsmi surәtdә tәrcümә olunmasını tәlәb edә
bilәr
vergi orqanlarının hәmin sәnәdlәri Azәrbaycan dilinә tәrcümә olunmasını tәlәb
etmәyә ixtiyarı yoxdur
Sual: Vergi hesabatını aşağıda göstәrilәn hansı şәxslәr imzalamalıdırlar? 1. vergi
ödәyicisi 2. vergi ödәyicisinin ailә üzvü olan istәnilәn şәxs 3. vergi ödәyicisinin müәyyәn
edilmiş qaydada vәkil edilmiş nümayәndәsi 4. vergi ödәyicisi vә vergi orqanının vәzifәli
şәxsi (Çәki: 1)
1, 2, 4
1, 3
1, 3, 4
2, 3
Sual: Vergi orqanı tәrәfindәn vergi hesabatının onun barәsindә kameral vergi yoxlaması
aparıldıqdan sonra vә ya hәr hansı hәrәkәtlәrin hәyata keçirilmәsi ilә qәbul edilmәsi
şәrtlәndirilә bilәrmi? (Çәki: 1)
Vergi orqanının qәrarı ilә şәrtlәndirilә bilәr
Müstәsna hallarda şәrtlәndirilә bilәr
Vergi ödәyicisinin müraciәtinә әsasәn şәrtlәndirilә bilәr
Şәrtlәndirilmәsi yolverilmәzdir
Sual: Görülmüş işlәrin vә ya göstәrilmiş xidmәtlәrin haqqını ödәyәn, yaxud hәr hansı
digәr ödәmәlәr aparan şәxs qanunla müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada nә barәdә
vergi orqanına mәlumat vermәlidirlәr? (Çәki: 1)
ödәnilmiş mәblәğlәr haqqında
görülmüş işlәr vә ya göstәrilmiş xidmәtlәr haqqında
işlәri görәn vә ya xidmәtlәri göstәrәn şәxslәr barәdә
işlәri görәn vә ya xidmәtlәri göstәrәn şәxslәrin rezident vә ya qeyrirezident olması
barәdә
Sual: Qanunvericiliyә müvafiq olaraq hesabat üzrә hesablanmış verginin mәblәği
ödәnilmiş mәblәğdәn artıq olduqda, yaranan fәrqlә bağlı hansı tәdbir görülmәlidir? (Çәki:
1)
verginin ödәnilmәsinin son müddәti günündәn hesablanan faizlәr nәzәrә alınmaqla
hәmin fәrq büdcәyә keçirilmәlidir
verginin ödәnilmәsinin son müddәti günündәn 3 gün sonra hesablanan faizlәr
nәzәrә alınmaqla hәmin fәrq büdcәyә keçirilmәlidir
verginin ödәnilmәsinin son müddәti günündәn hesablanan faizlәr nәzәrә alınmadan
hәmin fәrq büdcәyә keçirilmәlidir

verginin ödәnilmәsinin son müddәti günündәn hesablanan faizlәr nәzәrә alınmaqla
hәmin fәrqin 50%i büdcәyә keçirilmәlidir
Sual: Banklar vә bank әmәliyyatlarının ayrıayrı növlәrini hәyata keçirәn digәr kredit
tәşkilatları hüquqi şәxslәrin vә sahibkarlıq fәaliyyәtini hüquqi şәxs yaratmadan hәyata
keçirәn fiziki şәxslәrin milli vә ya xarici valyutada cari vә ya digәr hesablarından vәsaitin
tutulması üzrә әmәliyyatların aparıldığı gün daha hansı әmәliyyatları aparmağa
borcludurlar? (Çәki: 1)
vergi mәblәğlәrini müvafiq büdcәyә keçirmәyә [bank vә ya büdcәyә kassa xidmәti
göstәrәn digәr maliyyә idarәsinә köçürmәyә]
vergi mәblәğlәrini vergi ödәyicilәrindәn tutmağa
vergi mәblәğlәrini hesablamağa
vergi mәblәğlәrinin hesablanmasının düzgünlüyünә nәzarәt etmәyә
Sual: Müvәkkil bank müәyyәn edilmiş formada vә qaydada göndәrilәn bildirişi aldıqdan
sonra hansı mәlumatların vergi orqanına verilәcәyi barәdә 5 gün әrzindә hüquqi şәxsә
vә fәrdi sahibkara rәsmi mәlumat göndәrmәlidir [vermәlidir]? (Çәki: 1)
verginin hesablanması üçün zәruri olan mәlumatların
vergitutma obyekti ilә bağlı mәlumatların
hәmin bildirişdә göstәrilәn mәlumatların
vergi ödәyicisinin fәaliyyәti haqqında mәlumatların
Sual: Rezident fiziki şәxslәrin gәlirlәri üzrә vergitutma obyekti nәdir? (Çәki: 1)
vergi ili üçün rezidentlәrin yalnız Azәrbaycan mәnbәyindәn әldә etdiyi gәliri ilә
hәmin dövr üçün Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәnlәşdirilәn gәlirdәn çıxılan mәblәğ
arasındakı fәrqdәn ibarәt olan vergiyә cәlb edilәn gәlirdir.
vergi ili üçün rezidentlәrin bütün gәliri ilә hәmin dövr üçün Vergi Mәcәllәsi ilә
müәyyәnlәşdirilәn gәlirdәn çıxılan mәblәğ nәzәrә alınmadan vergiyә cәlb edilәn
gәlirdir.
vergi ili üçün rezidentlәrin bütün gәliri ilә hәmin dövr üçün Vergi Mәcәllәsi ilә
müәyyәnlәşdirilәn gәlirdәn çıxılan mәblәğ arasındakı fәrqdәn ibarәt olan vergiyә cәlb
edilәn gәlirdir
Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilәn dövr üçün rezidentlәrin bütün gәliri ilә
hәmin dövrdә Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәnlәşdirilәn gәlirdәn çıxılan mәblәğ arasındakı
fәrqdәn ibarәt olan vergiyә cәlb edilәn gәlirdir.
Sual: Azәrbaycan Respublikasında daimi nümayәndәlik vasitәsilә fәaliyyәt göstәrәn
qeyrirezident fiziki şәxsin daimi nümayәndәliyi ilә әlaqәdar olan gәlirindәn vergi necә
tutulur? (Çәki: 1)
ödәmә mәnbәyindә gәlirdәn xәrclәr çıxılmamaqla
gәlirdәn gәlirin әldә edilmәsi ilә bağlı xәrclәr çıxılmaqla
ödәmә mәnbәyindә gәlirdәn xәrclәr çıxılmaqla
gәlirdәn Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda çәkilәn xәrclәr
çıxılmaqla
Sual: Qeyrirezident fiziki şәxsin ödәmә mәnbәyindә vergiyә cәlb edilmәsi nәzәrdә
tutulan ümumi gәliri hansı qaydada vergitutma obyektidir? (Çәki: 1)

gәlirdәn çıxılan mәblәğ nәzәrә alınmadan ödәniş yerindә vergitutma obyektidir
vergitutma obyekti deyil
gәlirdәn çıxılan mәblәğ nәzәrә alınmaqla ödәniş yerindә vergitutma obyektidir
әgәr fiziki şәxsin vergiyә cәlb edilmәsi ödәmә mәnbәyindә nәzәrdә tutulan ümumi
gәliri, yalnız sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilmişdirsә, vergitutma obyektidir
Sual: Vergitutma mәqsәdlәri üçün rezident fiziki şәxsin gәliri dedikdә hansı gәlir başa
düşülür? (Çәki: 1)
ancaq Azәrbaycan Respublikasında әldә etdiyi gәlir
ancaq Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda әldә etdiyi gәlir
Azәrbaycan Respublikasında vә Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından
kәnarda әldә etdiyi gәlir
yalnız sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlir
Sual: Qeyrirezident vergi ödәyicisinin gәlirinә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. muzdlu
işlә әlaqәdar әldә edilәn gәlir 2. faktiki ezamiyyә xәrclәri 3. muzdlu işә aid olmayan
fәaliyyәtdәn әldә edilәn gәlir 4. vergilәrdәn azad edilәn gәlirlәrdәn başqa bütün digәr
gәlirlәr 5. vergilәrdәn azad edilәn vә edilmәyәn digәr gәlirlәr (Çәki: 1)
1; 2; 3
1; 3; 4
2; 3; 4
3; 4; 5
Sual: İşәgötürәn tәrәfindәn fiziki şәxsә banklararası kredit hәrracında olan faiz
dәrәcәsindәn aşağı faiz dәrәcәsi ilә ssuda verildiyi halda hansı mәblәğ muzdlu işlә
әlaqәdar alınan gәlirdir? (Çәki: 1)
ssudanın tam mәblәği
bu halda muzdlu işlә әlaqәdar gәlir yaranmır
bu tipli ssudalar üzrә banklararası kredit hәrracında olan faiz dәrәcәsinә uyğun
faizlә ödәnmәli olan mәblәğlә aşağı faiz dәrәcәsinә uyğun ödәnmәli olan mәblәğ
arasındakı fәrq
bu tipli ssudalar üzrә banklararası kredit hәrracında olan faiz dәrәcәsinә uyğun
faizlә ödәnmәli olan mәblәğlә aşağı faiz dәrәcәsinә uyğun ödәnmәli olan mәblәğin
cәmi
Sual: Muzdlu işlә әlaqәdar alınan gәlirlәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. işçinin
xәrclәrinin әvәzi ödәnildiyi halda ödәnәn vәsaitin mәblәği 2. işçinin işә götürәnә olan
borcunun vә ya öhdәliyinin bağışlanıldığı halda, hәmin borcun vә ya öhdәliyin mәblәği 3.
әsas vәsaitlәrin tәqdim edilmәsindәn alınan gәlir 4. işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilәn
sığorta haqları 5. dividend (Çәki: 1)
1; 2; 3
2; 3; 4
1; 2; 4
3; 4; 5
Sual: İşәgötürәn tәrәfindәn ödәnilәn sığorta haqları hansı gәlirә aiddir? (Çәki: 1)
gәlirә aid deyildir

sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә
qeyri sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә
muzdlu işlә әlaqәdar alınan gәlirә
Sual: İşә götürәn tәrәfindәn әylәncә vә yemәk xәrclәrinin [müvafiq icra hakimiyyәti
orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilmiş normalar daxilindә müalicәprofilaktik yemәklәrә, süd
vә ona bәrabәr tutulan digәr mәhsullara vә vasitәlәrә sәrf olunan xәrclәr, hәmçinin dәniz
nәqliyyatında üzücü heyәtә verilәn yemәk xәrclәri istisna olmaqla], habelә işçilәrin
mәnzil vә digәr sosial xarakterli xәrclәrinin çәkilmәsinin nәticәsi kimi әldә edilәn gәlir
vergi tutulan gәlirә aiddirmi? (Çәki: 1)
qeyri sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aiddir
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aiddir
vergilәrdәn azad edilәn gәlirlәrdәn başqa digәr gәlirlәrә aiddir
vergi tutulan gәlirә aid deyildir
Sual: Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aiddir? (Çәki: 1)
sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdlәri üçün istifadә olunan aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn
gәlir
sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdlәri üçün istifadә olunmayan aktivlәrin tәqdim
edilmәsindәn gәlir
әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsindәn әldә olunan gәlir
faiz gәliri
Sual: Hansı gәlir qeyrisahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aid deyildir? (Çәki: 1)
sahibkarlıq fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılmasına vә ya müәssisәnin bağlanmasına
razılıq verilmәsinә görә alınan gәlir
sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdlәri üçün istifadә olunmayan aktivlәrin tәqdim
edilmәsindәn gәlir
әmlakın icarәyә verilmәsindәn gәlir
hәyatın yığım sığortası üzrә sığorta olunanın ödәdiyi vә ya onun xeyrinә ödәnilәn
sığorta haqları ilә sığorta ödәnişlәri arasındakı fәrq
Sual: Hansı gәlirlәr qeyri – sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aiddir? 1. sahibkarlıq
fәaliyyәti mәqsәdlәri üçün istifadә olunmayan aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn gәlir 2.
gәlirdәn çıxılan kompensasiya edilәn mәblәğlәrdәn vә ya ehtiyatların azalmasından gәlir
3. hәyatın yığım sığortası üzrә sığorta olunanın ödәdiyi vә ya onun xeyrinә ödәnilәn
sığorta haqları ilә sığorta ödәnişlәri arasındakı fәrq. 4. dividend 5. işçinin xәrclәrinin
әvәzi ödәnildiyi halda, ödәnәn vәsaitin mәblәği (Çәki: 1)
1, 3, 4
1, 4, 5
2, 3, 4
2, 4, 5
Sual: Aylıq gәliri 2500 manatdan artıq olan fiziki şәxsin gәlir vergisinin hesablanması
zamanı hansı әn yüksәk dәrәcә tәtbiq olunur? (Çәki: 1)
14 faiz
20 faiz

25 faiz
35 faiz
Sual: Aylıq gәliri 2500 manatadәk olan fiziki şәxsin gәlir vergisinin hesablanması zamanı
hansı dәrәcә tәtbiq olunur? (Çәki: 1)
35 faiz
14 faiz
140 manat + 1000 manatdan çox olan mәblәğin 30 faizi
140 manat + 12000 manatdan çox olan mәblәğin 35 faizi
Sual: Qeyrisahibkarlıq fәaliyyәti üzrә illik gәlirinin mәblәği 30000 manatdan artıq olan
fiziki şәxsin gәlir vergisinin hesablanması zamanı hansı әn yüksәk dәrәcә tәtbiq olunur ?
(Çәki: 1)
30 faiz
35 faiz
45 faiz
25 faiz
Sual: Azәrbaycan vәtәndaşı olmayan diplomatik vә konsulluq әmәkdaşının rәsmi
mәşğulluğundan gәliri hansı dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur? (Çәki: 1)
12 faiz
25 faiz
10 faiz
gәlir vergisindәn azaddır
Sual: Xaricdә müalicә haqlarını ödәmәk üçün fiziki şәxsә verilәn maddi yardımın
dәyәrinin hansı mәblәğindәn vergi tutulur? (Çәki: 1)
maddi yardımın tam mәblәğindәn
maddi yardım mәblәğinin 50 faizindәn
2000 manatdan çox olan hissәsindәn
şәrti maliyyә vahidinin 50 mislindәn çox olan hissәsindәn
Sual: Mirasların dәyәrinin hansı mәblәğindәn gәlir vergisi tutulur? (Çәki: 1)
20000 manatdan çox olan hissәsindәn
2000 manatdan çox olan hissәsindәn
200 manatdan çox olan hissәsindәn
şәrti maliyyә vahidinin 1000 mislindәn çox olan hissәsindәn
Sual: Tәhsil vә ya müalicә haqları almış şәxslәrә güzәşt hansı halda verilir? (Çәki: 1)
hәmin mәblәğlәr dövlәt büdcәsinin vәsaiti hesabına ödәnildikdә
tәhsil vә ya müalicә haqları almış şәxslәr vergi ödәyicisi olduqda
tәhsil vә ya müalicә haqları yalnız qeyrirezident şәxslәr tәrәfindәn ödәnildikdә
hәmin mәblәğlәrin tәyinatı üzrә ödәnildiyini tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr tәqdim
edildikdә

Sual: Miras vergi ödәyicisinin ailә üzvündәn alındığı halda mirasın hansı mәblәğindәn
gәlir vergisi tutulur? (Çәki: 1)
miras mәblәğinin 50 faizindәn
1000 manatdan çox olan hissәsindәn
vergi tutulmur
20000 manatdan çox olan hissәsindәn
Sual: Fiziki şәxslәrә ödәnilmiş dövlәt müavinәtlәri hansı qaydada vergiyә cәlb edilir?
(Çәki: 1)
1000 manatdan artıq olan hissәsi vergiyә cәlb olunur
100 manatdan artıq olan hissәsi vergiyә cәlb edilir
vergiyә cәlb edilmir
2000 manatdan artıq olan hissәsindәn vergi tutulmur
Sual: Әmanәtlәrin Sığortalanması Fondunun gәlirlәri mәnfәәt vergisinә hansı dәrәcә ilә
cәlb olunur? (Çәki: 1)
35 faiz
vergi tutulmur
10 faiz
22 faiz
Sual: Fiziki şәxsin әsas iş yerindә (әmәk kitabçasının olduğu yerdә) hәr hansı muzdlu
işlә әlaqәdar әldә edilәn illik gәliri 3000 manatadәk olduqda, gәlir vergisinә münasibәtdә
hansı mәblәğdә azadolma tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
360 manat
minimum әmәk haqqının 12 misli
heç bir güzәşt tәtbiq olunmur
minimum әmәk haqqının 2 misli
Sual: Hәyatın yığım sığortası vә pensiya sığortası üzrә 3 ildәn az olmayan müddәtә
bağlanan müqavilәnin qüvvәyә mindiyi andan etibarәn 3 illik müddәt keçdikdәn sonra
sığortalıya ödәnilәn hәr hansı mәblәğlәrin hansı hissәsi vergiyә cәlb olunur? (Çәki: 1)
1000 manatdan artıq olan hissәsi
3000 manatdan artıq olan hissәsi
2000 manatdan artıq olan hissәsi
vergidәn azaddır
Sual: Fiziki şәxsә dәymiş zәrәrlәrin ödәnilmәsi ilә bağlı alınan kompensasiya ödәnişlәri
gәlir vergisinә hansı qaydada cәlb olunur? (Çәki: 1)
vergidәn azaddır
200 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
tam mәblәğdә vergi tutulur
kompensasiya ödәnişlәrinın 50 faizi vergiyә cәlb olunur

