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2609- mühasibat ucotu (sahələr üzrə)    
Bölmə: 0101 

 
1. Yeni əsasli tikintinin həyata keçirilməsi, fəaliyyətdə olan müəssisələrin 
genişləndirilməsi və yenidən qurulması, binaların, tikililərin, avadanlıqların, 
nəqliyyat vasitələrinin və diqər əsas vəsait obyektlərinin satın alınması ilə əlaqədar 
xərclər necə adlanır?   
 

1)) Uzunmüddətli investisiyalar 

2) Qısamüddətli investisiyalar 

3) Ümumistehsalat xərcləri 

4) Ümumitəsərrüfat xərcləri 

5) Uzunmüddətli passivlər 

 

2. Əsaslı tikintinin təşkili üzrə müəssisələr, tikilməkdə olan müəssisələrin 
müdiriyyəti, habelə kapital qoyuluşlarını həyata keçirən fəaliyyətdə olan 
müəssisələr adlanır:  
 

1) Podratçılar 

2)) Sifarişçilər 

3) Mülkiyyətçilər 

4) Subpodradçılar 

5) Dəqiq cavab yoxdur 

 

3. Müəyyən olunmuş qaydada ilk lahiyə üzrə təsdiq edilən müəssisə, bina və 
tikililərin inşasına aiddir:  
 
1)) Yeni inşaat 
2) Fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların genişləndirilməsi 
3) Fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların yenidən qurulması 
4) Fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların texniki yenidən qurulması 
5) Düzgün cavab yoxdur 
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4. İnşaatın ikinci və sonrakı mərhələlərinə, əlavə istehsalat komplekslərinə, 
fəaliyyətdə olan müəssisənin ərazisində olan əlavə yeni köməkçi və xidmətedici 
istehsalatlara, fəaliyyətdə olan köməkçi və xidmətedici istehsalatların buraxılış 
gücünün artırılmasına aiddir:  
 
1) Yeni inşaat 
2)) Fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların genişləndirilməsi 
3) Fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların yenidən qurulması 
4) Fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların texniki yenidən qurulması 
5) Düzgün cavab yoxdur 
 
5. İnşaatda kapital qoyuluşların, daşınmaz obyektlərin genişləndirilməsi və 
yenidənqurulması prosesinin subyektlərinə aiddir:  
 
1) İnvestorlar və sifarişçilər  
2) Sifarişçilər və podratçılar 
3) Mülkiyyətçilər 
4) Başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərinin istifadəçiləri 
5)) Bütün cavablar düzgündür 
 
 
6. Xüsusi borc və cəlbedilmiş vəsaitlər formasında əsas vəsaitlərin yaradılmasına 
və təkrar istehsalına investisiya qoyuluşlarını həyata keçirən hüquqi və fiziki 
şəxslərə aiddir: 
 
1) sifarişçilər 

2)) investorlar 

3) kreditorlar 

4) podratçılar 

5) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edənlər 

 

7. Kapital qoyuluşu obyektlərinin satışını həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərin 
səlahiyyətli investorlarına aiddir: 

1)) sifarişçilər 

2) investorlar 

3) kreditorlar 

4) podratçılar 
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5) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edənlər 

 

8. Podrat müqaviləsi əsasında inşaat işlərini yerinə yetirən hüquqi və fiziki şəxslərə 
aiddir: 

1) sifarişçilər 

2) investorlar 

3) kreditorlar 

4)) podratçılar 

5) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edənlər 

 

9. Mülkiyyət hüququna malik olan başqa sözlə inşaat obyektlərindən istifadə edən 
hüquqi və fiziki şəxslərə aiddir: 

1) sifarişçilər 

2) investorlar 

3) kreditorlar 

4)) mülkiyyətçilər 

5) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edənlər 

 

10. Tikilmiş obyektləri müəyyən şərtlərlə istifadəyə verən mülkiyyətçilərin hüquqi 
və fiziki şəxslərinə aiddir: 

1) sifarişçilər 

2) investorlar 

3) kreditorlar 

4) mülkiyyətçilər 

5)) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edənlər 
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           Bölmə: 0201 

11. Smeta (hesablama) tərtib edildikdə, dəyərin müəyyənləşdirilməsinin aşağıdakı 
metodlar tətbiq edilə bilər: 

1) resurs metodu 

2) resurs-indeks metodu 

 3) bazis-indeks metodu 

4) yuvarlaşdırılan (iriləşdirilən) smeta normativləri əsasında 

5)) bütün cavablar düzgündür 

 

12. İnşaatın maya dəyərinin müəyyənləşdirilməsində qiymətlərin bazis səviyyəsinə 

əsaslanan cari və proqnoz indekslər sistemində hansı metoddan istifadə nəzərdə 

tutulur? 

1) resurs metodu 

2) resurs-indeks metodu 

3)) bazis-indeks metodu 

4) yuvarlaşdırılan (iriləşdirilən) smeta normativləri əsasında 

5) bütün cavablar düzgündür 

 

13. Tikintinin maya dəyərini müəyyənləşdirən hansı metod, resurs metodlarının 

resurslara indekslər sistemi ilə əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur? 