Sual: Fiziki şәxslәrin xalq musiqi alәtlәrinin istehsalından әldә etdiklәri gәlirlәri gәlir
vergisinә necә cәlb olunur? (Çәki: 1)
gәlirin 50 faizi vergiyә cәlb olunur
vergi tutulmur
tam mәblәğdәn vergi tutulur
30 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
Sual: Müvafiq qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmiş lotereyalardan, habelә dövlәt daxili
uduşlu istiqrazlardan әldә olunan uduşların dәyәri gәlir vergisinә hansı qaydada cәlb
olunur? (Çәki: 1)
tam mәblәğdә vergiyә cәlb olunur
gәlir vergisindәn azaddır
uduşların dәyәri çıxılmaqla qalan mәblәğin 50 faizi vergiyә cәlb olunur
uduşların dәyәri çıxılmaqla qalan mәblәğin 25 faizi vergiyә cәlb olunur
Sual: İstehsalatdan ayrılmaqla tәhsil almağa göndәrilmiş tәlәbәlәrә, aspirantlara
[magistrlәrә] müәssisә vә tәşkilatların hesabına ödәnilәn tәqaüdün hansı hissәsi vergiyә
cәlb edilir? (Çәki: 1)
30 faizi
cәlb edilmir
40 faizi
50 faizi
Sual: Yarışlarda, müsabiqәlәrdә әşya şәklindә alınan mükafatların hansı dәyәri gәlir
vergisinә cәlb olunur? (Çәki: 1)
mükafatın 50 faizi vergiyә cәlb olunur
әşya şәklindә olan mükafatın tam dәyәri vergiyә cәlb olunmur
әşya şәklindә olan mükafatın 300 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
әşya şәklindә olan mükafatın 200 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
Sual: Dövlәt qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görә könüllü işdәn çıxması ilә
әlaqәdar verilәn birdәfәlik haqq gәlir vergisinә hansı qaydada cәlb olunur? (Çәki: 1)
vergidәn azaddır
1000 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
tam mәblәğdә vergi tutulur
birdәfәlik haqqın 50 faizi vergiyә cәlb olunur
Sual: 19411945ci illәrdә arxa cәbhәdә fәdakar әmәyinә görә orden vә medallar ilә tәltif
edilmiş şәxslәrin hәr hansı muzdlu işdәn әldә etdiklәri gәlirlәri gәlir vergisinә necә cәlb
olunur? (Çәki: 1)
gәlirin 50 faizindәn vergi tutulur
vergi tutulmur
400 manatdan çox olan hissәsindәn
200 manatdan çox olan hissәsindәn

Sual: Çernobıl AESdә qәza nәticәsindә şüa xәstәliyinә tutulmuş şәxslәrin hәr hansı
muzdlu işdәn әldә etdiklәri aylıq gәlirinin hansı mәblәğindәn vergi tutulur? (Çәki: 1)
vergi tutulmur
gәlirin 50 faizi vergiyә cәlb olunur
gәlirin tam mәblәği vergiyә cәlb olunur
400 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
Sual: Aşağıdakı hansı fiziki şәxslәrin hәr hansı muzdlu işdәn vergi tutulmalı olan aylıq
gәliri 100 manat mәblәğindә azaldılır? 1. hәlak olmuş, yaxud sonralar vәfat etmiş
döyüşçülәrin valideynlәri, habelә vәzifәlәrinin icrası zamanı hәlak olmuş dövlәt
qulluqçularının valideynlәri vә arvadları [әrlәri]. [Bu şәxslәrin arvadlarına [әrlәrinә] güzәşt
o halda verilir ki, onlar tәkrar nikaha girmiş olmasınlar] 2. I vә II qrup müharibә әlillәri 3. I
vә II qrup әlillәr [müharibә әlillәrindәn başqa] 4. 1990cı il yanvarın 20dә SSRİ
qoşunlarının müdaxilәsi nәticәsindә, habelә Azәrbaycan Respublikasının әrazi
bütövlüyünün müdafiәsi zamanı hәlak olmuş şәxslәrin valideynlәri vә arvadları [әrlәri].
[Bu şәxslәrin arvadlarına [әrlәrinә] güzәşt o halda verilir ki, onlar tәkrar nikaha girmiş
olmasınlar] 5. Әfqanıstana vә döyüş әmәliyyatları aparılan başqa ölkәlәrә göndәrilmiş
hәrbi qulluqçular vә tәlimyoxlama toplanışlarına çağırılmış hәrbi vәzifәlilәr (Çәki: 1)
1, 3, 5
2, 3, 4
2, 4, 5
1, 4, 5
Sual: Mәcburi köçkünlәrin vә onlara bәrabәr tutulan şәxslәrin hәr hansı muzdlu işdәn
әldә etdiklәri aylıq gәlirinin hansı mәblәğindәn vergi tutulur? (Çәki: 1)
vergi tutulmur
gәlirin 50 faizi vergiyә cәlb olunur
gәlirin tam mәblәği vergiyә cәlb olunur
100 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
Sual: Aşağıdakı şәxslәrdәn kim vergi ödәyicisinin himayәsindә olanlara aid edilmir?
(Çәki: 1)
vergi ödәyicisinin işsizlik müavinәti almayan arvadı [әri]
vergi ödәyicisinin gündüz tәhsil alan 23 yaşınadәk olan uşağı
vergi ödәyicisinin qiyabi tәhsil alan 20 yaşlı uşağı
vergi ödәyicisinin 17 yaşlı uşağı
Sual: Әmәk haqqından tutulan vergi hesablanarkәn fiziki şәxslәrin vergi güzәştlәri
hüququ nә vaxtdan yaranır? (Çәki: 1)
güzәşt almaq üçün vergi ödәyicisi tәrәfindәn әrizәnin verildiyi andan
fiziki şәxsin işә başladığı gündәn
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı [Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti]
tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş sәnәdlәrin tәqdim edildiyi andan
bu vaxt işәgötürәn tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir
Sual: Mәnfәәt vergisinin mәqsәdlәri üçün rezident müәssisәnin vergitutma obyekti
nәdir? (Çәki: 1)

ümumi gәliri
mәnfәәti
ümumi dövriyyәsi
yalnız aldığı dividend vә faizlәrin mәblәği
Sual: Azәrbaycan Respublikasındakı daimi nümayәndәliklә bağlı olmayan әmlak tәqdim
edilmәsindәn gәlir әldә edәn qeyrirezident müәssisәsinin mәnfәәtindәn vergi necә
tutulur? (Çәki: 1)
tәqvim ili әrzindә Azәrbaycan mәnbәyindәn әldә etdiyi әmlak tәqdim edilmәsindәn
ümumi gәlirindәn Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn vә hәmin dövrdә bu cür gәlirә aid olan
xәrclәr çıxıldıqdan sonra vergi tutulur
tәqvim ili әrzindә Azәrbaycan mәnbәyindәn әldә etdiyi bu növ ümumi gәlirindәn
hәmin dövrdә bu cür gәlirә aid olan xәrclәr çıxılmadan vergi tutulur
vergi tutulmur
tәqvim ili әrzindә Azәrbaycan mәnbәyindәn әldә etdiyi bu növ ümumi gәlirindәn
hәmin dövrdә bütün xәrclәri çıxıldıqdan sonra vergi tutulur
Sual: Xeyriyyә tәşkilatının sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә etdiyi gәlir hansı qaydada
mәnfәәt vergisinә cәlb edilir? (Çәki: 1)
20 faiz dәrәcә ilә
10 faiz dәrәcә ilә
Xeyriyyә tәşkilatı kimi vergiyә cәlb edilmir
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada vergiyә cәlb edilir
Sual: Qeyrikommersiya tәşkilatlarının aldıqları әvәzsiz köçürmәlәr, üzvlük haqları vә
ianәlәr üzrә vergilәr hansı qaydada tutulur? (Çәki: 1)
Ödәmә mәnbәyindә
Xәrclәr çıxıldıqdan sonra
Vergi tutulmur
Müstәsna hallarda
Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondunun gәlirlәrindәn [Fondun vәsaitinin
yerlәşdirilmәsindәn әldә edilәn gәlir istisna olmaqla] mәnfәәt vergisi tutulurmu? (Çәki: 1)
25 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur
Vergi tutulmur
Fondun әmәliyyat xәrclәri çıxıldıqdan sonra vergi tutulur
Xәrclәr çıxılmadan vergi tutulur
Sual: Әlillәrin vә ya sağlamlıq imkanları mәhdud uşaqların ictimai tәşkilatlarına mәxsus
olan işçilәrinin ümumi sayının azı neçә faizi әlillәrdәn vә ya sağlamlıq imkanları mәhdud
18 yaşınadәk şәxslәrdәn ibarәt olan istehsal müәssisәlәrinin mәnfәәt vergisinin dәrәcәsi
50 faiz azaldılır? (Çәki: 1)
30 faizi
25 faizi
60 faizi
50 faizi

Sual: Aşağıdakı xәrclәrdәn hansının gәlirdәn çıxılmasına yol verilmir? (Çәki: 1)
tәcrübә konstruktor işlәrinә çәkilәn xәrclәrin
elmitәdqiqat işlәrinә çәkilәn xәrclәrin
layihәaxtarış işlәrinә çәkilәn xәrclәrin
әsas vәsaitlәrin alınması vә qurulması ilә bağlı xәrclәrin
Sual: Әylәncә vә yemәk xәrclәri, habelә işçilәrin mәnzil vә digәr sosial xarakterli xәrclәri
gәlirdәn hansı qaydada çıxılır? (Çәki: 1)
xәrclәrin 50 faizi gәlirdәn çıxılır
gәlirdәn çıxılmır
ancaq yemәk xәrclәri çıxılır
ancaq mәnzil xәrclәri çıxılır
Sual: Fiziki şәxsin fәrdi istehlakla vә ya әmәk haqqının alınması ilә bağlı olan xәrclәri
gәlirdәn hansı qaydada çıxılır? (Çәki: 1)
ümumi qaydada gәlirdәn çıxılır
yalınız normadan artıq olan hissәsi gәlirdәn çıxılır
gәlirdәn çıxılmır
ümumi gәlirdәki xüsusi çәkisinә uyğun olaraq gәlirdәn çıxılır

BÖLMӘ: 0109
Ad

0109

Suallardan

21

Maksimal faiz

21

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

3%

Sual: Xaricdәn alınmış borclar üzrә, habelә qarşılıqlı surәtdә asılı olan şәxslәrin bir
birinә ödәdiklәri faizlәrin faktiki mәblәği [hesablamalar metodundan istifadә edildikdә –
ödәnilmәli faizlәrin mәblәği] faizlәrin aid olduğu dövrdә eyni valyuta ilә, oxşar müddәtә
verilmiş banklararası kredit hәrracında olan vә ya hәrraclar keçirilmәdiyi tәqdirdә
Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının dәrc etdiyi banklararası kreditlәr üzrә faizlәrin
orta sәviyyәsinin neçә faizindәn artıq olmamaqla gәlirdәn çıxılır? (Çәki: 1)
125 faizi
100 faizi
75 faizi
50 faizi
Sual: Ümidsiz borc mәblәğinin gәlirdәn çıxılmasına hansı halda yol verilir? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisi ümidsiz borc mәblәğini gәlirdәn çıxa bilmәz
ümidsiz borc mәblәğinin gәlәcәkdә alınması imkanı yarandıqda
әlaqәdar vergi orqanının razılığından sonra gәlirdәn çıxıla bilәr

vergi ödәyicisinin mühasibat kitablarında ümidsiz borc mәblәğinin dәyәri olmayan
borc kimi silindiyi vaxt
Sual: Gәlir götürmәk mәqsәdi ilә aparılan elmitәdqiqat, layihә axtarış vә tәcrübә
konstruktor işlәrinә çәkilәn hansı xәrclәr gәlirdәn çıxıla bilәr? (Çәki: 1)
bu xәrclәr әsas vәsaitlәrin alınması ilә bağlı olduqda
bu xәrclәr әsas vәsaitlәrin quraşdırılması ilә bağlı olduqda
bu xәrclәr kapital xarakteri daşıdıqda
bu xәrclәr әsas vәsaitlәrin alınması, quraşdırılması ilә bağlı olmadıqda vә kapital
xarakteri daşımadıqda
Sual: Müәssisәnin balansında olan torpaqların illik amortizasiya norması neçә faizdir?
(Çәki: 1)
7 faizәdәk
20 faizәdәk
25 faizәdәk
amortizasiya olunmur
Sual: İncәsәnәt әsәrlәri üçün illik amortizasiya norması neçә faizdir? (Çәki: 1)
7 faizәdәk
10 faizәdәk
20 faizәdәk
amortizasiya olunmur
Sual: Amortizasiya olunmayan aktivlәri göstәrin: 1. binalar, tikintilәr, qurğular 2. ümumi
istifadәdә olan avtomobil yolları 3. maşınlar, avadanlıq vә hesablama texnikası 4. torpaq,
incәsәnәt әsәrlәri, nadir tarixi vә memarlıq abidәlәri olan binalar, qurğular [tikililәr] 5.
geoloji kәşfiyyat işlәrinә vә tәbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlәrinә çәkilәn xәrclәr 6.
ümumi istifadәdә olan parklardakı avadanlıqlar (Çәki: 1)
1, 4, 5
2, 4, 6
1, 3, 5
2, 3, 6
Sual: Elmitәdqiqat, tәdris vә tәcrübә mәqsәdi üçün kabinetlәrdә vә laboratoriyalarda
istifadә edilәn avadanlıqlar, eksponatlar, nümunәlәr, fәaliyyәtdә olan vә olmayan
modellәr, maketlәr vә başqa әyani vәsaitlәr üçün illik amortizasiya norması neçә faizdir?
(Çәki: 1)
hәmin aktivlәr amortizasiya olunmur
20%
10%
25%
Sual: Heyvanxanalarda vә digәr analoji müәssisәlәrdә olan heyvanat alәminin
eksponatları, kitabxana fondları, kinofondlar [video, audio, foto], sәhnә rekvizitlәri, muzey
sәrvәtlәri [eksponatları] üzrә illik amortizasiya normasının yuxarı hәddi neçә faizdir?