1) resurs metodu 

2)) resurs-indeks metodu 

3) bazis-indeks metodu 

4) yuvarlaşdırılan (iriləşdirilən) smeta normativləri əsasında 

5) bütün cavablar düzgündür 
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14. İnşaatın maya dəyərinin müəyyənləşdirilməsində əvvəllər tikilən və yaxud 

planlaşdırılan analoji bina və tikililərin dəyər göstəriciləri metodundan istifadə 

nəzərdə tutulur? 

1) resurs metodu 

2) resurs-indeks metodu 

3) bazis-indeks metodu 

4)) yuvarlaşdırılan (iriləşdirilən) smeta normativləri əsasında 

5) bütün cavablar düzgündür 

 

15. Sifarişçi hansı tikinti podratı müqaviləsi əsasında podratçıya müqavilə üzrə 

görülən işlərin bütün həcminə görə qeyd alınan məbləği ödəyir? 

1)) möhkəm qiymətə əsaslanan müqaviləyə görə 

2) qarışıq qiymətli müqaviləyə görə 

3) “Xərclər üstəgəl” metodu ilə müəyyənləşdirilən müqaviləyə görə 

4) bütün cavablar düzgündür 

5) düzgün cavab yoxdur 

 

16. İnşa edilən əsas vəsait obyektinə görə podratçı təşkilatın hesabnaməsi hansı 

mühasibat köçürməsi ilə rəsmiyyətə salınır? 

1) debet 601 kredit 113 

2) debet 601 kredit 223 

3)) debet 113 kredit 601 

4) debet 601 kredit 201 

5) debet 202 kredit 113 
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17. İnşa edilən əsas vəsait obyektinə görə podratçı təşkilata olan borcun nağdsız 

qaydada ödənilməsi hansı mühasibat göçürməsi ilə rəsmiləşdirilir? 

1) debet 601 kredit 113 

2)) debet 601 kredit 223 

3) debet 113 kredit 601 

4) debet 601 kredit 201 

5) debet 202 kredit 113 

 

 

Bölmə: 0301 

18. Podratçıda tikinti podratı müqaviləsi əsasında xərclərin uçotu hansı hesabda 

aparılır? 

1) 113 

2) 111 

3) 801 

4)) 202 

5) 721 

 

19. Əgər podratçı bəzi işləri yerinə yetirmək üçün kənar təşkilat (subrodratçı) cəlb 

edirsə, onda yerinə yetirilən subpodrat işinin dəyəri podratçıda hansı hesabda 

aparılmalıdır? 

1) 113 

2) 201 

3) 801 

4) 721 
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5)) 202 

 

20. Tikinti təşkilatının balansında olan inşaat maşın və mexanizmlərinin 

istismarına çəkilən xərclər tikinti istehsalında hansı hesabın debetində uçota alınır? 

1) 111 

2) 113 

3)) 721 

4) 201 

5) 202 

Bölmə: 0401 

 

21. Debet 01 “əsas vəsait”, Kredit 07 “Quraşdırılası avadanlıqlar” – muhasibat 
yazılışı nə deməkdir? 

1) avadanlığın istismara verilməsi 

2)) avadanlığın quraşdırılmağa verilməsi 

3) avadanlığın təmirə verilməsi 

4) ləğv olunan avadanlığın silinməsi 

5) bütün cavablar düzgündür 

 

22. Dövriyyədənkənar aktivlərin inşası zamanı müəssisənin faktiki xərclərinin 
kalkulyasiya maddələri üzrə bölümü haqda informasiya aşağıdakı hansı hesabın 
debedində cəmlənir? 

1)) 113 

2) 07 

3) 111 

4) 202 

5) bütün cavablar düzdür 
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23. Müəssisənin özünün təmir-tikinti sexləri vasitəsilə yerinə yetirilən tikinti-
quraşdırma işlərinə çəkilən xərclər əvvəlcə aşağıdakı hesablardan hansı birində 
aparılır? 

1) 113 

2) 07 

3) 111 

4)) 202/2 

5) 202 

 

24. Müəssisənin özünün xüsusi əsalı tikinti şöbəsi tərəfindən yerinə yetirilən 
tikinti-quraşdırma işlərinə çəkilən xərclər aşağıdakı hesablardan birində aparılır? 

1)) 113 

2) 07 

3) 111 

4) 202/2 

5) 202 

 

25. Debet 113 “Kapital qoyuluşu”, Kredit 721/2 “Ümumi istehsalat xərcləri” 
hesabı-muhasibat yazışı nə deməkdir? 

1) inşası başa çatan obyektlər üzrə xərclərin silinməsi 

2) avadanlıqların quraşdırılmağa verilməsi 

3) sair əsaslı işlərin və məsrəflərin silinməsi 

4)) tikinti maşın və mexanizmlərin saxlanılması və istismarı üzrə xərclərin 
silinməsi 

5) quraşdırılmaq tələb edən avadanlıqların daxil olması 

 



9 

 

26. Müəssisənin özünün xüsusi əsalı tikinti şöbəsi tərəfindən yerinə yetirilən 
tikinti-quraşdırma işləri üzrə inşaatçıların əmək haqqı aşağıdakı muhasibat 
köçürməsi vasitəsilə rəsmiləşdirilir: 

1)) debet 113 “Kapital qoyuluşu”, kredit 533 “Əməyin ödənişi üzrə heyətli 
hesablanmalar” 

2) debet 202/2 kredit 533 

3) debet 202 kredit 533 

4) debet 721/2 kredit 533 

5) debet 533 kredit 113 

 

 

Bölmə: 0501 

27. Quraşdırılası avadanlığın podratçıya verilməsi hansı aktla rəsmiyyətə salınır? 

1) ƏT-12 

2) ƏV-14 

3) ƏV-1 

4)) ƏV-15 

5) düzgün cavab yoxdur 

 

28. Obyektin inventar dəyəri hansı vedomostda əks etdirilir? 

1) 12 № li vedomostda 

2) 10 № li vedomostda 

3)) 18/1 № li vedomostda 

4) 18 № li vedomostda 

5) düzgün cavab yoxdur 

 

29. Debet 07, Kredit 60 muhasibat yazılışı necə başa düşülür? 
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1) quraşdırılmaq tələb etməyən avadanlığa görə hesab təqdim olunmuşdur 

2)) quraşdırılmaq tələb edən avadanlığa görə hesab təqdim olunmuşdur 

3) lahiyə-axtarış işlərinə görə hesab təqdim olunmuşdur 

4) malsatana hesab təqdim olunmuşdur 

5) düzgün cavab yoxdur 

 

30. Sifarişçi obyekt üzrə yerinə yetirilən işləri podratçıdan hansı sənəd əsasında 
qəbul edir? 

1) ƏV-1 aktı üzrə 

2) ƏV-3 aktı üzrə 

3)) 2 № li akt və 3 № li arayış üzrə 

4) ƏT-12 aktı üzrə 

5) düzgün cavab yoxdur 

 

31. Bina tikən məsrəflərin analitik uçotunu hansı vedomostda aparılır? 

1)) 18 № li vedomostda 

2) 12 № li vedomostda  

3) 15 № li vedomostda 

4) 18/1 № li vedomostda 

5) düzgün cavab yoxdur 

 

32. Yenidən qurulma, modernləşdirmə, əlavə avadanlığın qurulması və əlavə 
tikinti ilə əlaqədar müəssisənin xərcləri hansı hesabın debetində cəmlənir? 

1)) 113 

2) 111 

3) 801 

4) 202 
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5) 721 

 

33. İstifadə olunan ehtiyat hissələrinin əsas vəsait obyektinin modernləşdirilməsi 
üzrə dəyərin məsrəflərin tərkibinə daxil edilməsi aşağıdakı muhasibat 
köçürməsinin hansı ilə rəsmiləşdirilir? 

1)) debet 113 kredit 201 

2) debet 111  kredit 201 

3) debet 801  kredit 201 

4) debet 202  kredit 201 

5) debet 721  kredit 201 

 

Bölmə: 0601 

34. Aşağıdakı tənliklərdən hansı podrat tikinti-təmir təşkilatının əsas balans 
tənliyinə uyğun gəlir? 

1) aktivlər=kapital 

2) aktivlər+öhdəliklər=xüsusi kapital 

3)) aktivlər=öhdəliklər+ xüsusi kapital 

4)  aktivlər=gəlirlər-xərclər 

5) bütün cavablar düzgündür 

 

35. Podrat tikinti-təmir təşkilatının muhasibat balansında nə əks etdirir? 

1) gəlirlər, öhdəliklər və xüsusi kapital  
2) xərclər, dividendlər və xüsusi kapital 
3) gəlirlər, xərclər və dividendlər 
4)) aktivlər, öhdəliklər və xüsusi kapital 
5) aktivlər, gəlirlər, xərclər, öhdəliklər və xüsusi kapital 

 

36. Aşağıdakı xarakteriklikdən hansı podrat tikinti-təmir təşkilatının maliyyə 
hesabatının keyfiyyət xarakteristikası hesab olunmur? 
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1) münasiblik  

2) etibarlılıq  

3)) konservatizm  

4) müqasiyəlilik  

5) düzgün cavab yoxdur 

37. Aşağıdakı xarakteriklikdən hansı podrat tikinti-təmir təşkilatının maliyyə 
hesabatının tərkib ünsürü sayılmır? 

1) pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabat 

2) mənfəət və zərər haqda hesabat 

3) kapitaldakı dəyişiklər haqda  hesabat 

4) müəssisənin uçot siyasəti 

5)) müşahidə şurasının strukturu və tərkibi 

 