(Çәki: 1)
10%
20%
25%
hәmin aktivlәr amortizasiya olunmur
Sual: İstismara verilmәmiş anbarda olan әsas vәsaitlәr üzrә amortizasiya normasının
yuxarı hәddi neçә faizdir? (Çәki: 1)
10 faiz
20 faiz
25 faiz
amortizasiya hesablanmır
Sual: Maşınlar, avadanlıq vә hesablama texnikası üçün illik amortizasiya normasının
yuxarı hәddi neçә faizdir? (Çәki: 1)
7 faiz
20 faiz
25 faiz
amortizasiya olunmur
Sual: Geolojikәşfiyyat işlәrinә vә tәbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlәrinә çәkilәn
xәrclәr üçün amortizasiya normasının yuxarı hәddi neçә faizdir? (Çәki: 1)
7 faiz
20 faiz
25 faiz
amortizasiya olunmur
Sual: İstifadә müddәti mәlum olan qeyrimaddi aktivlәr üçün illik amortizasiya normasının
yuxarı hәddi neçә faizdir? (Çәki: 1)
7 faiz
10 faiz
20 faiz
illәr üzrә istifadә müddәtinә mütәnasib mәblәğlәrlә
Sual: Hәr hansı kateqoriyaya aid olan әsas vәsaitlәr üzrә vergi ili üçün müәyyәn
olunmuş amortizasiya normalarından aşağı norma tәtbiq olunduqda, bunun nәticәsindә
yaranan fәrq: (Çәki: 1)
növbәti vergi illәrindә amortizasiyanın gәlirdәn çıxılan mәblәğinә әlavә oluna bilәr
carı vergi ilindә amortizasiyanın gәlirdәn çıxılan mәblәğinә әlavә oluna bilәr
növbәti vergi illәrindә amortizasiyanın gәlirdәn çıxılan mәblәğinә әlavә oluna bilmәz
yaranan fәrq hәmin әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinin artmasına aid edilir
Sual: İstismara yararlı olan tam amortizasiya olunmuş әsas vәsaitlәrin, konservasiya
edilmiş әsas vәsaitlәrin, ümumi istifadәdә olan avtomobil yollarının, ümumi istifadәdә
olan parklardakı avadanlıqların, istismara verilmәmiş anbarda olan әsas vәsaitlәrin illik

amortizasiya normasının aşağı hәddi neçә faizdir? (Çәki: 1)
20%
7%
hәmin aktivlәr amortizasiya olunmur
25%
Sual: İlin sonuna hәr hansı kateqoriyaya aid әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәri neçә manatdan
vә ya ilkin dәyәrinin neçә faizindәn az olduqda qalıq dәyәrinin mәblәği gәlirdәn çıxılır?
(Çәki: 1)
500 manatdan vә ya ilkin dәyәrinin 5 faizindәn
100 manatdan vә ya ilkin dәyәrinin 3 faizindәn
şәrti maliyyә vahidinin 100 mislindәn vә ya qalıq dәyәrinin 5 faizindәn
şәrti maliyyә vahidinin 50 mislindәn vә ya ilkin dәyәrinin 2 faizindәn
Sual: Tәmirlә bağlı xәrclәr gәlirdәn hansı qaydada çıxılır? (Çәki: 1)
tәmir xәrclәri gәlirdәn çıxılmır
tәmir xәrclәrinin 50 faizi gәlirdәn çıxılır
tәmir xәrclәrinin qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş normadan artıq olmayan hissәsi
gәlirdәn çıxılır
heç bir hәdd qoyulmadan gәlirdәn çıxılır
Sual: Әsas vәsaitlәr üzrә tәmir xәrclәrinin mәhdudlaşdırılan mәblәği müәyyәn edilәrkәn
mәhdudlaşdırılan faiz dәrәcәsi hansı göstәriciyә tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
әsas vәsaitin bazar qiymәtinә
әsas vәsaitlәrin cari ilin sonuna qalıq dәyәrinә
әsas vәsaitlәrin әvvәlki ilin sonuna qalıq dәyәrinә
әsas vәsaitlәrin әvvәlki ilin әvvәlinә balans dәyәrinә
Sual: Binalar, tikintilәr vә qurğular üçün tәmirlә bağlı xәrclәrin mәhdudlaşdırılan hәddi
hәmin vәsaitlәrin әvvәlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin neçә faizi miqdarında müәyyәn
edilmişdir? (Çәki: 1)
3 faiz
2 faiz
4 faiz
5 faiz
Sual: Nәqliyyat vasitәlәri üzrә tәmir xәrclәrinin yuxarı hәddi necә faizdir? (Çәki: 1)
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 3 %
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 7 %
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 9 %
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 5 %
Sual: Amortizasiya olunmayan, köhnәlmә [amortizasiya] hesablanmayan avadanlıqların
tәmirinә çәkilmiş xәrclәr gәlirdәn hansı qaydada çıxılır? (Çәki: 1)
gәlirdәn çıxılmır vә onların qalıq dәyәrini artırır

tam hәcmdә çıxılır
çәkilmiş xәrclәrin 10% çıxılır
çәkilmiş xәrclәrin yalnız 40% çıxılır
Sual: Әsas vәsaitlәrin icarәyә götürülmәsi müddәtlәri, şәrtlәri, habelә onların tәmiri üzrә
xәrclәr icarәyә verәnlә icarәçi arasında necә razılaşdırılır? (Çәki: 1)
onlar arasında şifahi razılaşma ilә
icarәyә verәnlә icarәçi arasında bağlanılan müqavilә ilә
razılaşdırılmır
hәm şifahi, hәm dә yazılı qaydada razılaşdırılır
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Sual: Vergi Mәcәllәsinin müddәaları vergi ödәyicilәrinin digәr mәnbәlәr hesabına tәmir
işlәrini hәyata keçirmәsini qadağan edirmi? (Çәki: 1)
tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәğini mәhdudlaşdırır vә vergi ödәyicilәrinin
digәr mәnbәlәr hesabına tәmir işlәrini hәyata keçirmәsini qadağan edir
tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәğini mәhdudlaşdırmır vә vergi ödәyicilәrinin
digәr mәnbәlәr hesabına tәmir işlәrini hәyata keçirmәsini qadağan etmir
yalnız tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılmayan mәblәğini mәhdudlaşdırır vә vergi
ödәyicilәrinin digәr mәnbәlәr hesabına tәmir işlәrini hәyata keçirmәsini qadağan etmir
yalnız tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәğini mәhdudlaşdırır vә vergi
ödәyicilәrinin digәr mәnbәlәr hesabına tәmir işlәrini hәyata keçirmәsini qadağan etmir
Sual: Xarici sığorta tәşkilatları ilә bağlanmış hәyat sığortası müqavilәlәri üzrә sığorta
haqları hansı qaydada gәlirdәn çıxılır? (Çәki: 1)
gәlirdәn tam mәblәğdә çıxılır
50 faiz mәblәğindә gәlirdәn çıxılır
gәlirdәn çıxılmır
sığorta haqları ilә sığorta ödәnişlәri arasındakı fәrq gәlirdәn çıxılır
Sual: Qeyrimaddi aktivlәrә çәkilәn xәrclәr gәlirdәn hansı qaydada çıxılır? (Çәki: 1)
gәlirdәn çıxılmır
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn amortizasiya dәrәcәsi ilә hesablanan
amortizasiya ayırmalarının 50 faizi miqdarında gәlirdәn çıxılır
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn amortizasiya dәrәcәsi ilә hesablanan
amortizasiya ayırmalarının 75 faizi miqdarında gәlirdәn çıxılır
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn amortizasiya dәrәcәsi ilә hesablanan
amortizasiya ayırmaları şәklindә gәlirdәn çıxılır

Sual: Aşağıdakı hansı verginin gәlirdәn çıxılmasına yol verilmir? (Çәki: 1)
torpaq vergisinin
әmlak vergisinin
mәnfәәt vergisinin
mәdәn vergisinin
Sual: Digәr dövlәtlәrin әrazisindә ödәnilmiş mәnfәәt vergisi gәlirdәn hansı qaydada
çıxılır? (Çәki: 1)
tam mәblәğdә gәlirdәn çıxılır
50 faiz mәblәğindә gәlirdәn çıxılır
gәlirdәn çıxılmır
22 faiz mәblәğindә gәlirdәn çıxılır
Sual: Vergilәrin vaxtında ödәnilmәmәsinә görә hesablanmış faizlәr hansı qaydada
gәlirdәn çıxılır? (Çәki: 1)
gәlirdәn çıxılmasına yol verilmir
tam mәblәğdә gәlirdәn çıxılır
hesablanmış faizlәrin yarısı gәlirdәn çıxılır
vergi tutulan mәnfәәtin azaldılmasına aid edilir
Sual: Fiziki şәxsin әmlakın tәqdim edilmәsindәn yaranan zәrәri hәmin ildә kompensasiya
edilә bilmirsә, o, gәlәcәkdә neçә ilәdәk davam edәn sonrakı dövrә keçirilir? (Çәki: 1)
1
2
3
4
Sual: Müәssisәnin gәlirlәrdәn çıxılmasına yol verilәn xәrclәrinin gәlirdәn artıq olan
hissәsi hansı qaydada kompensasiya edilir? (Çәki: 1)
cari ilin mәnfәәtinin 20 faizindәn çox olmayan hissәsi hesabına kompensasiya edilir.
sonrakı 3 ilin mәnfәәtinin 20 faizindәn çox olmayan hissәsi hesabına kompensasiya
edilir.
beş ilәdәk davam edәn dövrә keçirilir vә illәr üzrә heç bir mәhdudiyyәt qoyulmadan
hәmin illәrin mәnfәәti hesabına kompensasiya edilir.
cari ilin mәnfәәtinin 50 faizindәn çox olmayan hissәsi hesabına kompensasiya edilir.
Sual: Rezident müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn dividenddәn ödәmә mәnbәyindә neçә faiz
dәrәcәsi ilә vergi tutulur? (Çәki: 1)
15 faiz
5 faiz
10 faiz
12 faiz
Sual: Dividendin faktiki sahibi olan fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn Vergi Mәcәllәsinә uyğun

olaraq vergi tutulmuşdursa, dividendi alan fiziki vә hüquqi şәxslәrin hәmin gәlirindәn ilin
sonunda hansı qaydada vergi tutulur? (Çәki: 1)
fiziki şәxslәrdәn 12 faiz, hüquqi şәxslәrdәn isә 22 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur
bir daha vergi tutulmur
fiziki şәxslәrdәn 10 faiz, hüquqi şәxslәrdәn isә 15 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur
hәmin gәlirin 50 faizindәn ümumi qaydada vergi tutulur
Sual: Milli Bankın filiallarına kreditlәr [ssudalar] üzrә ödәnilәn faizlәrdәn ödәmә
mәnbәyindә vergi hansı dәrәcә ilә tutulur? (Çәki: 1)
10 faiz]
15 faiz
27 faiz
tutulmur
Sual: Rezidentlәr vә ya qeyrirezidentlәrin daimi nümayәndәliyi tәrәfindәn ödәnilәn
faizlәrdәn әgәr gәlir Azәrbaycan Respublikası mәnbәyindәn әldә edilmişdirsә, ödәmә
mәnbәyindә hansı dәrәcә ilә vergi tutulur? (Çәki: 1)
15 faiz
24 faiz
5 faiz
10 faiz
Sual: Faizlәrin faktiki sahibi mәnfәәti vergiyә cәlb olunan rezident müәssisәdirsә, onun
faiz üzrә gәlirindәn ilin sonunda hansı qaydada vergi tutulur? (Çәki: 1)
bir daha vergi tutulmur
ümumi qaydada vergi hesablanır vә hesablanmış mәblәğdәn ödәmә mәnbәyindә
tutulan verginın mәblәği çıxılır
14 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur
10 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur
Sual: Daşınan vә daşınmaz әmlak üçün icarә haqqından ödәmә mәnbәyindә hansı faiz
dәrәcәsi ilә vergi tutulur? (Çәki: 1)
22 faiz
vergi tutulmur
15 faiz
14 faiz
Sual: Azәrbaycan mәnbәyindәn royalti şәklindә әldә edilәn gәlirdәn ödәmә mәnbәyindә
hansı faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur? (Çәki: 1)
15 faiz
14 faiz
10 faiz
vergi tutulmur
Sual: Qeyrirezidentin daimi nümayәndәliyinә Azәrbaycan Respublikasında ödәnilәn

royaltidәn ödәmә mәnbәyindә hansı faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur? (Çәki: 1)
10 faiz
14 faiz
24 faiz
ödәmә mәnbәyindә vergi tutulmur
Sual: Azәrbaycan Respublikasında daşınmaz әmlakın [yaşayış fondu istisna olmaqla]
vergitutma mәqsәdlәri üçün aylıq icarә haqqı mәblәğinin minimum hәddi hansı dövlәt
orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
Әdliyyә Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Sual: Qeyrirezidentin Azәrbaycan mәnbәyindәn әldә olunan gәliri kimi müәyyәn edilәn
vә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәki daimi nümayәndәliyә aid olmayan dividend
gәlirindәn hansı qaydada vә hansı dәrәcә ilә vergi tutulur? (Çәki: 1)
ödәmә mәnbәyindә xәrclәr çıxılmaqla 4 faiz dәrәcә ilә
ödәmә mәnbәyindә xәrclәr çıxılmaqla 6 faiz dәrәcә ilә
ödәmә mәnbәyindә xәrclәr çıxılmadan 10 faiz dәrәcә ilә
ödәmә mәnbәyindә xәrclәr çıxılmaqla 14 faiz dәrәcә ilә
Sual: Rezident müәssisәnin vә ya sahibkarın riskin sığortasına vә ya tәkrar sığortasına
dair müqavilәyә uyğun olaraq qeyrirezidentә Azәrbaycan mәnbәyindә ödәnilәn vә daimi
nümayәndәliyә aid olmayan sığorta ödәmәlәrindәn hansı qaydada vә hansı dәrәcә ilә
vergi tutulur? (Çәki: 1)
ödәmә mәnbәyindә xәrclәr çıxılmadan 4 faiz dәrәcә ilә
ödәmә mәnbәyindә xәrclәr çıxılmadan 6 faiz dәrәcә ilә
ödәmә mәnbәyindә xәrclәr çıxılmaqla 10 faiz dәrәcә ilә
ödәmә mәnbәyindә xәrclәr çıxılmaqla 14 faiz dәrәcә ilә
Sual: Azәrbaycan Respublikası ilә digәr dövlәtlәr arasında beynәlxalq daşımalar hәyata
keçirәn qeyrirezidentә ödәnilәn, daimi nümayәndәliklә bağlı olmayan gәlirindәn hansı
dәrәcә ilә vergi tutulur? (Çәki: 1)
vergi tutulmur
10 faiz
6 faiz
4 faiz
Sual: Azәrbaycan Respublikası әrazisindә daimi nümayәndәlik yaratmayan qeyri
rezidentin Azәrbaycan mәnbәyindәn icarә haqqı şәklindә әldә etdiyi gәlirindәn hansı
dәrәcә ilә vergi tutulur? (Çәki: 1)
vergi tutulmur
6 faiz
10 faiz
14 faiz

Sual: Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan
qaldırılması haqqında beynәlxalq müqavilәlәrdә hansı mәsәlәlәr nәzәrdә tutulduğu
halda ödәmә mәnbәyindә artıq tutulmuş vergi mәblәği müәyyәn edilmiş qaydada geri
qaytarılır? (Çәki: 1)
vergilәrin aşağı dәrәcәsi vә ya vergilәrdәn tam azad olunma
yalnız vergilәrin aşağı dәrәcәsi
yalnız vergilәrdәn tam azad olunma
ödәmә mәnbәyindә artıq tutulmuş vergi mәblәği geri qaytarılmır
Sual: Rezidentin Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda Azәrbaycan
mәnbәyindәn olmayan gәlirindәn ödәnilmiş gәlir vergisinin vә ya mәnfәәt vergisinin
mәblәğlәri Azәrbaycanda vergi ödәnilәrkәn nәzәrә alınırmı? (Çәki: 1)
nәzәrә alınır
50%i nәzәrә alınır
nәzәrә alınmır
hәmin mәblәğin 1000 manatdan çox olan hissәsi nәzәrә alınır
Sual: Rezident güzәştli vergi tutulan ölkәdә gәlir әldә edәn qeyrirezidentin nizamnamә
fondunun sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrinin hansı hissәsinin sahibidirsә, rezidentin
hәmin gәliri onun vergi tutulan gәlirinә daxil edilir? (Çәki: 1)
20%dәn çoxuna
5%dәn çoxuna
10%dәn çoxuna
15%dәn çoxuna
Sual: Hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi vә fiziki şәxslәrin gәlir vergisi mәqsәdlәri üçün
vergi ili dedikdә hansı vaxt başa düşülür? (Çәki: 1)
tәqvim ili
istәnilәn ardıcıl 12 ay
verginin hesablanması müddәti
verginin ödәnilmәsi müddәti
Sual: Vergi ödәyicisinin istifadә etdiyi uçot metodu dәyişdirilәrkәn verginin mәblәğinә
tәsir göstәrәn mühasibat әmәliyyatlarına düzәlişlәr nә vaxt aparılmalıdır? (Çәki: 1)
uçot metodunun dәyişdirildiyi ildә
uçot metodunun dәyişdirildiyi ildәn sonrakı ildә
uçot metodunun dәyişdirildiyi vergi ilinin aprel ayının 15dәk
uçot metodu dәyişdirilmir
Sual: Vergi ödәyicisi kassa metodu ilә uçot apardıqda gәlirin әldә edilmәsi vaxtı hansı
vaxt sayılır? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisinin nağd pul vәsaitini aldığı, nağdsız ödәmәdә isә pul vәsaitinin
bankda onun hesabına vә ya sәrәncamçısı ola bilәcәyi hesaba, yaxud göstәrilәn
vәsaiti almaq hüququna malik olacağı hesaba daxil olduğu vaxt

yalnız vergi ödәyicisinin nağd pul vәsaitini aldığı vaxt
yalnız nağdsız ödәmәdә pul vәsaitinin bankda onun hesabına vә ya sәrәncamçısı
ola bilәcәyi hesaba, yaxud göstәrilәn vәsaiti almaq hüququna malik olacağı hesaba
daxil olduğu vaxt
xәrcin faktiki çәkildiyi vaxt
Sual: Vergi uçotunun mәqsәdlәri üçün vergi ödәyicisi kassa metodundan istifadә
etdikdә, xәrcin çәkilmәsi vaxtı hansı vaxt sayılır? (Çәki: 1)
xәrcin faktiki çәkildiyi vaxt
gәlirin faktiki әldә edildiyi vaxt
öhdәliyin yarandığı vaxt
vergi ödәyicisinin özünün müәyyәnlәşdirdiyi vaxt
Sual: Vergi uçotu mәqsәdlәri üçün kassa metodu tәtbiq edildikdә vergi ödәyicisi
qarşısında maliyyә öhdәliklәri lәğv edildiyi vә ya ödәnildiyi halda [qarşılıqlı
hesablaşmalar aparıldıqda vә sairә bu kimi hallarda], hansı vaxt xәrcin çәkilmәsi vaxtı
sayılır? (Çәki: 1)
öhdәliyin lәğv edildiyi vә ya ödәnildiyi vaxt
xәrcin faktiki çәkildiyi vaxt
gәlirin faktiki әldә edildiyi vaxt
vergi ödәyicisinin pul vәsaitinin köçürülmәsi haqqındakı tapşırığının bank tәrәfindәn
alındığı vaxt
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Sual: Hansı uçot metodu ilә uçot aparan vergi ödәyicisi gәlir әldә edilmәsinin vә xәrc
çәkilmәsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq gәlirini vә xәrcini müvafiq surәtdә gәlir
almaq hüququnun әldә edildiyi vә ya xәrcin çәkilmәsi barәdә öhdәliyin yarandığı vaxt
nәzәrә almalıdır? (Çәki: 1)
kassa metodu ilә
hesablama metodu ilә
kassa vә hesablama metodlarının hәr ikisindәn
ikili yazılış üsulundan
Sual: Hesablama metodundan istifadә edilәrkәn vergi ödәyicisi müqavilә üzrә iş görürsә
vә ya xidmәt göstәrirsә, hansı vaxt gәlirin әldә edildiyi vaxt sayılır? (Çәki: 1)
müqavilә ilә nәzәrdә tutulduğu vaxt
müqavilәdә nәzәrdә tutulan işlәrin görülmәsinin vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsinin
tam başa çatdığı vaxt

işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi öhdәliyinin yarandığı vaxt
istәnilәn vaxt
Sual: Vergi ödәyicisi vergi uçotunun aparılması üçün hesablama metodundan istifadә
etdikdә, әqdlә bağlı olan xәrcin çәkilmәsi vaxtı, başqa hallar nәzәrdә tutulmamışdırsa,
aşağıda sadalanan şәrtlәrin hansılarına әmәl edildiyi vaxt sayılır? 1. vergi ödәyicisi
birmәnalı olaraq maliyyә öhdәliklәrini qәbul edir 2. maliyyә öhdәliklәrinin mәblәği dәqiq
qiymәtlәndirilir 3. ödәnişin nağd qaydada hәyata keçirildiyi vaxt 4. әqddә vә ya
müqavilәdә iştirak edәn bütün tәrәflәr әqd vә ya müqavilә üzrә özlәrinin bütün
öhdәliklәrini yerinә yetirmişlәr, yaxud müvafiq mәblәğlәr qeydşәrtsiz ödәnilmәlidir (Çәki:
1)
1, 2, 4
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3, 4
Sual: Hüquqi şәxs yaratmadan birgә sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәr hәmin
fәaliyyәtdәn әldә etdiklәri birgә gәliri hansı qaydada bölüşdürürlәr? (Çәki: 1)
çәkilәn birgә xәrclәr çıxılmadan onlar arasındakı razılığa uyğun olaraq
çәkilәn birgә xәrclәr çıxılmadan işçilәrin sayına mütәnasib olaraq
çәkilәn birgә xәrclәr çıxılmaqla onlar arasındakı razılığa uyğun olaraq
birgә gәlir bölüşdürülmür
Sual: Uzunmüddәtli müqavilә dedikdә, nә başa düşülür? (Çәki: 1)
müqavilәdә nәzәrdә tutulan istehsal, quraşdırma vә ya tikinti, yaxud bunlarla bağlı
xidmәtlәrin vә işlәrin 3 ay әrzindә başa çatdırıldığı müqavilә
müqavilәdә nәzәrdә tutulan istehsal, quraşdırma vә ya tikinti, yaxud bunlarla bağlı
xidmәtlәrin vә işlәrin vergi ili әrzindә başa çatdırılmadığı müqavilә
müqavilәdә nәzәrdә tutulan istehsal, quraşdırma vә ya tikinti, yaxud bunlarla bağlı
xidmәtlәrin vә işlәrin 6 ay әrzindә başa çatdırıldığı müqavilә
müqavilәdә nәzәrdә tutulan istehsal, quraşdırma vә ya tikinti, yaxud bunlarla bağlı
xidmәtlәrin vә işlәrin 90 gün әrzindә başa çatdırıldığı müqavilә
Sual: Vergi ödәyicisi özünün mülkiyyәtindә olan vә sonradan satılmaq, yaxud mәhsul
istehsalı, işlәr görülmәsi vә ya xidmәtlәr göstәrilmәsindә istifadә olunmaq üçün nәzәrdә
tutulan hәr hansı malı әmtәәmaterial ehtiyatlarına aid edә bilәrmi? (Çәki: 1)
aid etmәyә borcludur
aid edә bilmәz
vergi orqanının göstәrişinә әsasәn aid edilә bilәr
maliyyә orqanının göstәrişinә әsasәn aid edilә bilәr
Sual: Әmtәәmaterial ehtiyatlarının uçotunu apararkәn vergi ödәyicisi mәnәvi cәhәtdәn
köhnәlmiş vә ya dәbdәn düşmüş qüsurlu malın, yaxud digәr sәbәblәr üzündәn
istehsalına çәkilmiş xәrclәrdәn [satınalma qiymәtindәn] yüksәk qiymәtә satıla bilmәyәn
malın [mәhsulun] dәyәrini hansı göstәrici [qiymәt] әsas götürmәklә qiymәtlәndirә bilәr
(Çәki: 1)
hәmin malların istehsal qiymәtini

hәmin malların ilkin qiymәtini
hәmin malların satıla bilәcәyi qiymәti
hәmin malların qalıq dәyәrini
Sual: İcarәyә verәn maddi әmlakı maliyyә lizinqi müqavilәsi üzrә icarәyә verirsә,
vergitutma mәqsәdlәri üçün әmlakın sahibi kim hesab edilir? (Çәki: 1)
icarәyә verәn
icarәçi
bu zaman müqavilәnin şәrtlәri әsas götürülür
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı [Dövlәt Әmlakının İdarә edilmәsi üzrә Dövlәt
Komitәsi]
Sual: Aşağıdakı hallardan hansılar olduqda әmlak icarәsi maliyyә lizinqi sayılmır? 1.
lizinq müqavilәsi ilә icarә müddәti qurtardıqdan sonra әmlakın mülkiyyәtә verilmәsi
nәzәrdә tutulduğu, yaxud icarә müddәti qurtardıqdan sonra icarәçi әmlakı müәyyәn
edilmiş vә ya qabaqcadan güman edilәn qiymәtlәrlә almaq hüququna malik olduğu halda
2. icarә haqqının ödәnilәcәk mәblәği әmlakın icarәnin әvvәlinә olan bazar qiymәtinin әn
azı 90 faizinә bәrabәr vә ya ondan artıq olduğu halda 3. icarә müddәti icarәyә götürülәn
әmlakın istismar müddәtinin 75 faizindәn az olduğu halda 4. icarә müddәti qurtardıqdan
sonra әmlakın qalıq dәyәri icarәnin әvvәlinә onun bazar qiymәtinin 20 faizindәn artıq
olduğu halda 5. icarә haqqının ödәnilәcәk mәblәği әmlakın icarәnin әvvәlinә olan bazar
qiymәtinin 75 faizindәn aşağı olduğu halda (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 3, 5
1, 2, 4
3, 4, 5
Sual: Әvvәllәr gәlirdәn çıxılmış ümidsiz borc ödәnilirsә, әldә edilәn mәblәğ: (Çәki: 1)
gәlirә aid edilmir
gәlirә aid edilir
mәnfәәtin azaldılmasına aid edilir
xәrclәrin artırılmasına aid edilir.
Sual: Aktivlәrini әvәzsiz әsasla vә ya güzәştli qiymәtlә tәqdim edәn şәxsin gәliri necә
müәyyәnlәşdirilir ? (Çәki: 1)
aktivlәri әvәzsiz әsasla vә ya güzәştli qiymәtlә tәqdim edәn şәxs gәlir әldә etmir
aktivlәri әvәzsiz әsasla vә ya güzәştli qiymәtlә tәqdim edәn şәxsin gәliri aktivlәrin
ilkin dәyәri ilә qalıq dәyәri arasındakı fәrq kimi müәyyәnlәşdirilir
aktivlәri әvәzsiz әsasla vә ya güzәştli qiymәtlә tәqdim edәn şәxs vergitutma
mәqsәdlәri üçün zәrәrә düşür
aktivlәrini әvәzsiz әsasla vә ya güzәştli qiymәtlә tәqdim edәn şәxsin gәliri belә
tәqdim edilәn aktivin bazar qiymәti ilә onun vergitutma mәqsәdlәri üçün
müәyyәnlәşdirilәn dәyәri arasındakı fәrqdәn ibarәtdir
Sual: Aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn yaranan zәrәr necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn daxilolmalar vә hәmin aktivlәrin Vergi Mәcәllәsinә
uyğun olaraq müәyyәnlәşdirilәn dәyәri arasındakı fәrq kimi

aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn daxilolmalar ilә vә hәmin aktivlәrin Vergi Mәcәllәsinә
uyğun olaraq müәyyәnlәşdirilәn dәyәrinin cәmi kimi
aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn daxilolmalar vә hәmin aktivlәrin Vergi Mәcәllәsinә
uyğun olaraq müәyyәnlәşdirilәn dәyәri arasındakı fәrqin yarısı kimi
aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn daxilolmalar ilә vә hәmin aktivlәrin Vergi Mәcәllәsinә
uyğun olaraq müәyyәnlәşdirilәn dәyәrinin cәminin yarısı kimi
Sual: Aktivlәr kreditlәr hesabına alındığı halda, kredit faizlәri (Çәki: 1)
aktivlәrin dәyәrini artırır
aktivlәrin dәyәrini artırmır vә Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq gәlirdәn çıxılır
aktivlәrin dәyәrini azaldır
vergi ödәyicisinin gәlirinә aid edilir
Sual: Hüquqi şәxs lәğv edilәrkәn hәmin hüquqi şәxsin aktivi hüquqi şәxs olan iştirakçıya
verildiyi zaman, lәğvetmәdәn әvvәl iştirak payının neçә faizi hәmin iştirakçıya mәxsus
olduqda, aktivlәrin iştirakçıya verilmәsi lәğv edilәn hüquqi şәxs tәrәfindәn aktivlәrin
tәqdim edilmәsi sayılmır? (Çәki: 1)
100 faiz
50 faiz
75 faiz
90 faiz
Sual: Hüquqi şәxsin yenidәn tәşkili zamanı yenidәn tәşkilin iştirakçısı olan hüquqi şәxsә
vә ya hüquqi şәxslәrә mәxsus әmlakın vә iştirak paylarının dәyәri hansı әmlakın vә
iştirak paylarının dәyәri ilә eynidir? (Çәki: 1)
hәmin әmlakın vә iştirak paylarının bilavasitә yenidәn tәşkildәn sonrakı dәyәri ilә
hәmin әmlakın vә iştirak paylarının bilavasitә yenidәn tәşkildәn әvvәlki dәyәri ilә
yenidәn tәşkildәn sonrakı dәyәrinin cәminin yarısına bәrabәrdir
hәmin әmlakın vә iştirak paylarının bilavasitә yenidәn tәşkildәn әvvәlki dәyәri ilә
yenidәn tәşkilin iştirakçısı olan hüquqi şәxsә vә ya hüquqi şәxslәrә mәxsus vә
yenidәn tәşkildә pay şәklindә qoyulmamış әmlakların dәyәri ilә
Sual: Hüquqi şәxsin yenidәn tәşkili zamanı yenidәn tәşkilin iştirakçısı olan rezident
hüquqi şәxsin özünün iştirak paylarının bu yenidәn tәşkilin iştirakçısı olan digәr rezident
hüquqi şәxsdәki iştirak payları ilә hәr hansı mübadilәsi iştirak payının vergiyә cәlb
olunan özgәninkilәşdirilmәsi hesab edilirmi? (Çәki: 1)
bu hallar müvafiq icra hakimiyyәti orqanı [Dövlәt Әmlakının İdarә Edilmәsi üzrә
Dövlәt Komitәsi] tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir
hesab edilmir
hesab edilir
qismәn hesab edilә bilәr
Sual: Aşağıdakılardan hansılar hüquqi şәxsin yenidәn tәşkili sayılır ? 1. iki vә daha çox
rezident hüquqi şәxsin birlәşmәsi 2. rezident hüquqi şәxsin iki vә ya daha çox rezident
hüquqi şәxsә ayrılması 3. hüquqi şәxsin lәğvi 4. hüquqi şәxsin müstәqil bölmәsinin
tәqdim edilmәsi 5. ayırma yolu ilә yeni şәxs yaradılması (Çәki: 1)
1, 2, 3

2, 3, 4
1, 4, 5
1, 2, 5
Sual: Hüquqi şәxsin sahibliyi әvvәlki ilә nisbәtәn neçә faiz dәyişdikdә, bu dәyişikliyin baş
verdiyi vergi ilindәn başlayaraq әvvәlki vergi ilindәn zәrәrin, gәlirdәn çıxılmaların,
әvәzlәşdirmәlәrin keçirilmәsinә icazә verilmir? (Çәki: 1)
45 vә ya daha çox faiz dәyişdikdә
30 vә ya daha çox faiz dәyişdikdә
20 vә ya daha çox faiz dәyişdikdә
50 vә ya daha çox faiz dәyişdikdә
Sual: Aşağıda göstәrilәn hansı vergi ödәyicilәri vergi orqanına bәyannamә verirlәr ? 1.
muzdlu işlә әlaqәdar olaraq gәlir әldә edәn fiziki şәxslәr 2. rezident müәssisәlәr 3.
Azәrbaycan Respublikasında daimi nümayәndәliyi olan qeyrirezidentlәr 4. vergiyә cәlb
olunan gәliri Azәrbaycan mәnbәyindәn olan vә bu gәlirindәn ödәmә yerindә vergi
tutulmayan qeyrirezidentlәr 5. avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә sәrnişin vә yük
daşımalarını hәyata keçirәn vergi ödәyicilәri (Çәki: 1)
1, 2, 3
3, 4, 5
2, 3, 4
1, 4, 5
Sual: Azәrbaycan Respublikası әrazisindә daimi nümayәndәliyi olan qeyrirezident fiziki
şәxslәr illik bәyannamәni nә vaxt vergi orqanına tәqdim edirlәr? (Çәki: 1)
hesabat ilindәn sonrakı ilin fevral ayının 1dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 31dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin aprel ayının 15dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 1dәn gec olmayaraq
Sual: Vergi ödәyicisi Azәrbaycan Respublikasında sahibkarlıq fәaliyyәtini dayandırdıqda
neçә gün müddәtindә vergi orqanına gәlir vә ya mәnfәәt vergisi bәyannamәsini tәqdim
edir? (Çәki: 1)
10 gün
5 gün
45 gün
30 gün
Sual: Qeyrirezidentin daimi nümayәndәliyi lәğv edildikdә vergi orqanına mәlumat kim
tәrәfindәn verilir? (Çәki: 1)
maliyyә orqanı tәrәfindәn
bank tәrәfindәn
lәğvetmә komissiyası vә ya vergi ödәyicisi tәrәfindәn
auditor tәşkilatı tәrәfindәn

Sual: Bәyannamә vermәli olmayan fiziki şәxs verginin yenidәn hesablanması vә
vәsaitlәrin qaytarılması haqqında tәlәb irәli sürülәn bәyannamә verә bilәrmi? (Çәki: 1)
bәyannamә verә bilәr, lakin vәsaitlәrin qaytarılması haqqında tәlәb irәli sürә bilmәz
bәyannamә verә bilmәz
bәyannamә verә bilәr
yalnız Vergilәr Nazirliyinin icazәsi ilә verginin yenidәn hesablanması vә vәsaitlәrin
qaytarılması haqqında tәlәb irәli sürülәn bәyannamә verә bilәr
Sual: Aşağıda göstәrilәn hansı gәlirlәrdәn ödәmә mәnbәyindә vergi tutulmur? (Çәki: 1)
dividend şәklindә әldә edilәn gәlir
qeyrirezidentә ödәnilәn gәlir
dövlәt sosial tәminat sistemi vasitәsilә ödәnilәn pensiyalar
hüquqi şәxslәr vә sahibkarlar tәrәfindәn ödәnilәn digәr pensiyalar
Sual: ӘDV ödәyicilәri vә sadәlәşdirilmiş vergi ödәyicilәri istisna olmaqla muzdla işlәyәn
fiziki şәxslәrә ödәmәlәr verәn hüquqi şәxslәr vә sahibkarlar ödәmә mәnbәyindә tutulan
vergilәr barәdә bәyannamәni nә vaxt vergi orqanına tәqdim etmәlidir? (Çәki: 1)
rüb başa çatdıqdan sonra növbәti ayın 10dan gec olmayaraq
rüb başa çatdıqdan sonra növbәti ayın 7dәn gec olmayaraq
rüb başa çatdıqdan sonra növbәti ayın 15dәn gec olmayaraq
rüb başa çatdıqdan sonra növbәti ayın 20dәn gec olmayaraq
Sual: Gәlir [mәnfәәt] vergisi üzrә rüblük cari ödәmәnin mәblәği әvvәlki vergi ilindә
hesablanmış vergi mәblәğinin neçә hissәsini tәşkil edir? (Çәki: 1)
1/5 hissәsini
1/4 hissәsini
1/3 hissәsini
1/2 hissәsini
Sual: Gәlir [mәnfәәt] vergisi üzrә cari ödәmә mәblәğlәrinin müәyyәn edilmәsinin neçә
üsulu mövcuddur? (Çәki: 1)
1
3
2
4
Sual: Vergi ödәyicisi cari vergi ödәmәlәrinin mәblәğini müәyyәnlәşdirmәk üçün tәtbiq
etdiyi metod barәdә mәlumat vermәdiyi halda vergi orqanı hansı metodu tәtbiq edir?
(Çәki: 1)
rübdәki gәlirinin hәcmini onun keçәn ilin ümumi gәlirindә [gәlirdәn çıxılan mәblәğlәr
nәzәrә alınmadan] verginin xüsusi çәkisini göstәrәn әmsala vurmaqla
müәyyәnlәşdirilәn metod
әvvәlki vergi ilindә hesablanmış vergi mәblәğinin ¼ hissәsi kimi müәyyәnlәşdirilәn
metod
hәr iki metodu
heç birini