38. Hansı hallarda invenitarlaşmanın aparılması vacibdir? 

1) illik muhasibat hesabatının tərtibindən əvvəl 

2) əmlak icarəyə verildikdə, satıldıqda yaxud alındıqda 

3) maddi-məsul şəxs dəyişdirildikdə 

4)) illik hesabat tərtib ediləndən əvvəl, əmlak icarəyə verildikdə, satıldıqda, yaxud 
alındıqda, maddi-məsul şəxs dəyişdirildikdə, mənimsəmə halları aşkarlandıqca, 
təbii fəlakət zamanı 

5) dövlət müəssisəsi səhmdar cəmiyyətə çevrildikdə 

 

39. Hesabatın bu və ya digər maddəsinin əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək üçün 
muhasibin, onu aşağıdakı göstəricilərdən biri ilə müqayisə etməsinə ehtiyac yoxdur 

1) aktivlərin məcmusu 

2) öhdəliklərin məcmusu 

3)) əməkdaşların ümumi sayı 

4) xalis mənfəət 
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5) debitor borcları 

 

 

Bölmə: 0701 

 
 40. Tikinti-quraşdırma işlərinin təhvil verilməsi və tikinti təşkilatının istehsalat 
fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi aşagıdakı hesablardan 
birindən istifadə etməklə həyata keçirilir:  

 
1)) 601 

2) 202 

3) 801 

4) 611 

5) 642 

 
41. Tikinti-quraşdırma işlərinin (inşaat obyektinin) faktiki maya dəyərinin satış 

hesabına silinməsi hansı muhasibat köçürməsi ilə rəsmiləşdirilir?  
 

1) debet 601 kredit 721 

2) debet 601 kredit 721 

3)) debet 601 kredit 202 

4) debet 601 kredit 113 

5) debet 611 kredit 202 

 
42. Tikinti-quraşdırma işləri təhvil verildikdə əlavə dəyər vergisinin 

hesablanması üçün hansı köçürmədən istifadə olunur?  
 

1) debet 601 kredit 522 

2) debet 601 kredit 241 

3) debet 601 kredit 113 
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4)) debet 601 kredit 521 

5) debet 611 kredit 521 

 
43. Tikinti-quraşdırma işləri təhvil verilməsindən alınan mənfəət hansı köçürmə 

ilə rəsmilləşdirilir?  
 

1)) debet 601 kredit 801 

2) debet 801 kredit 601 

3) debet 801 kredit 611 

4) debet 611 kredit 801 

5) debet 611 kredit 801 

 
44. Tikinti-quraşdırma işləri təhvil verilməsindən zərərlər hansı köçürmə ilə 

rəsmilləşdirilir?  
 

1) debet 601 kredit 801 

2)) debet 801 kredit 601 

3) debet 801 kredit 611 

4) debet 611 kredit 801 

5) debet 611 kredit 801 

 
45. Tikinti-quraşdırma işləri təhvil verilməsindən gəlirlərin 

müəyyənləşdirilməsinin tikinti təşkilatı tərəfindən seşilən metodu necə 
tənzimlənilir?  
 
1)) müəssisənin uçot siyasəti ilə; 

2) normativ-hüquqi sənədlərlə; 

3) muhasibat uçotunun Milli Standartları ilə; 

4) maliyyə hesabatının Beynalxalq Standartlarları ilə;

5) bütün cavablar düzgündür. 
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46. Yerinə yetirilən və sifarişçiyə təhvil verilən tikinti-quraşdırma işlərinin 
faktik maya dəyəri haqda informasiyalar necə formalaşır?  
 

1) kredit 601 

2)) debet 601 

3) debet 611 

4) kredit 611 

5) debet 721/2. 

 
47. Tikinti təşkilatlarında inventarizasiya zamanı uçota alınmayan əsas vəsaitlər 

hansı tip təsərrüfat əməliyyatlarına aid edilir?   
 

1) birinci tipə  

2) ikinci tipə 

3) birvə üçüncü tipə  

4)) ancaq üçüncü tipə 

5) doğru cavab yoxdur  

 

 

Bölmə: 0801 

48. Kənd təsərrüfatında istehsalın xüsusiyyəti digər sahələrdən nə ilə fərqlənir.  
 

1) məhsul istehsalının hazırlanması texnologiyası ilə 

2) məhsula sərf edilən xərclərin səviyyəsi ilə 

3)) məhsul istehsalının mövsümliyi ilə 

4) bitməmiş istehsalın qiymətləndirilməsi ilə 

5) buraxılan məhsulun qiymətləndirilməsi ilə 

 
49. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu necə təşkil edilir . 
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1) hər bir məhsulı növü üçün ayrıca 

2) ancaq əsas məhsul üçün 

3) satışa göndərilən məhsullara görə 

4)) müəssisə üçün vahid halda 

5) qeyri mərkəzləşdirilmiş şəkildə 

 
50. Kənd təsərrüfatında maliyyə uçotunun əsas vəzifəsi nədir.  
 
1)) təsərrüfat subyektlərini lazımı sənədlərlə təmin etmək 

2) təsərrüfat prosesinə nəzarəti təşkil etmək 

3) ölkə qanunvericiliyinə əsasən müəssisə əmlakının hərəkəti üzərində 
nəzarəti təşkil etmək 

4) müəssisənin mövcud ehtiyatlarından səmərəli istifadənin uçotunu 
təşkil 

5) müəssisənin fəaliyyəti üçün dəqiq və əsaslandırılmış informasiyanı 

 
51. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu istehsalın idarə edilməsində hansı rol 
oynayır.  
 
1)) idarə rəhbərini lazımı informasiya ilə təmin edir  

2) mühasibat uçotu istehsalın təşkilini həyata keçirir 

3) ancaq sənədləşmə işini düzgün həyata keçirir 

4) müəssisənin balansını tərtib edir 

5) yuxarı orqanlara hesabatlar hazırlayır 

 
52. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun düzgün və dəqiq aparılmasına kim 
cavabdehlik daşıyır  
 
1)) ancaq baş mühasib 

2) müəssisə rəhbəri 

3) hər sahənin öz mühasibi 
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4) ancaq material və pul vəsaitinin uçotunu aparan mühasib

5) menecmen və baş mühasib 

 
53. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu mövsümü işlə əlaqədar hansı hazırlıq 
işləri görür.  
 

1) məhsul çıxımı üçün sənədləri hazırlayır 

2) satışa göndərilən məhsulların həcmini hesablayır 

3) hazırlanacaq məhsulun növünü müəyyən edir 

4) mövsümü məhsulların maya dəyərini hesablayır 

5)) mühasibatlıq şöbəsi öz işini tərtib etdiyi plana uyğun qurur

 
54. Təsərrüfat uçotunun ayrı-ayrı münasibətdə digər uçot növləri arasında əlaqələr 
necə qurulur. 
  
1)) mühasibat uçotu, vergi və idarəetmə uçotu 

2) operativ texniki , idarəetmə və maliyyə uçotu 

3) maliyyə , vergi və sintetik uçot 

4) təssərrüfat uçotu, mühasibat, operativ- texniki və idarəetmə uçotu

5) mühasibat uşotu, operativ texniki uçot, idarəetmə və sintetik uçot 

 
 55. Azərbaycan respublikasında mühasibat uçotu normativ tənzimlənməsi plan 
vəziyyətdə necə həyata keçirilir.  
 

1) qanunla tənzimlənir 

2) normativ sənədlərlə 

3) metodoloji sənədlərlə 

4) lokol qaydada( təsərrüfat subyektləri ilə)

5)) yuxarıda göstərilənlərlə 

 
56. Hansı qanunverici orqan normativ sənədləri təsdiq edir.  
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1) ölkə prezdentinin fərmanı 

2) nazirlər kabinetinin qərarı 

3)) nazirlər kabinetində mühasibat uçotu və auditlə məşğul olan şöbə

4) ancaq maliyyə nazirliyinin uçot siyasəti şöbəsi 

5) göstərilənlərdən heç biri 

 
57.  Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bə digər təşkilatlarda MUBS- nı nə vaxtdan 
tətbiq etmək üçün sərəncam verilib.  
 

1) 2001 

2) 2007 

3) 2003 

4)) 2009 

5) 2010 

 
58. Kənd təsərrüfatında təbii-iqlim şəraiti nəyə təsir edir.  
 
1)) məhsul yığımına 

2) məhsulun qurudulması və təmizlənməsinə 

3) məhsulun saxlanmasına və satılmasına  

4) növbəli əkin sisteminin təşkilinə 

5) əkin dövriyyəsinin təşkilinə 

 
59. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu hansı ölçü vahidləri istifadə edir.  
 

1) manat , ton , metr 

2) santimetr , mm , kloqram

3) ancaq tonla 

4)) ton , sentner ,  

5) baş sayı,hektar ,sentner 
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60. Müəssisədə uçot siyasəti dedikdə nə başa düşülür.  
 
1) müəssisədə mühasibat uçotunun aparılmasının təşkili 

2) baş verən hadisələri sənədləşdirmək 

3) məlumatların ümumiləşdirilməsi 

4)) təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsini qruplaşdırmaq, yekunlaşdırmaq ,və cari 
uçotda əks etdirmək 

5) uçot prosesini avtomatlaşdırmaq 

 
61. Uçot siyasətinin tətbiqi şəraitində əsas vəsaitlərə amortizasiya necə 
hesablanılır.  
 

1) xətti üsulla 

2) qalığın azaldılması qaydasınmda 

3) istifadə ili nəzərə alınmaqla norma daxilində 

4) istehsalın həcminə mütənasib olaraq 

5)) xətti qalıq ,normativ və istehsalın həcminə görə 

 
62. Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi necə həyata keçirilir.  
 