Sual: Cari vergi ödәmәlәri nәyә aid edilir? (Çәki: 1)
vergi ili üçün tutulan verginin mәblәğinә
heç nәyә aid edilmir
hesablanan gәlir mәblәğinә
digәr xәrc mәblәğlәrinә
Sual: Әvvәllәr fәaliyyәti olmayan vergi ödәyicilәrinin cari vergi ödәmәlәrinin mәblәği
mәnfәәtdәn vә ya gәlirdәn verginin mәblәğinin neçә faizindәn az olmamalıdır? (Çәki: 1)
25 faizindәn
50 faizindәn
75 faizindәn
90 faizindәn
Sual: Әvvәlki vergi ilindә fәaliyyәti olmayan vergi ödәyicisi tәrәfindәn mәnfәәt, yaxud
gәlir vergilәri üzrә cari vergi ödәmәsi Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş müddәtdә
ödәnilmәdikdә, hәmin vergi ödәyicisinә qarşı hansı mәsuliyyәt tәdbiri görülür? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisinә 40 manat mәblәğindә maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir
vergi ödәyicisindәn ödәnilmәmiş cari vergi ödәmәlәrinә görә ödәmә müddәtindәn
sonrakı hәr bir ötmüş gün üçün ödәnilmәli olan mәblәğin 0,05 faizi mәblәğindә faiz
tutulur
vergi ödәyicisindәn ödәnilmәmiş cari vergi ödәmәlәrinә görә ödәmә müddәtindәn
sonrakı hәr bir ötmüş gün üçün ödәnilmәli olan mәblәğin 0,1 faizi mәblәğindә faiz
tutulur
heç bir mәsuliyyәt tәdbiri görülmür
Sual: Sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicilәri әlavә dәyәr vergisinin mәqsәdlәri üçün
qeydiyyata alındıqdan sonra onların mәnfәәt vә ya gәlir vergilәri üzrә cari vergi
ödәmәlәrinin mәblәği hansı normativ sәnәdә әsasәn müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisi әlavә dәyәr vergisinin mәqsәdlәri üçün qeydiyyata alındığı il cari
vergi ödәmәlәrini aparmır
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilir
Vergilәr Nazirliyinin әmrinә әsasәn müәyyәn edilir
Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn hazırlanmış normativ sәnәdә әsasәn müәyyәn edilir
Sual: Vergi ödәyicilәri mәnfәәt [gәlir] vergisi üzrә son hesablamanı nә vaxt aparmalı vә
vergini ödәmәlidirlәr? (Çәki: 1)
vergi ili üçün bәyannamәnin verilmәsinin müәyyәn edilmiş vaxtınadәk son
hesablamanı aparmalı vә vergini ödәmәlidirlәr
istәnilәn vaxt
növbәti ilin aprel ayının 15dәk
növbәti ilin yanvar ayının 1dәk
Sual: Әlavә dәyәr vergisi nәdir? (Çәki: 1)
vergi tutulan dövriyyәdәn hesablanan vergi
vergi ödәyicisinә verilәn elektron vergi hesabfakturalarda göstәrilәn vergi

Әlavә dәyәr vergisi (bundan sonra ӘDV) vergi tutulan dövriyyәdәn hesablanan
verginin mәblәği ilә Vergi Mәcәllәsinin müddәalarına uyğun olaraq verilәn elektron
vergi hesabfakturalara vә ya idxalda ӘDVnin ödәnildiyini göstәrәn sәnәdlәrә müvafiq
surәtdә әvәzlәşdirilmәli olan verginin mәblәği arasındakı fәrq
vergi ödәyicisinә verilәn elektron vergi hesabfakturalarda göstәrilәn verginin
ödәnilmiş mәblәği
Sual: Aşağıdakı şәxslәrdәn hansıları ӘDVni ödәmәkdәn azaddırlar? (Çәki: 1)
Respublikasına ӘDV tutulan malları idxal edәn şәxslәr
ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçmәdәn iş görәn vә ya xidmәt göstәrәn
qeyrirezident şәxslәr
sığorta fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәr
Aksizli malları istehsal edәn şәxslәr
Sual: Azәrbaycan Respublikasında iş görәn vә ya xidmәt göstәrәn qeyrirezidentlәr nә
vaxt ӘDV ödәyicilәri sayılırlar? (Çәki: 1)
vergi tutulan әmәliyyatlarının hәcmindәn asılı olaraq
qeyrirezidentlәr ӘDV ödәyicilәri deyildir
ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçdikdәn sonra
istәnilәn halda
Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti göstәrәn vә ardıcıl 12 aylıq dövr әrzindә vergi tutulan
әmәliyyatlarının hәcmi әn azı hansı mәblәğdәn artıq olan hüquqi şәxs, ӘDVnin
mәqsәdlәri üçün qeydiyyata dair әrizә vermәlidir? (Çәki: 1)
90000 manatdan
120000 manatdan
22500 manatdan
45000 manatdan
Sual: Әvvәlki on iki aylıq dövr әrzindә vergi tutulan әmәliyyatlarının hәcmi 90000
manatdan artıq olan fiziki şәxs hәmin dövr başa çatdıqdan sonra neçә gün әrzindә vergi
orqanına ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyata dair әrizә vermәyә borcludur?... (Çәki: 1)
2 gün
5 gün
10 gün
15 gün
Sual: Birgә sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxs hansı halda ӘDVnin mәqsәdlәri
üçün qeydiyyata dair әrizә vermәyә borcludur? (Çәki: 1)
belә şәxslәr hәmişә ӘDV ödәyicisidir
birgә sahibkarlıq fәaliyyәtindә vergi tutulan әmәliyyatlarının hәcmindәn asılı
olmayaraq ӘDV ödәyicisi ola bilmәzlәr
birgә sahibkarlıq fәaliyyәti iştirakçıları hüquqi şәxs olduqda
birgә sahibkarlıq fәaliyyәti iştirakçılarından biri ӘDV ödәyicisi
Sual: ӘDVnin mәqsәdlәri üçün mәcburi vә ya könüllü qeydiyyat haqqında әrizә hansı

dövlәt orqanının müәyyәn etdiyi forma üzrә verilmәlidir? (Çәki: 1)
Vergilәr Nazirliyinin
Maliyyә Nazirliyinin
Nazirlәr Kabinetinin
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Sual: Şәxs ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçәrkәn vergi orqanı hәmin şәxsi
ӘDV ödәyicilәrinin qeydiyyat reystrindә qeydә almağa vә әrizә verildikdәn sonra neçә iş
günündәn gec olmayaraq ona müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi forma
üzrә qeydiyyat bildirişi vermәyә borcludur? (Çәki: 1)
10 gün
15 gün
20 gün
5 gün
Sual: Qeydiyyat hansı tarixin әvvәl başlanmasından asılı olaraq aşağıdakı tarixlәrin
birindә qüvvәyә minir: 1. mәcburi qeydiyyat zamanı qeydiyyat haqqında әrizә vermәyә
dair öhdәliyin yarandığı aydan sonrakı hesabat dövrünün birinci günündә; 2. könüllü
qeydiyyat zamanı  qeydiyyat haqqında әrizәnin verildiyi aydan sonrakı hesabat
dövrünün birinci günündә; 3. vergi ödәyicisinin qeydiyyat haqqındakı әrizәsindә
göstәrilәn tarixdә; 4. vergi orqanının tәşәbbüsü ilә müәyyәn edilәn tarixdә; 5. vergi
ödәyicisinin әrizәsinin tәqdim edildiyi tarixdә. (Çәki: 1)
1, 2, 5
1, 2, 3
1, 4, 5
2, 3, 4
Sual: Hansı vergi ödәyicisini vergi orqanı ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyata alır vә ona
müvafiq qeydiyyat bildirişi göndәrir? (Çәki: 1)
ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçmәyә borclu olan, lakin qeydiyyat üçün
әrizә vermәyәn
qeyrisahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan rezident şәxslәri
qeyri sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan qeyrirezident şәxslәri
ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyat haqqında öhdәliyi yaranmayan vә әrizә
vermәyәn
Sual: Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn olunmuş hallarda ӘDV ödәyicisi haqqında rәsmi
sorğulara әsasәn sorğu edәnә hansı sәnәd verilir? (Çәki: 1)
rәsmi sorğunun nәticәlәri üzrә tәrtib olunan akt
qeydiyyata alınmadan imtina barәdә bildiriş
ӘDV ödәyicilәrinin reyestrindәn çıxarış
qeydiyyat bildirişi
Sual: Vergi ödәyicisinin vergiyә cәlb olunan әmәliyyatlarının ümumi mәblәği әvvәlki tam
12 tәqvim ayı әrzindә 75000 manatdan çox olmadığı halda vergi ödәyicisi son
qeydiyyatın qüvvәyә mindiyi tarixdәn etibarәn neçә il keçdikdәn sonra qeydiyyatın lәğv
olunması barәdә әrizә verә bilәr? (Çәki: 1)

3 il
1il
2 il
il yarım
Sual: ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyatın lәğv olunması nә vaxt qüvvәyә minir? (Çәki:
1)
qeydiyyatın lәğv edilmәsinә dair әrizәnin verildiyi aydan sonrakı ayın 1ci günündә
qeydiyyatın lәğv edilmәsinә dair әrizәnin verildiyi gün
qeydiyyatın lәğv edilmәsinә dair әrizәnin verildiyi ayın 1ci günü
vergi orqanı tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilәn gün
Sual: ӘDV üzrә vergitutma obyekti olan әmәliyyatları göstәrin: 1. malların tәqdim
edilmәsi, işlәrin görülmәsi, xidmәtlәrin göstәrilmәsi; 2. fövqәladә hallardan başqa,
malların itmәsi, әskik gәlmәsi, xarab olması vә ya oğurlanması; 3. fövqәladә hallar
nәticәsindә malların itmәsi, әskik gәlmәsi, xarab olması vә ya oğurlanması; 4. ӘDV
qeydiyyatının lәğvetmә vaxtı sahiblikdә qalan mallar 5. Azәrbaycan Respublikasının
hüdudlarından kәnarda xidmәtlәr göstәrilmәsi vә ya işlәr görülmәsi (Çәki: 1)
1, 2, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
1, 2, 4
Sual: ӘDV tutulan әmәliyyatı göstәrin (Çәki: 1)
tutulan mәblәğlәr hәdlәrindә dövlәt hakimiyyәti, yerli özünü idarә etmә vә digәr
sәlahiyyәtli orqanların tutduğu dövlәt rüsumu, icazә haqları, yığımlar vә onların
tutulması müqabilindә göstәrdiyi xidmәtlәr;
kütlәvi informasiya vasitәlәri mәhsullarının alqısatqısının bütün növlәri üzrә
dövriyyәlәr, mәtbu kütlәvi informasiya vasitәlәri mәhsulları istehsalı ilә bağlı redaksiya,
nәşriyyat vә poliqrafiya fәaliyyәti
vergi ödәyicisinin haqqı ödәnilmәklә vә ya әvәzsiz qaydada öz işçilәrinә vә digәr
şәxslәrә mal vermәsi, iş görmәsi vә ya xidmәt göstәrmәsi
Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş
vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı mal idxalı, iş görülmәsi vә xidmәt göstәrilmәsi
Sual: Vergi ödәyicisinin qeydiyyatı lәğv edilirsә, lәğvetmә vaxtı onun sahibliyindә qalan
mallar әlavә dәyәr vergisinә cәlb edilirmi? (Çәki: 1)
әlavә dәyәr vergisinә cәlb edilmir
әlavә dәyәr vergisinә mal qalığının 50 faizi cәlb edilir
әlavә dәyәr vergisinә cәlb edilir
әlavә dәyәr vergisinә qiymәt arasındakı fәrq cәlb edilir
Sual: Malları ӘDVә cәlb edilәn әmәliyyatlar nәticәsindә әldә edәn, lakin bu malları әldә
edәrkәn ӘDVni әvәzlәşdirmәyә hüququ olmayan şәxsin hәmin malları göndәrmәsinә
vergi tutulan әmәliyyat kimi baxıla bilәrmi? (Çәki: 1)
vergi tutulan әmәliyyat kimi baxılmır
vergi tutulan әmәliyyat kimi baxılır

ӘDVdәn qismәn azad edilәn әmәliyyat kimi baxılır
sıfır [0) dәrәcә ilә ӘDVyә cәlb edilәn әmәliyyat kimi baxılır
Sual: Mәnzil tikintisi fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәr tәrәfindәn ӘDVnin mәqsәdlәri
üçün vergi tutulan minimum dövriyyә Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş vergitutma
obyektinin hәr kvadrat metri üçün ölkәnin şәhәr vә rayonlarının әrazilәrinin zonalar üzrә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanının [Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin]
müәyyәn etdiyi әmsallar hansı mәblәğә tәtbiq edilmәklә hesablanır? (Çәki: 1)
235 manat
225 manat
şәrti maliyyә vahidinin 12 mislinә
şәrti maliyyә vahidinin 12 mislinә
Sual: Müәssisәnin bir әmәliyyat çәrçivәsindә bir vergi ödәyicisi tәrәfindәn digәr vergi
ödәyicisinә tәqdim edilmәsi müәssisәni tәqdim edәn şәxsi әvvәlki vergi dövrlәri üçün
vergilәri, faizlәri vә ya maliyyә sanksiyalarını ödәmәkdәn azad edirmi? (Çәki: 1)
azad etmir
müәssisәni tәqdim edәn şәxsi әvvәlki vergi dövrlәri üçün yalnız vergilәri ödәmәkdәn
azad edir
müәssisәni tәqdim edәn şәxsi әvvәlki vergi dövrlәri üçün yalnız faizlәri vә ya
maliyyә sanksiyalarını ödәmәkdәn azad edir
bütün hallarda azad edir

BÖLMӘ: 0112
Ad

0112

Suallardan

29

Maksimal faiz

29

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

3%

Sual: ӘDVnin mәqsәdlәri üçün vergi tutulan әmәliyyatın dәyәri dedikdә nә başa
düşülür? (Çәki: 1)
tәqdim edilәn malın [işin, xidmәtin] ӘDV nәzәrә alınmaqla dәyәri
vergi ödәyicisinin müştәridәn vә ya hәr hansı digәr şәxsdәn aldığı, yaxud almağa
hüququ olduğu haqqın ӘDV nәzәrә alınmadan mәblәği [hәr hansı rüsumlar, vergilәr vә
ya başqa yığımlar da daxil olmaqla]
tәqdim edilәn malın [işin, xidmәtin] ӘDV nәzәrә alınmaqla, hәr hansı vergi, rüsum
vә yığımlar nәzәrә alınmadan dәyәri
tәqdim edilәn malın [işin, xidmәtin]alıcı tәrәfindәn ödәnilәn dәyәri
Sual: ӘDV mәqsәdlәri üçün vergi tutulan idxalın dәyәri necә müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
malların gömrük qanunvericiliyinә uyğun olaraq müәyyәn edilәn gömrük dәyәri vә
mallar gәtirilәrkәn ödәnilmәli olan rüsumlar vә vergilәr [ӘDV nәzәrә alınmadan]