1) hər il  

2) həyata keçrilmir 

3)) ancaq dövlətin qərarı olduqda 

4) müəssisə rəhbəri lazım 
bildikdə 

5) idarə heyəti ilə 
razılaşdırıldıqda 

 
63. Qeyri – maddi aktivlərə amortizasiya hansı qayda ilə hesablanır  
 
1)) xətti qalığın azaldılması və istehsalın həcminə mütənasib olaraq
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2) xətti qayda ilə 

3) qeyri xətti qayda ilə 

4) ancaq xətti və qeyri xətti qayda ilə  

5) ancaq istehsalın həcminə mütənasib olaraq 

 
64. Kənd təsərrüfatında material ehtiyatlarını uçota almaq üçün hansı hesablardan 
istifadə edilir.  
 
1)) materiallar 

2) materialların tədarükü və əldə edilməsi 

3) az qiymətli tez xarab olan əşyalar hesabından

4) toxum və əkmə materiallar ,yem 

5) bunlardan heç biri 

 

Bölmə: 0901 

65. Aqrar sənaye komplekslərində istehsal prosesi nə vaxt dayanmadan inkişaf 
etmiş hesab edilir.  
 

1) əsas məhsul istehsal edib onu satdıqda 

2) heç bir kənar təşkilata borcu olmadıqda 

3)) müəssisə özünün əsas və dövriyyə vəsaitlərindən istifadə edərək,məhsul

4) gələcək dövr üçün biznes plan tərtib edib təsdiq etdikdə 

5) öz fəaliyyətini qismən dayandırdıqda 

 
66. Maliyyə uçotunda xüsusi kapital və onun hərəkəti necə qeydə alınır. 
 

1) təsərrüfat prosesi baş verdikdə 

2) kapitalın hərəkətinə görə mənfəət əldə etdikdə 

3)) kapitalın hər dövriyyəsi üçün maliyyə uçotu təşkil edildikdə 



21 

 

4) vergiyə cəlb edilməyə görə faiz hesablandıqda 

5) kapitalın dövriyyəsinin nəticəsi haqqında vaxtaşırı hesabat tərtib edildikdə

 
67. Maliyyə - uçotu zamanı istifadə edilən əsas informasiyalar hansılardır .  
 

1) müəssisənin dispetçer xidmətinin informasiyası

2) idarəetmə təhlilinin informasiyası 

3) statistika idarəsinin informasiyası 

4)) maliyyə uçotunun informasiyası 

5) operativ-texniki uçotun informasiyası 

 
68. Kənd təsərrüfatında maliyyə-idarəetmə uçotu qarşılıqlı şəkildə necə istifadə 
edilir.  
 

1) maliyyə uçotu müəssisənin bütün sahələrinin əhatə edir 

2) ancaq idarəetmə və vergi uçotundan istifadə edir 

3)) müəssisələrdə maliyyə və idarəetmə uçotunu qarşılıqlı istifadə edilir

4)) vergi uçotu hər iki uçotu tamamlayır 

5) bu uçotlar arasında heç bir əlaqə yoxdur 

 
69. Ölkədə həyata keçirilən yeni islahatlar hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir.  
 
 
1)) mühasibat uçotu haqqında uçot siyasəti, yeni hesab planı və MUBS-I qa-

2) azərbaycan respublikası uçot haqqında qanun qəbul edir 

3) uçot siyasəti haqqında qanun qəbul edir 

4) yeni hesab planı qəbul edib 

5) MUMHBS- i haqqında sərəncam qəbul edib 

 
70. MUMHBS-ı komitəsi nə vaxt yaranıb və hansı şəhərdə yerləşir.  
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1) 1968 – ABŞ 

2) 1970 – Paris bə ya London

3) 1958 – Almaniya 

4) 1973 – London 

5)) 1992 – Moskva 

 
71. İstehsal prosesində vəsaitləri nə birləşdirir.  
 
1)) canlı əmək və istehsal vəsaitləri 

2) canlı əmək 

3) istehsal vəsaitləri 

4) canlı və əşyalaşmış əmək 

5) hazır məhsula sərf edilən məsrəflər

 
72. İstehsal prosesini ardıcıl davam etdirmək üçün nə lazımdır. 
 

1) ancaq pul vəsaiti  

2)) canlı əmək 

3) canlı və əşyalaşmış əmək vəsaiti , əmək predmeti

4) əsas vəsaitlər 

5) material və əsas vəsaitlər 

 
73. Əmək predmeti harada istifadə olunur.  
 

1) satış prosesində 

2) əmək prosesində 

3) təchizat prosesində 

4)) hər bir istehsal prosesində

5) ancaq xidmət prosesində 
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74. Müəssisələrdə xərclər hansı əlamətlərinə görə təsnifləşir.  
 

1) istehsal sferası 

2) tədavül sferası 

3) kapital qoyuluşu sferası 

4)) istehsal ,tədavül , kapital qoyuluşu , idarəetmə , istehlak və xidmət sferası

5) idarəetmə və xidmət sferası 

 
75. Baş vermə yerinə görə məsrəflər necə bölünür.  
 

1) əsas istehsal məsrəfləri 

2) köməkçi istehsal məsrəfləri 

3)) əsas ,köməkçi və xidmətedici istehsalat məsrəfləri

4) bitməmiş istehsal məsrəfləri 

5) heyvandarlıqda istehsal məsrəfləri 

 
76. Dövriyyədə olan vəsaitlərə nə aid edilir.  
 
1)) pul , əmək , material məsrəfləri

2) pul və material 

3) əmək və material 

4) pul və əmək  

5) bunlardan heç biri 

 
77. Köməkçi istehsala məsrəflərə nə aid edilir.  
 

1) istehsala xidmət məsrəfləri 

2) əsas vəsaitlərin təşkilinə xidmət məsrəfləri 

3) təmir emalatxanasına məsrəflər 

4) yük avto- nəqliyyatına məsrəflər 
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5)) təmir , nəqliyyat , işıq , su , qaz , təchizatına məsrəflər

 
78. Sair istehsala xidmət məsrəflərinə nə aid edilir.  
 

1) müəssisənin ictimai iaşə xidməti 

2)) ictimai iaşə , uşaq bağçası , hamam və digər xidmət sahəsi

3) ancaq sosial sfera xidmətləri 

4) xəstəxana , uşaq bağçası , mədəniyyət evinə xidmət 

5) göstərilənlərdən heç biri 

 
79. Kapital qoyuluşları məsrəflərinə nə aid edilir.  
 

1) istehsala yeni avadanlıqların alınması 

2) əsas vəsaitlərin təşkili 

3) əsas vəsaitin alınması 

4) yeni növ materialın alınması 

5)) göstərilənlərdən hamısı 

 
80. Mədəni məişət təyinatlı vəsaitlərə nələr aid edilir.  
 

1) bu xüsusi xərclər qrupudur 

2) müəssisənin əhatə dairəsindən kənar olsada yenə onların bir hissəsi

3)) mədəniyyət , kitabxana , yşaq bağcalarının saxlanması məsrəfləri 

4) müəssisə daxilində istifadə olunan məhsullara məsrəflər 

5) yuxarıda göstərilənlərin heç biri 

 
81. İqtisadi məzmunina görə istehsal və xidmər sferasında xərclər neçə yerə 
bölünür  
 
 

1) 3 
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2) 5 

3) 4 

4)) 2 

5) 6 

 
 
82. İstehsal prosesi zamanı məsrəflərin uçotunun hansı metodu daha mütərəqqi 
hesab edilir.  
 
1) mərhəiə-keçid –metodu 

2) mərhələ və sifariş metodu 

3) xərcləri ardıcıl qeydiyata alma metodu 

4) məhsul buraxılışınlın qiymətləndirilməsi metodu

5)) məsrəflərin uçotunun normativ metodu. 

 

 

Bölmə: 1001 

 

83. Kənd təsərrüfatında köməkçi istehsala nə aid edilir.  
 
1) binaların , qurğulrın təmiri emalatxanası 

2) maşın , traktor avtomobil nəqliyyatı 

3) elektirik enerjisi, su təchizatı 

4) qeyri kommersiya təşkilatının,canlı dartıcı quvvəsi

5)) yuxarıda göstərilənlərin hamısı 

 
84. Köməkçi istehsal xərcləri hansı hesabda aparılır.  
 
1) 202 “Əsas istehsal” 
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2) 721 

3)) 202 “ Köməkçi istehsal”

4) 28 “ İstehsalatda zay” 

5) 711 

 
85. Köməkçi istehsal xərcləri ay ərzində hansı qiymətlə silinir.  
 
1)) plan maya dəyəri ilə 

2) hesabat maya dəyəri ilə 

3) normativ maya dəyəri ilə 

4) bazar qiyməti ilə 

5) müqavilədə göstərilən qiymətlə

 
86. Köməkçi istehsalın plan maya dəyəri ilə həqiqi maya dəyəri arasındakı fərqə 
kənarlaşma nə vaxt həyata keçirilir.  
 
1) iş prosesi başa çatan kimi  

2) ançaq ilin axırında  

3)) rüb başa çatdıqda 

4) yerinə yetirilmiş xidmət təhvil veridikdə

5) ilin 6 ayı tamam olanda  

 
87. Təmir emalatxanasına məsrəflər mühasibatlıqda hansı hesabda uçota alınır.  
 
1) əsas istehsal hesabında  

2) maşın və avadanlıqların istismarı və saxlanmasında 

3) ümum sex xərclərinin tərkibində  

4)) köməkçi istehsal hesabının 1-ci sub hesabında  

5) kommersiya xərcləri hesabında  
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88. Təmir işlərində əsas xərclərə nə aid edilir.  
 
1) əmək haqqı 

2) materiallar və ehtiyat hissələri 

3)) əsas vəsaitlərin amortizasiyası 

4) əmək haqqı və əsas vəsaitlərin amortizasiyası

5) xidmət və idarəetmə xərcləri 

 
89. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində təmir işlərinin öz işçilərinin köməyi ilə 
aparılan təmir necə adlanır.  
 