әsasında
malların idxalı zamanı idxal sәnәdlәrindә göstәrilәn qiymәtlәr әsasında
vergi ödәyicisinin bәyan etdiyi qiymәtlәr әsasında
malların gömrük qanunvericiliyinә uyğun olaraq müәyyәn edilәn gömrük dәyәri vә
mallar gәtirilәrkәn ödәnilmәli olan rüsumlar vә vergilәr nәzәrә alınmadan
Sual: ӘDV üzrә vergi tutulan dövriyyәnin dәqiqlәşdirilmәsi nә vaxt aparılır ? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisinin tәşәbbüsü ilә istәnilәn vaxt
qiymәtlәndirmә bazasında dәyişikliyin baş verdiyi vaxt
vergi tutulan dövriyyә dәqiqlәşdirilmir
vergi orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn vaxt
Sual: Malların tәqdim edilmәsinin, işlәr görülmәsinin vә xidmәtlәr göstәrilmәsinin
aşağıdakı hansı növlәrindәn ӘDV tutulmur: 1. özәllәşdirilmә qaydasında dövlәt
müәssisәsindәn satın alınan әmlakın dәyәri; 2. vergi ödәyicisinin haqqı ödәnilmәklә vә
ya әvәzsiz qaydada öz işçilәrinә vә digәr şәxslәrә mal vermәsi, iş görmәsi vә ya xidmәt
göstәrmәsi, 3. dövlәt әmlakının icarәyә verilmәsindәn alınan icarә haqqının büdcәyә
ödәnilmәli olan hissәsi; 4. barter әmәliyyatları; 5. maliyyә xidmәtlәrinin göstәrilmәsi;
(Çәki: 1)
1, 2, 3
3, 4, 5
1, 4, 5
1, 3, 5
Sual: İnvestisiya fondlarının idarә olunması ilә bağlı xidmәtlәr hansı faiz dәrәcәsi ilә
vergiyә cәlb olunur? (Çәki: 1)
Sıfır [0] dәrәcә
18 faiz
ӘDVdәn azaddır
20 faiz
Sual: Xarici valyutanın numizmatika mәqsәdlәri üçün idxal edilmәsi әlavә dәyәr
vergisinә hansı qaydada cәlb olunur? (Çәki: 1)
ӘDVdәn azaddır
sıfır [0] dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur
18 faiz dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur
15 faiz dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur
Sual: Malların tәqdim edilmәsinin, işlәrin görülmәsinin vә xidmәtlәrin göstәrilmәsinin
aşağıdakı hansı növlәrindәn ӘDV tutulmur? 1.kütlәvi informasiya vasitәlәri mәhsullarının
alqısatqısının bütün növlәri üzrә dövriyyәlәr 2.mәtbu kütlәvi informasiya vasitәlәri
mәhsulları istehsalı ilә bağlı redaksiya, nәşriyyat vә poliqrafiya fәaliyyәti [reklam
xidmәtlәri istisna olmaqla] 3.orta mәktәb dәrsliklәri, uşaq әdәbiyyatının vә büdcәdәn
maliyyәlәşdirilәn dövlәt әhәmiyyәtli nәşrlәrin istehsalı ilә bağlı redaksiya, nәşriyyat vә
poliqrafiya fәaliyyәti 4.Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının qanunvericiliklә nәzәrdә
tutulmuş vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı mal idxalı, iş görülmәsi vә xidmәt
göstәrilmәsi 5.mәtbu kütlәvi informasiya vasitәlәri mәhsullarının istehsalı ilә bağlı reklam

xidmәtlәri (Çәki: 1)
1, 2, 3, 4
2, 3, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 3, 4, 5
Sual: Metropolitendә sәrnişin daşıma xidmәti ӘDVyә hansı dәrәcә ilә cәlb edilir? (Çәki:
1)
sıfır [0) dәrәcә ilә
18 faiz dәrәcә ilә
20 faiz dәrәcә ilә
ӘDVdәn azaddır
Sual: Sıfır [0] dәrәcә ilә ӘDV tutulan әmәliyyatları göstәrin: 1. idxal olunan әmlak istisna
olmaqla, müәssisәnin nizamnamә fonduna [kapitalına] pay şәklindә hәr hansı әmlakın
qoyulması; 2. xaricdәn alınan әvәzsiz maliyyә yardımları [qrantlar] hesabına malların
idxalı, qrant üzrә resipiyentlәrә malların tәqdim edilmәsi, işlәrin görülmәsi vә xidmәtlәrin
göstәrilmәsi; 3. beynәlxalq vә tranzit yük vә sәrnişin daşınması. Beynәlxalq vә tranzit
uçuşlarla bilavasitә bağlı olan işlәrin görülmәsi, xidmәtlәrin göstәrilmәsi; 4. malların vә
bәzi xidmәtlәrin ixracı; 5. Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının qanunvericiliklә
nәzәrdә tutulmuş vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı mal idxalı, iş görülmәsi vә
xidmәt (Çәki: 1)
1, 2, 4
1, 3, 5
3, 4, 5
2, 3, 4
Sual: Xaricdәn alınan әvәzsiz maliyyә yardımları [qrantlar] hesabına malların idxalı,
qrant üzrә resipiyentlәrә malların tәqdim edilmәsi, işlәrin göstәrilmәsi vә xidmәtlәrin
göstәrilmәsi hansı dәrәcә ilә ӘDVyә cәlb olunur? (Çәki: 1)
ӘDVdәn azaddır
Sıfır [0] dәrәcә ilә
18 faiz
20 faiz
Sual: Beynәlxalq poçt xidmәtlәri istisna olmaqla, beynәlxalq vә tranzit yük vә sәrnişin
daşınması, hәmçinin beynәlxalq vә tranzit uçuşlarla bilavasitә bağlı olan işlәrin
görülmәsi, xidmәtlәrin göstәrilmәsi hansı faiz dәrәcәsi ilә ӘDVyә cәlb olunur? (Çәki: 1)
sıfır [0] dәrәcә ilә
18% dәrәcә ilә
bu әmәliyyatlar vergidәn azaddır
20% dәrәcә ilә
Sual: Vergi ödәyicisi malın alıcısına [işlәrin, xidmәtlәrin sifarişçisinә] elektron vergi
hesabfakturasını mal göndәrilәndәn [iş görülәndәn, xidmәt göstәrilәndәn] sonra neçә
gündәn gec olmayaraq vermәyә borcludur? (Çәki: 1)
Mal tәqdim edildikdәn dәrhal sonra

3 gündәn tez olmayaraq
5 gündәn gec olmayaraq
15 gündәn sonra
Sual: Malların göndәrilmәsi onların daşınmasını nәzәrdә tutursa, ӘDV elektron vergi
hesabfakturasının 5 gün әrzindә verilmәdiyi halda vergi tutulan әmәliyyat nә vaxt
aparılmış sayılır? (Çәki: 1)
daşınmanın başa çatdırıldığı vaxt
daşınmanın başlandığı vaxt
daşınmanın başa çatdırıldığı aydan sonrakı ayın 1dә
daşınmanın başa çatdırıldığı ayın sonuncu günündә]
Sual: Xidmәtlәr müntәzәm vә ya daimi әsasda göstәrilirsә, ӘDV mәqsәdlәri üçün
xidmәtlәrin göstәrilmәsi vaxtı hansı vaxt sayılır? (Çәki: 1)
vergi orqanının müәyyәn etdiyi vaxt
xidmәtlәrin hәr hansı hissәsi üçün hәr dәfә ӘDVnin elektron vergi hesabfakturası
nın verildiyi vaxt, yaxud ödәmә әvvәl hәyata keçirilmişsә, әmәliyyatın hәr hansı
hissәsinin ödәnildiyi vaxt
bu әmәliyyatlar vergi tutulan әmәliyyatlar hesab edilmir
vergi ödәyicisi tәrәfindәn müәyyәn edilәn vaxt
Sual: Vergi ödәyicisi haqqı ödәnilmәklә öz işçilәrinә mal verirsә, ӘDV mәqsәdlәri üçün
vergi tutulan әmәliyyat nә vaxt aparılmış sayılır? (Çәki: 1)
malların tәqdim edilmәsinә sәrәncam verildiyi vaxt
işçilәr üçün mallar göndәrildiyi, işlәr görüldüyü, xidmәtlәr göstәrildiyi vaxt
malların verildiyi ayın sonuncu günü
malların verildiyi aydan sonrakı ayın birinci günü
Sual: Malları göndәrәn tәrәf onları qurursa vә ya quraşdırırsa ӘDVnin mәqsәdlәri üçün
malların tәqdim edildiyi yer hansı yer sayılır? (Çәki: 1)
malların nәqlinin başlandığı yer
malların tәqdim edildiyi yer
malların qurulduğu vә ya quraşdırıldığı yer
malların nәqlinin başa çatdığı yer
Sual: İşlәrin görüldüyü yer daşınan әmlakla bağlıdırsa, ӘDV mәqsәdlәri üçün işlәrin
görüldüyü yer hansı yer sayılır? (Çәki: 1)
işlәrin faktiki görüldüyü yer
işlәrin alıcısının yerlәşdiyi yer
daşınan әmlakın mülkiyyәtçisinin olduğu yer
işlәri görәn şәxsin qeydiyyatda olduğu yer
Sual: ӘDVnin mәqsәdlәri üçün nәqletmәnin hәyata keçirildiyi yer [işlәr, xidmәtlәr bu
nәqletmә ilә bağlı olduqda] hara sayılır? (Çәki: 1)
nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyatda olduğu yer

nәqliyyat xidmәtinin faktiki ödәnildiyi yer
nәqliyyat xidmәtindәn istifadә edәn şәxsin olduğu yer
nәqletmәnin faktiki hәyata keçirildiyi yer
Sual: Kompüter, internet vә digәr elektron şәbәkәlәr, elektron poçt vә digәr oxşar
vasitәlәrlә xidmәtlәrin göstәrilmәsi, yaxud bu cür şәbәkәlәrdәn vә ya xidmәtlәrdәn
istifadә hüququnun verilmәsi xidmәtlәri üzrә işlәrin görüldüyü vә ya xidmәtlәrin
göstәrildiyi yer [ӘDV mәqsәdlәri üçün] aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
işlәrin vә ya xidmәtlәrin alıcısının yerlәşdiyi vә ya qeydiyyatda olduğu, tәsis edildiyi,
işlәr vә ya xidmәtlәr alıcının daimi nümayәndәliyi ilә bilavasitә bağlı olduğu halda
hәmin daimi nümayәndәliyin olduğu yer
işlәrin faktiki görüldüyü [xidmәtlәrin faktiki göstәrildiyi] yer
daşınmaz әmlakın olduğu yer
nәqletmәnin faktiki hәyata keçirildiyi yer
Sual: ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyata alınmayan qeyrirezident Azәrbaycan
Respublikası әrazisindә xidmәt göstәrirsә vә ya iş görürsә, ӘDVyә hansı dәrәcә ilә cәlb
olunur? (Çәki: 1)
sıfır [0] dәrәcә ilә
18 faiz
vergidәn azaddır
10 faiz
Sual: Vergi agenti ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsә, qeyri
rezidentdәn hesablanan ӘDV nә vaxt büdcәyә ödәnilir? (Çәki: 1)
Ödәmә verildiyi gün әrzindә
Ödәmә verildiyi gündәn sonrakı 5 gün әrzindә
Ödәmәnin verildiyi ay üçün ӘDVnin bәyannamәsi verilәrkәn
Ödәmә verildiyi gündәn sonrakı 7 gün әrzindә
Sual: Vergi agenti ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçmәmişdirsә, o qeyri
rezidentdәn hesablanan ӘDVni nә vaxt büdcәyә ödәmәyә borcludur? (Çәki: 1)
Ödәmәnin hәyata keçirildiyi gün әrzindә
Ödәmә verildiyi gündәn sonrakı 5 gün әrzindә
Ödәmә verildiyi gündәn sonrakı 7 gün әrzindә
Ödәmәnin verildiyi ay üçün ӘDV bәyannamәsi verilәrkәn
Sual: Vergi agenti qeyrirezidentә ӘDVnin hesablanması barәdә vergi orqanına nә vaxt
bәyannamә tәqdim etmәlidir? (Çәki: 1)
Ödәmә verilәn aydan sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
Ödәmә verilәn aydan sonrakı ayın 1dәn gec olmayaraq
Ödәmә verilәn gündәn sonra 7 gündәn gec olmayaraq
bәyannamә tәqdim edilmir
Sual: Әgәr idxal olunan mallar gömrük rüsumlarından azad edilirsә, ӘDV tutulan

әmәliyyatın vaxtı necә müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
idxal mallarının tәqdim edildiyi vaxt
malların gömrük xidmәti nәzarәtindәn çıxdığı vaxt
malların gömrük xidmәti nәzarәtindәn çıxdıqdan sonrakı ayın 1ci günü
mallar idxal edilәndәn 5 gün sonra
Sual: ӘDV mәqsәdlәri üçün digәr şәxsin [vәkalәt verәn] agenti [vәkalәt alan] olan şәxs
tәrәfindәn mallar göndәrilmәsi, işlәr görülmәsi vә ya xidmәtlәr göstәrilmәsi kimin hәyata
keçirdiyi әmәliyyat sayılır? (Çәki: 1)
vәkalәt verәnin
vәkalәt alanın
vәkalәt verәnlә vәkalәt alanın razılığı ilә müәyyәnlәşdirilir
hәr ikisinin
Sual: Agent ӘDV üzrә vergi ödәyicisi olduqda, agentin digәr şәxsdәn [vәkalәt verәndәn]
aldığı elektron vergi hesabfakturası ona ӘDV mәblәğini әvәzlәşdirmәk hüququ verirmi?
(Çәki: 1)
ӘDV elektron vergi hesabfakturası әldә edildikdә әvәzlәşdirmәk hüququ verir
digәr şәxsdәn alınmış elektron vergi hesabfakturaagentә ӘDV әvәzlәşdirmәk
hüququ vermir
ӘDV elektron vergi hesabfakturası üzrә ödәniş nağdsız qaydada aparıldıqda
әvәzlәşdirmәk hüququ verir
agentin heç bir halda ӘDV әvәzlәşdirmәk hüququ yoxdur
Sual: Agent malların [işlәrin, xidmәtlәrin] alıcısına [sifarişçisinә] elektron vergi hesab
fakturası verә bilәrmi? (Çәki: 1)
malların [işlәrin, xidmәtlәrin] tәrkibinә ӘDV daxil edilmişdirsә, elektron vergi hesab
fakturası verә bilәr
malların [işlәrin, xidmәtlәrin] tәrkibinә ӘDV daxil edilibedilmәmәsindәn asılı
olmayaraq elektron vergi hesabfakturası verә bilmәz
agent yalnız ӘDV üzrә ödәyici olduqda verә bilәr
agentin ӘDV ödәyicisi olubolmamasından asılı olmayaraq elektron vergi hesab
fakturası verә bilәr
Sual: Agent üçün ӘDV üzrә vergitutma bazası necә müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
malların tәqdim edilmәsi [işlәrin görülmәsi, xidmәtlәrin göstәrilmәsi] üzrә göstәrilәn
xidmәtlәrә görә digәr şәxs tәrәfindәn ona ödәnilәn haqların [mükafatların] dәyәri
agentin vergitutma bazasını tәşkil edir
agentin tәqdim etdiyi malların tam dәyәri onun vergitutma bazasını tәşkil edir
agentin tәqdim etdiyi mallara görә ona ödәnilәn haqlar [mükafatlar] onun vergitutma
bazasına aid edilmir
agent tәrәfindәn digәr şәxslәrә göstәrilәn xidmәtlәrә görә agent üçün vergitutma
bazası yaranmır
Sual: Lotereyaların keçirilmәsi şәrtlәrinә uyğun olaraq uduş fondu tam vә ya qismәn
mallardan ibarәt olduqda, lotereya keçirәn şәxs tәrәfindәn uduş fondu üçün alınmış
mallara görә ödәnilmiş ӘDVnin mәblәği әvәzlәşdirilirmi? (Çәki: 1)

hәr bir halda әvәzlәşdirilir
uduş fondu üçün alınmış mallara görә ӘDV ödәnilmir
әvәzlәşdirilmir
ӘDV lotereyanı udmuş şәxs tәrәfindәn ödәnilir
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Sual: Komisyonçunun komitentden aldığı elektron vergi hesabfakturası komisyonçuya
ӘDV mәblәğini әvәzlәşdirmәk hüququ verirmi? (Çәki: 1)
komisyonçu ӘDV ödәyicisi olduqda әvәzlәşdirmәk hüququ verir
komisyonçu ӘDV ödәyicisi olmadıqda әvәzlәşdirmәk hüququ verir
komisyonçunun ӘDV ödәyicisi olubolmamasından asılı olmayaraq әvәzlәşdirmәk
hüququ vermi
komissiya qaydasında malların satışı ӘDVyә cәlb edilmir
Sual: Komitent qeyrirezident olduqda malların komissiya qaydasında satışı üzrә ӘDV
mәqsәdlәri üçün әmәliyyatlar kimin apardığı әmәliyyatlar hesab edilir? (Çәki: 1)
komitentin apardığı әmәliyyatlar
bu halda malların komisyon qaydada satışı ӘDV mәqsәdlәri üçün әmәliyyatlar
hesab edilmir
komitentlә komisyonçunun razılığı ilә müәyyәnlәşdirilir
agentin, yәni komisyonçunun apardığı әmәliyyatlar
Sual: Komisyonçu idxal olunmuş mallara görә gömrük orqanlarına ӘDV ödәmişdirsә, bu
ödәmәnin yerinә yetirildiyini tәsdiq edәn sәnәdlәr ӘDV ödәyicisi olan komisyonçuya
hәmin ӘDV mәblәğinin әvәzlәşdirmәk hüququ verirmi? (Çәki: 1)
heç bir halda vermir
verir
komitentlә komisyonçunun razılığı әsasında müәyyәnlәşdirilir
әvәzlәşdirmәni ancaq komitent apara bilәr
Sual: ӘDVnin dәrәcәsi vergi tutulan әmәliyyatın vә idxalın dәyәrinin neçә faizidir?
(Çәki: 1)
vergi tutulan әmәliyyatın dәyәrinin 10 faizi
vergi tutulan әmәliyyatın vә idxalın dәyәrinin 18 faizi
vergi tutulan idxalın 0 faizi
vergi tutulan idxalın 15 faizi

Sual: Hesabat dövrü әrzindә vergi tutulan dövriyyәdәn büdcәyә ödәnilmәli olan ӘDVnin
mәblәği necә müәyyәnlәşdirilir ? (Çәki: 1)
vergi tutulan dövriyyәyә vergi dәrәcәsinin tәtbiqi ilә hesablanan verginin mәblәği
kimi
vergi tutulan dövriyyәyә vergi dәrәcәsinin tәtbiqi ilә hesablanan verginin mәblәği ilә
әvәzlәşdirilmәli olan verginin mәblәği arasında olan fәrq kimi
malların [işlәrin vә xidmәtlәrin] alış qiymәtlәri ilә tәqdimetmә qiymәtlәri arasındakı
fәrqdәn hesablanan mәblәği kimi
vergi qanunvericiliyinә müvafiq olaraq әvәzlәşdirilmәli olan verginin mәblәği kimi
Sual: Vergi ödәyicisinә verilmiş elektron vergi hesabfakturası üzrә alınmış malların [iş
vә xidmәtlәrin] dәyәri ödәnilәn gündәn gec olmayaraq, malların [iş vә xidmәtlәrin] dәyәri
üzrә iki vә ya daha çox ödәmә aparılarsa, ӘDVnin mәblәği necә ödәnilmәlidir? (Çәki: 1)
aparılmış ödәniş mәblәğinә uyğun olaraq ӘDVnin depozit hesabı vasitәsilә
ödәnilmәlidir.
aparılmış ödәniş mәblәğinә uyğun olaraq bank hesabı vasitәsilә ödәnilmәlidir.
aparılmış ödәniş mәblәğinә uyğun olaraq nağd qaydada ödәnilmәlidir.
aparılmış ödәniş mәblәğinә uyğun olaraq vergi ödәyicisinin depozit hesabı
vasitәsilә ödәnilmәlidir
Sual: Әylәncә vә yemәk xәrclәrinin, habelә işçilәrin mәnzil vә digәr sosial xarakterli
xәrclәrinin çәkilmәsi nәticәsindә ödәnilmiş ӘDV necә әvәzlәşdirilir? (Çәki: 1)
nağdsız ödәmәlәr olduqda әvәzlәşdirilir
ödәnişin formasından asılı olmayaraq әvәzlәşdirilmir
ödәnişin 50 faizi hәcmindә әvәzlәşdirilir
nağd ödәmәlәr olduqda әvәzlәşdirilir
Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti әylәncә vә ya sosial xarakteri daşıyan vergi ödәyicisinin
xәrclәri bu cür fәaliyyәt çәrçivәsindә çәkilirsә, ӘDVnin әvәzlәşdirilmәsinә yol verilirmi?
(Çәki: 1)
yol verilmir
yol verilir
yalnız әylәncә xәrclәrinә görә ӘDVnin әvәzlәşdirilmәsinә yol verilir
yalnız sosial xarakterli xәrclәrinә görә ӘDVnin әvәzlәşdirilmәsinә yol verilir
Sual: Vergi tutulan dövriyyәnin dәqiqlәşdirilmәsi zamanı bәyannamәdә büdcәyә çatası
ӘDVnin mәblәği düzgün göstәrilmәmişdirsә, büdcәyә ödәnilmәli olan ӘDVnin mәblәği
hansı dövr üzrә vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilmiş bәyannamәdә dәqiqlәşdirilir?
(Çәki: 1)
hәmin halların yarandığı hesabat dövrü üzrә
ӘDV üçün elektron vergi elektron vergi hesabfakturanı verildiyi vә ӘDVnin
mәblәğini hәmin elektron vergi hesabfakturadadüzgün göstәrildiyi dövr üzrә
vergi tutulan dövriyyә dәqiqlәşdirilmir
mallar, işlәr vә xidmәtlәrlә bağlı ödәmә aparılan dövr üzrә
Sual: Sıfır [0] dәrәcәsi ilә ӘDV tutulan әmәliyyatlar aparan şәxslәr tәrәfindәn mallar,

işlәr, xidmәtlәr alınarkәn nağdsız qaydada ӘDVnin depozit hesabı vasitәsilә ödәnilmiş
ӘDVnin mәblәği hansı qaydada әvәzlәşdirilir? (Çәki: 1)
50 faiz әvәzlәşdirilir
әvәzlәşdirilmir
ümumi qaydada әvәzlәşdirilir
30 faiz әvәzlәşdirilir
Sual: Hansı şәxslәrin ӘDV elektron vergi hesabfakturası nı vermәk hüququ vardır ?
(Çәki: 1)
ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçmәyәn fiziki şәxslәrin
ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçmәyәn hüquqi şәxslәrin
ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçәn hüquqi vә fiziki şәxslәrin
ӘDV qeydiyyatından asılı olmayaraq istәnilәn şәxslәrin
Sual: Vergi ödәyicisi malın alıcısına [işlәrin, xidmәtlәrin sifarişçisinә] elektron vergi
hesabfakturasını mal göndәrilәndәn [iş görülәndәn, xidmәt göstәrilәndәn] sonra neçә
gündәn gec olmayaraq vermәyә borcludur? (Çәki: 1)
3
7
5
10
Sual: Qәbzlәr, çeklәr, müәyyәn edilmiş qaydada sifariş edilmәyәn, çap edilmәyәn vә
tәrtib edilmәyәn elektron vergi hesabfakturaları, nağd aparılan әmәliyyatların
rәsmilәşdirildiyi sәnәdlәr ӘDVnin әvәzlәşdirilmәsinә әsas verirmi? (Çәki: 1)
әsas vermir
yalnız nağd aparılan әmәliyyatların rәsmilәşdirildiyi sәnәdlәr әsas verir
әsas verir
yalnız qәbzlәr әsas verir
Sual: Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansı ӘDVnin ödәnilmiş mәblәğinin әvәzlәşdirilmәsinә
әsas vermir? (Çәki: 1)
gömrük orqanları tәrәfindәn verilәn ӘDVnin ödәnildiyini tәsdiq edәn idxal sәnәdlәri
qeyrirezidentә ödәnilmiş mәblәğә hesablanmış ӘDV ödәnilmәsini tәsdiq edәn
ödәmә sәnәdi
elektron vergi hesabfakturası
qәbz vә ya çek
Sual: Vergi ödәyicisi olan hüquqi şәxs lәğv edildikdә vә ya hüquqi şәxs yaratmadan
sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn fiziki şәxsin fәaliyyәtinә xitam verildikdә, ӘDV
bәyannamәsi Vergi Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş müddәtdәn gec olmamaq şәrti ilә
neçә gün müddәtindә vergi orqanına tәqdim edilmәlidir? (Çәki: 1)
30 gün
15 gün
7 gün
2 gün

Sual: ӘDVnin bәyannamәsi hәr hesabat dövrü üçün hesabat dövründәn sonra hansı
müddәtdә vergi orqanına tәqdim olunur? (Çәki: 1)
hesabat dövründәn sonrakı ayın 10dan gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 15dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 25dәn gec olmayaraq
Sual: Vergi tutulan idxal üzrә ӘDV Vergi Mәcәllәsinә vә gömrük qanunvericiliyinә uyğun
olaraq gömrük rüsumlarının ödәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulan qaydada hansı dövlәt
orqanı tәrәfindәn hesablanır vә alınır? (Çәki: 1)
Vergi orqanları tәrәfindәn
Bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn
Mәhkәmә orqanları tәrәfindәn
Gömrük orqanları tәrәfindәn
Sual: Naxçıvan MRda tutulan ӘDV hansı büdcәyә ödәnilir? (Çәki: 1)
Naxçıvan MRnın büdcәsinә
Respublika büdcәsinә
yerli icra hakimiyyәtinin büdcәdәnkәnar fonduna
bәlәdiyyә büdcәsinә
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Sual: Hesabat dövründә vergi tutulan dövriyyәsinin azı neçә faizi sıfır [0] dәrәcәsi ilә
vergi cәlb olunan vergi ödәyicisinә ӘDVnin artıq ödәnilmiş mәblәği onun әrizәsinin
verildiyi vaxtdan 45 gün әrzindә qaytarılır? (Çәki: 1)
45 faizi
50 faizi
75 faizi
25 faizi
Sual: ӘDVnin düzgün hesablanması vә vaxtında ödәnilmәsi üçün kim mәsuliyyәt
daşıyır? (Çәki: 1)
vergi ödәyicilәri vә onun vәzifәli şәxslәri
vergi orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri
gömrük orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri
maliyyә orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri

Sual: Malların idxalı zamanı ӘDVnin tutulmasına kim mәsuliyyәt daşıyır? (Çәki: 1)
vergi orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri
gömrük orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri
maliyyә orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri
vergi ödәyicisi vә onun vәzifәli şәxslәri
Sual: Aksiz nәdir? (Çәki: 1)
Aksizli malların gәlirdәn çıxılmayan xәrclәrinә aid edilmәyәn vә müәssisәnin
mәnfәәtindәn ödәnilәn vergidir
Aksizli malların idxalına görә ödәnilәn xüsusi rüsumlardır
Aksizli malların satış qiymәtinә daxil edilәn vergidir
Aksizli malların maya dәyәrinә daxil edilәn vergidir
Sual: Aşağıda göstәrilәn şәxslәrdәn hansı aksiz vergisinin ödәyicisi deyildir? (Çәki: 1)
aksizli malları istehsal edәn müәssisәlәr
aksizli malları idxal edәn şәxs
aksizli malları istehsal edәn fiziki şәxs
aksizli malların satışı ilә mәşğul olan şәxs
Sual: Aksizin vergitutma obyektinin mәqsәdlәri üçün istehsal binasına aşağıdakılardan
hansı daxildir? (Çәki: 1)
İstehsalın olduğu әrazidә yerlәşәn anbarlar, kömәkçi anbar sahәlәri vә digәr oxşar
binalar
İstehsalın olduğu әrazidә yerlәşәn anbarlar vә ticarәt obyektlәri
Aksizli malları istehsal edәn şәxslәrin aksizli malları saxladığı anbarlar
İstehsalın olduğu әrazidәn kәnarda yerlәşәn anbarlar, kömәkçi anbar sahәlәri vә
digәr oxşar binalar
Sual: İdxal olunan minik avtomobillәri, istirahәt vә ya idman yaxtaları vә bu mәqsәdlәr
üçün nәzәrdә tutulan digәr üzәn vasitәlәr üçün aksiz üzrә vergi tututlan әmәliyyatın
mәblәği nәdir? (Çәki: 1)
onların topdansatış bazar qiymәti
onların mühәrrikinin hәcmi
idxal olunan malların miqdarı
hәmin vasitәlәrin gömrük dәyәri
Sual: Aksizli malların idxalı zamanı aksiz tutulan әmәliyyatın vaxtı hansı qanunvericilik
aktına uyğun olaraq müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
Vergi Mәcәllәsinә
Mülki Mәcәllәyә
Gömrük Mәcәllәsinә
MülkiProsessual Mәcәllәyә
Sual: Fiziki şәxs fәrdi istehlakı üçün neçә litr alkoqollu içkini aksiz vergisi ödәnilmәdәn

idxal edә bilәr? (Çәki: 1)
7 litr
10 litr
3 litr
5 litr
Sual: Fiziki şәxsin fәrdi istehlakı üçün 3 litr alkoqollu içki vә 600 әdәd siqaret idxal
edilәrkәn aksizdәn azadolmalar hansı halda tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
gömrük rüsumlarından azadolmaların şәrtlәrinә әmәl edilmiş olduqda
bütün hallarda
fiziki şәxsin istәyi ilә
Nazirlәr Kabinetinin sәrәncamına әsasәn
Sual: Xammal vә materiallar idxal edildikdә, müvafiq sәnәdlәr vergi orqanına verildikdәn
sonra tutulmuş aksiz mәblәği neçә gün әrzindә vergi ödәyicisinә qaytarılmalıdır? (Çәki:
1)
15 gün
30 gün
45 gün
10 gün
Sual: Aşağıdakı mallardan hansı aksizli mallara aid deyildir? (Çәki: 1)
içmәli spirt
neft mәhsulları
tütün mәmulatları
maya
Sual: Azәrbaycan Respublikasında arağa [vodkaya], tündlәşdirilmiş içkilәrә vә
tündlәşdirilmiş içki materiallarına, likyor vә likyor mәmulatlarına tәtbiq olunan aksizin
dәrәcәsi hansıdır? (Çәki: 1)
hәr litrinә 0,5 manat
hәr litrinә 0,8 manat
hәr dekalitrinә 0,2 manat
hәr litrinә 0,08 manat
Sual: Azәrbaycan Respublikasında pivә [alkoqolsuz pivә istisna olmaqla] vә pivә tәrkibli
digәr içkilәrә tәtbiq edilәn aksizin dәrәcәsi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)
hәr litrinә 0,04 manat
hәr litrinә 0,08 manat
hәr litrinә 0,07 manat
hәr litrinә 0,05 manat
Sual: Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühәrrikinin hәcmi
2000 kub santimetrәdәk olduqda hansı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 0,15 manat

Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 2,5 manat
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 0,25 manat
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 1,15 manat
Sual: Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan istirahәt vә ya idman üçün yaxtalara vә
bu mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulan digәr üzәn vasitәlәrә hansı aksiz dәrәcәsi tәtbiq
edilir? (Çәki: 1)
Mühәrrikinin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 0,15 manat
Mühәrrikinin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 1 manat
Mühәrrikinin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 2,5 manat
Mühәrrikinin hәcminin hәr kub santimetrinә görә  1,5 manat
Sual: Aksizli malların istehsalı zamanı vergi tutulan әmәliyyatlar üzrә aksizlәr hesabat
dövründәn sonrakı ayın neçәsinәdәk ödәnilmәlidir? (Çәki: 1)
hesabat dövründәn sonrakı ayın 15dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 10dan gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 3dәn gec olmayaraq
Sual: Vergi ödәyicisinin aksizin ödәnişi üzrә borcu varsa, hәmin borc yaranandan
ödәnilәnәdәk hәyata keçirilәn vergi tutulan әmәliyyatlar üzrә aksizlәr nә vaxt büdcәyә
ödәnilir? (Çәki: 1)
hәmin әmәliyyatların baş verdiyi aydan sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
hәmin әmәliyyatların aparıldığı vaxt
hәmin әmәliyyatların aparıldığı vaxtdan sonrakı bir ay müddәtindә
hәmin әmәliyyatlar aparıldıqdan sonra bir hәftә müddәtindә
Sual: Aksiz vergisi üzrә bәyannamә vergi orqanına hansı müddәtdә verilmәlidir? (Çәki:
1)
hesabat dövründәn sonrakı ayın 15dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 10dan gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq]
hesabat dövründәn sonrakı ayın 3dәn gec olmayaraq
Sual: Aksizli malları [xammal vә materialları] alan vә bu malları vergi tutulan digәr aksizli
malların istehsalı üçün istifadә edәn şәxs xammal vә materialları alarkәn ödәnilmiş
aksizin mәblәğini әvәzlәşdirmәk üçün әrizәni nә vaxt vergi orqanına tәqdim etmәlidir?
(Çәki: 1)
hesabat ayından sonrakı ayın 5nә kimi
aksizin ödәnilmәsinә dair bәyannamә tәqdim edildikdәn sonra 10 gün müddәtindә
aksizin ödәnilmәsinә dair bәyannamә tәqdim edildikdәn sonra 15 gün müddәtindә
aksizin ödәnilmәsinә dair bәyannamә ilә birlikdә
Sual: Sonradan tәkrar ixrac mәqsәdi ilә idxal olunan mallara aksiz nә vaxt ödәnilır?
(Çәki: 1)

malların tәkrar ixracı zamanı
malların gömrük әrazisindә emalı zamanı
malların gömrük әrazisindәn çıxması zamanı
malların idxalı zamanı
Sual: Müvafiq icra hakimiyyәti orqanının qәrarına әsasәn markalanmalı olan aksizli
mallar istehsal edәn vergi ödәyicisinin istehsal sahәsinin hansı hissәsindә nәzarәt
postları yaradılır? (Çәki: 1)
giriş vә çıxış qapısının yaxınlığında
ancaq çıxış qapısında
yalnız giriş qapısının yaxınlığında
istәnilәn yerdә
Sual: İstehsal hәcmi üzrә nәzarәtölçü cihazlarının, xammal, material vә hazır mәhsul
anbarlarının, istehsal sahәlәrindәki texnoloji avadanlıqların plomblanması hansı şәxslәr
tәrәfindәn hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
nәzarәt postlarının işçilәri tәrәfindәn istehsalçının nümayәndәsi ilә birlikdә
yalnız nәzarәt postlarının işçilәri tәrәfindәn
istehsalçının özü tәrәfindәn
istәnilәn vergi işçisi tәrәfindәn
Sual: Plombların vurulması vә çıxarılması kim tәrәfindәn rәsmilәşdirilir? (Çәki: 1)
yalnız nәzarәt postunun işçilәri tәrәfindәn
yalnız istehsalçının nümayәndәlәri tәrәfindәn
nәzarәt postunun işçilәri vә istehsalçının nümayәndәsinin iştirakı ilә
heç bir halda rәsmilәşdirilmir
Sual: Hansı halda istehsalçının mәsul şәxslәri tәrәfindәn vergi orqanına mәlumat
verilmәklә vә hansı sәnәd tәrtib edilmәklә plomblar açıla bilәr? (Çәki: 1)
nәzarәt postlarının işçilәri işә başladığı vaxtda nәzarәt postunda olmadıqda müvafiq
akt tәrtib edilmәklә
nәzarәt postlarının işçilәri işә başladığı vaxtda nәzarәt postunda olub
olmamasından asılı olmayaraq istәnilәn vaxtda vә heç bir sәnәd tәrtib etmәdәn
heç bir halda açılmasına yol verilmir
nәzarәt postlarının işçilәri işә başladığı vaxtda vә istehsalçıların xüsusi qәrarı
olduğu halda
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Sual: Plombların vurulması vә çıxarılması arasındakı müddәtdә istehsal olunmuş
mәhsulların aksiz markası ilә markalanmasında, tam uçota alınmasında, aksiz
markalarının inventarizasiyasında kәnarlaşma edildikdә nәzarәt postunun işçilәri hansı
tәdbirlәri hәyata keçirmәlidirlәr? (Çәki: 1)
dәrhal hüquq mühafizә orqanlarına müraciәt etmәlidirlәr
ancaq istehsalçını bu barәdә mәlumatlandırmalıdırlar
müvafiq akt tәrtib etmәli, bu barәdә vergi orqanına mәlumat vermәlidirlәr
şahidlәrin iştirakı ilә protokol tәrtib edilmәlidir
Sual: Mallar pәrakәndә qaydada göndәrildiyi hallarda elektron vergi hesabfakturası
әvәzinә nә verilә bilәr? (Çәki: 1)
qaimә faktura
hesab faktura
qәbz vә ya çek
heç nә verilmir
Sual: Fiziki şәxslәr üçün әmlak vergisi üzrә vergitutma obyekti aşağıdakılardan hansıdır?
(Çәki: 1)
yalnız rezident vә qeyrirezident fiziki şәxslәrin xüsusi mülkiyyәtindә olan vә
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yerlәşәn tikililәri vә ya onların hissәlәri
rezident vә qeyrirezident fiziki şәxslәrin xüsusi mülkiyyәtindә olan vә Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә yerlәşәn tikililәri vә ya onların hissәlәri, hәmçinin yerindәn
vә istifadә edilibedilmәmәsindәn asılı olmayaraq rezident fiziki şәxslәrә mәxsus su vә
hava nәqliyyatı vasitәlәri
yerindәn vә istifadә edilibedilmәmәsindәn asılı olmayaraq yalnız rezident fiziki
şәxslәrә mәxsus su vә hava nәqliyyatı vasitәlәri
qeyrirezident fiziki şәxslәrә mәxsus su vә hava nәqliyyatı vasitәlәri vә rezident fiziki
şәxslәrә mәxsus avtonәqliyyat vasitәlәri
Sual: Azәrbaycan Respublikasında özünün daimi nümayәndәliyi vasitәsi ilә sahibkarlıq
fәaliyyәtini hәyata keçirәn qeyrirezident müәssisәlәr üçün әmlak vergisi üzrә vergitutma
obyekti aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
yalnız daimi nümayәndәliklә bağlı olan әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәri
müәssisәnin balansında olan әsas vәsaitlәrin ilin sonuna qalıq dәyәri
müәssisәnin balansında olan avtonәqliyyat vasitәlәrinin orta illik dәyәri
yalnız müәssisәnin balansında olan su vә hava nәqliyyatı vasitәlәrinin ilkin dәyәri
Sual: Birgә fәaliyyәt nәticәsindә yaradılmış [alınmış] әsas vәsaitlәrin dәyәri әmlak
vergisinә hansı qaydada cәlb olunur? (Çәki: 1)
bu әsas vәsaitlәrin dәyәrindәn әmlak vergisi tutulmur
birgә fәaliyyәtin iştirakçıları tәrәfindәn müqavilә üzrә mülkiyyәtdә müәyyәn olunmuş
pay haqqına müvafiq olaraq bәyannamәyә daxil edilir
birgә fәaliyyәtin iştirakçıları tәrәfindәn müqavilә üzrә mülkiyyәtdә müәyyәn olunmuş
daha çox paya malik iştirakçı tәrәfindәn ödәnilir
birgә fәaliyyәtin iştirakçıları arasında bağlanmış müqavilәyә әsasәn mülkiyyәtdә
daha az paya malik iştirakçı tәrәfindәn ödәnilir

Sual: Fiziki şәxslәr mühәrriki olan hava nәqliyyatı vasitәsinә görә әmlak vergisini hansı
qaydada vә dәrәcәlәrlә ödәyirlәr? (Çәki: 1)
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,2 manat
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,1 manat
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,02 manat
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,05 manat
Sual: Büdcә tәşkilatları әmlak vergisini hansı faiz dәrәcәsi ilә ödәyirlәr? (Çәki: 1)
balansında olan әsas vәsaitlәrinin orta illik qalıq dәyәrinin 1 faizi miqdarında
әmlak vergisi ödәmәkdәn azaddırlar
balansında olan әsas vәsaitlәrinin ilkin dәyәrin 1 faizi miqdarında
balansında olan әsas vәsaitlәrinin balans dәyәrinin 0,1 faizi miqdarında
Sual: Dövlәt fondları әmlak vergisini hansı faiz dәrәcәsi ilә ödәyirlәr? (Çәki: 1)
balansında olan әsas vәsaitlәrinin orta illik qalıq dәyәrinin 1 faizi miqdarında
әmlak vergisi ödәmәkdәn azaddırlar
balansında olan әsas vәsaitlәrinin ilkin dәyәrinin 1 faizi miqdarında
balansında olan әsas vәsaitlәrinin balans dәyәrinin 0,1 faizi miqdarında
Sual: Misgәrlik, qalayçılıq vә saxsı mәmulatlarının, tәsәrrüfat müxәllәfatının, bağçılıq
bostançılıq alәtlәrinin, xalq musiqi alәtlәrinin hazırlanması sahәsindә hüquqi şәxs
yaratmadan sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәrin sәnәtkarlıq
emalatxanalarının binaları әmlak vergisinә hansı qaydada cәlb edilir? (Çәki: 1)
ümumi qaydada әmlak vergisi tutulur
әmlak vergisinә cәlb edilmir
50 faiz güzәşt verilir
hesablanmış әmlak vergisinin 1/4 hissәsi tutulur
Sual: Mәcburi köçkünlәrin binalara görә ödәmәli olduqları әmlak vergisinin mәblәği nә
qәdәr azaldılır? (Çәki: 1)
55 manat
güzәşt nәzәrdә tutulmayıb
30 manat
aylıq gәlirin vergi tutulmayan mәblәğinin 10 misli
Sual: Hәlak olmuş döyüşçülәrin dul arvadlarının binalara görә ödәmәli olduqları әmlak
vergisinin mәblәği nә qәdәr azaldılır? (Çәki: 1)
30 manat
güzәşt nәzәrdә tutulmayıb
55 manat
aylıq gәlirin vergi tutulmayan mәblәğinin 10 misli
Sual: Pensiyaçıların sahibkarlıq fәaliyyәtindә istifadә etdiklәri binalara görә ödәmәli
olduqları әmlak vergisinin mәblәği nә qәdәr azaldılır? (Çәki: 1)

50 manat
30 manat
güzәşt nәzәrdә tutulmayıb
aylıq gәlirin vergi tutulmayan mәblәğinin 10 misli
Sual: Fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan avtonәqliyyat vasitәlәrinә görә әmlak vergisi
hansı qaydada vә dәrәcәlәrlә tutulur? (Çәki: 1)
bu avtonәqliyyat vasitәlәrinә görә әmlak vergisi tutulmur
bu avtonәqliyyat vasitәlәrinin mühәrrikinin hәr kub santimetri üçün 0,02 manat
bu avtonәqliyyat vasitәlәrinin mühәrrikinin hәr kub santimetri üçün 0,5 manat
bu avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar qiymәtinin 1 faizi
Sual: Şәhәrlәrdә sәrnişin daşımaq üçün istifadә olunan trolleybuslar vә tramvaylara görә
әmlak vergisi hansı dәrәcә ilә tutulur? (Çәki: 1)
bu nәqliyyat vasitәlәrinә görә әmlak vergisi tutulmur
bazar qiymәtinin 1 faizi
bazar qiymәtinin 0,5 faizi
bu avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar qiymәtinin 0,05 faizi
Sual: Su vә hava nәqliyyatı vasitәlәrinә görә әmlak vergisi hansı orqanlar tәrәfindәn
verilәn mәlumatlar әsasında hesablanır? (Çәki: 1)
daxili işlәr orqanları tәrәfindәn
onların qeydiyyatını hәyata keçirәn tәşkilatlar tәrәfindәn
maliyyә vә statistika orqanları tәrәfindәn
әrazi vergi orqanları tәrәfindәn
Sual: Bir neçә fiziki şәxsә mәxsus olan su vә hava nәqliyyatı vasitәsinә görә әmlak
vergisi kimdәn tutulur? (Çәki: 1)
onların bu nәqliyyat vasitәsindә malik olduğu paya uyğun olaraq
hәmin nәqliyyat vasitәsini öz adına qeydiyyatdan keçirmiş şәxsdәn
hәmin nәqliyyat vasitәsinә görә әmlak vergisi tutulmur
hәmin nәqliyyat vasitәsindә daha çox paya malik olan şәxsdәn
Sual: Fiziki şәxslәrin әmlak vergisi hansı hissәlәrlә vә nә vaxt ödәnilmәlidir? (Çәki: 1)
bәrabәr hissәlәrlә hәmin il iyulun 15dәk vә noyabrın 15dәk
bәrabәr hissәlәrlә hәmin il avqustun 15dәk vә noyabrın 15dәk
bәrabәr hissәlәrlә hәmin il avqustun 15dәk vә oktyabrın 15dәk
istәnilәn mәblәğdә hәmin il avqustun 15dәk vә noyabrın 1dәk
Sual: Fiziki şәxslәrin әmlak vergisi hansı büdcәyә ödәnilir? (Çәki: 1)
yerli büdcәyә [bәlәdiyyә büdcәsinә]
dövlәt büdcәsinә
büdcәdәnkәnar fondlara
xüsusi fondlara

Sual: Әvvәlki vergi ilindә әmlak vergisi ödәyicisi olmayan vә növbәti ildә bu verginin
ödәyicisi olan hüquqi şәxslәr әmlak vergisi üzrә cari vergi ödәmәlәrini hansı qaydada
ödәyirlәr? (Çәki: 1)
әmlakın әldә edildiyi rübdәn sonra hәr rübün ikinci ayının 15dәn gec olmayaraq
hәmin әmlaka görә hesablanmalı olan illik әmlak vergisinin 20 faizi miqdarında
әmlakın әldә edildiyi rübdәn sonra hәr rübün sonunda hәmin әmlaka görә
hesablanmalı olan illik әmlak vergisinin 25 faizi miqdarında
әmlakın әldә edildiyi rübdәn sonra hәr rübün birinci ayının 20dәn gec olmayaraq
hәmin әmlaka görә hesablanmalı olan illik әmlak vergisinin 20 faizi miqdarında
hәmin әmlaka görә cari vergi ödәmәlәri aparılmır
Sual: Әmlak vergisi üzrә cari vergi ödәmәlәri vaxtında ödәnilmәdikdә vergi orqanı
tәrәfindәn hansı tәdbirlәr görülür ? (Çәki: 1)
vergi ödәyicisindә operativ vergi nәzarәti tәdbirlәri hәyata keçirilir
vergi ödәyicisindә sәyyar vergi yoxlaması hәyata keçirilir
vergi ödәyicisinә hәr bir ötmüş gün üçün 0,05 faiz dәrәcәsi ilә faiz hesablanır
vergi ödәyicisinә ödәmә müddәtindәn sonrakı hәr bir ötmüş gün üçün 0,1 faiz
dәrәcәsi ilә faiz hesablanır
Sual: Vergi ödәyicisi olan hüquqi şәxs onun lәğv edilmәsi haqqında qәrarının qәbul
edilmәsi tarixindәn neçә gün müddәtindә vergi orqanına әmlak vergisinin bәyannamәsini
vermәlidir? (Çәki: 1)
5 gün müddәtindә
15 gün müddәtindә
10 gün müddәtindә
30 gün müddәtindә
Sual: İllik bәyannamәlәr üzrә әmlak vergisi nә vaxt ödәnilir? (Çәki: 1)
hәmin bәyannamәlәrin verilmәsi üçün müәyyәn edilmiş müddәtdәn sonrakı bir ay
müddәtindә
hәmin bәyannamәlәrin verilmәsi üçün müәyyәn edilmiş müddәtlәrәdәk
hәmin bәyannamәlәrin verilmәsi üçün müәyyәn edilmiş müddәtdәn sonrakı 15 gün
müddәtindә
bәyannamәlәrin verilmәsi üçün müәyyәn edilәn ilin sonunadәk
Sual: Müәssisә il әrzindә fәaliyyәt göstәrdikdә vergitutma mәqsәdlәri üçün әmlakın orta
illik qalıq dәyәri necә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
әmlakın hesabat ilinin әvvәlinә vә sonuna qalıq dәyәri toplanıb dördә bölünür
әmlakın hesabat ilinin әvvәlinә [әvvәlki vergi ilinin sonuna müәyyәn edilәn qalıq
dәyәrindәn hәmin il üçün hesablanmış amortizasiya mәblәği çıxıldıqdan sonra qalan
dәyәr] vә sonuna qalıq dәyәri toplanıb ikiyә bölünür
әmlakın hesabat ilinin әvvәlinә [әvvәlki vergi ilinin sonuna müәyyәn edilәn qalıq
dәyәrindәn hәmin il üçün hesablanmış amortizasiya mәblәği çıxıldıqdan sonra qalan
dәyәr] vә sonuna qalıq dәyәri toplanıb 24ә bölünür
әmlakın hәr rübün әvvәlinә vә sonuna qalıq dәyәri toplanıb ikiyә bölünür, sonra isә
alınan mәblәğlәr toplanır

Sual: Müәssisә hesabat ili әrzindә lәğv edildikdә vә ya sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicisi
olduqda, vergitutma mәqsәdlәri üçün әmlakın orta illik qalıq dәyәri necә müәyyәn edilir?
(Çәki: 1)
ilin әvvәlinә vә lәğv edildiyi vә ya sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicisi olduğu tarixә
qalıq dәyәri toplanaraq 24ә bölünür vә ilin әvvәlindәn müәssisәnin lәğv edildiyi vә ya
sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicisi olduğu aya qәdәr olan ayların sayına vurulur
ilin әvvәlinә vә müәssisәnin lәğv edildiyi vә ya sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicisi
olduğu tarixә әmlakın qalıq dәyәri toplanaraq 24ә bölünür vә ilin әvvәlindәn
müәssisәnin lәğv edildiyi aydan ilin sonuna qәdәr olan ayların sayına vurulur
hәmin il müәssisә әmlakından vergi tutulmur
ilin әvvәlinә vә müәssisәnin lәğv edildiyi tarixә әmlakın qalıq dәyәri toplanaraq 2yә
bölünür
Sual: Fiziki şәxslәr vә müәssisәlәr hansı sәnәdlәri aldıqdan sonra torpaq vergisinin
mәqsәdlәri üçün 1 ay әrzindә uçota durmalıdırlar? (Çәki: 1)
torpaq sahәlәri barәdә özlәrinin mülkiyyәt vә istifadә hüquqlarını tәsdiq edәn
sәnәdlәri
torpaq sahәlәri barәdә yalnız özlәrinin mülkiyyәt hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәri
torpaq sahәlәri barәdә yalnız özlәrinin istifadә hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәri
torpaq sahәlәri barәdә sәrәncam vermә hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәri aldıqdan
sonra
Sual: Qeyri –rezident fiziki şәxslәr torpaq sahәlәri barәdә istifadә hüquqlarını tәsdiq
edәn sәnәdlәri aldıqdan sonra torpaq vergisinin mәqsәdlәri üçün 1 ay müddәtindә hansı
orqanda uçota durmalıdırlar? (Çәki: 1)
dövlәt vergi orqanında
bәlәdiyyәlәrdә
hәmin ölkәnin konsulluğunda
hәmin müәssisәnin daimi nümayәndәliyindә