1) podrat üsulu 

2) müqavilə qaydası 

3)) təsərrüfat üsulu 

4) müqavilə və təsərrüfat üsulu

5) podrat və müqavilə üsulu 

 
90. ASK-də cari təmir hansı mənbə hesabına aparılır.  
 
1) kapital qoyuluşu hesabına  

2) istehsal məsrəfləri hes bına  

3)) qarşıdakı ehtiyatlar hesabına 

4) bank krediti hesabına 

5) icarədən daxil olan vəsait hesabına

 
91. ASK-də təmirin növləri hansılardır.  
 
1) cari təmir 

2) əsaslı təmir 

3) orta təmir  



28 

 

4) cari və orta təmir 

5)) cari, əsaslı ,orta təmir

 
92. Əsaslı təmir işləri hansı mənbədən maliyyələşir.  
 
1) istehsal məsrəfləri hesabına  

2)) qarşıdakı xərçləri ödəmək üçün olan ehtiyatlar hesabına 

3) müəssisənin mənfəəti hesabına  

4) bank krediti hesabına 

5) ancaq icarədarlardan daxil olmalar hesabına 

 
93. Əsaslı təmir xərcləri uzun müddət davam edirsə əmək haqqı norması necə 
müəyyən edilir .  
 
1) sexdə hər bir sifariş üzrə 

2) bütünlükdə təmir sexi, xidmət sexi üzrə 

3) ümumtəsərrüfat xərcləri hesabında uçota alınır

4) ilin əvvəlinə təsdiq edilmiş norma üzrə 

5)) bütün yuxarıda göstərilənlərə əsasən 

 
94. Təmir işləri başa catdıqdan sonra ,onların nəticəsi uçotda necə əks etdirilir.  
 
1) alınmış hər bir sifariş uçota alınır 

2) analitik hesablar üzrə alınmış məhsullar DT- “İstehsal ehtiyatları” KT-“

3)) əsas onun maliyyələşməsi hesabında  

4) alınmış məhsulun həqiqi maya dəyəri hesablanılır 

5) son nəticədə təmir xidməti köməkçi sahələri arasında bölüşdürülür 

 
95. Təmir işçilərinə əmək haqqı hesablandıqda necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT-202 ,231 KT-530,301
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2) DT-202/7 KT-511  

3)) DT-202 KT-533 

4) DT-202/8 KT-902 

5) DT-202,123/2 KT-701 

 
96. Müəssisə daxili bina və qurğuların təmiri öz işçi qüvvəsi ilə həyata keçrildikdə 
necə adlanır.  
 
1) podrat üsulu 

2) sifariş üsulu 

3) podrat təsərrüfat üsulu 

4)) təsərrüfat üsulu 

5) sifariş , təsərrüfat üsulu 

 
97. Bina və qurğuların əsaslə təmiri üçün əsas sənəd nə hesab edilir.  
 
1) müdürün göstərişi 

2) istehlakçının tələbi 

3)) əsas vəsait növü üzrə planda göstərilənə uyğun olaraq 

4) əsas vəsaitin iş yerindəki yararlıq səviyyəsinə görə 

5) bina və qurğuların ömür müddətinə görə 

 
98. Bina və qurğuların təmirə başlanması planını kim təsdiq edir .  
 
1) sex rəisi 

2) bölmə müdürü 

3) kollektiv iclasının qərarı

4) plan şöbəsi baş mühasb 

5)) müəssisənin rəhbəri 
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99. Obyektin əsaslı təmir işləri podratçılar tərəfindən yerinə yetrildikdə hansı sənəd 
tərtib edilir.  
 
1) tapşırıq –sifariş 

2) yerinə yetirilən iş üçün qəbul təhvil aktı tərtib edir 

3) əməyin ödənilməsi üçün təmir fəhlələrinə aid olan məbləğ köçrülür

4)) podrat təşkilat ilə sifarişçi təşkilat arasında müqavilə bağlanılır 

5) yerinə yetirilən əsaslə təmir məbləğinin dəyəri köçrülür 

 
100. DT- 412 KT- 631 yazılışı nәyi izah edir ?  
 
1) təmir işləri başa çatmış lakin dəyəri ödınilməmişdir

2) əsaslı təmir mənbəği öz mənbəyindən silinmişdir 

3)) təmir üçün əlavə dəyər hesablanmışdır 

4) əsaslı təmiri podratçı təşkilat həyata keçirmişdir 

5) heç biri 

 
101. Bina və qurğuların cari təmirinə məsrəflər hansı hesabda uçota alınır 
 
1)) 202/2 

2) 721/4 

3) 312 

4) 412 

5) DT-202/3 KT-721

 
102. Kənd təsərrüfatında bina və qurğuların əsaslı təmirini ilin hansı rübündə 
aparmaq daha sərfəlidir.  
 
1)) l- rüb 

2) lI- rüb 

3) lII- rüb 
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4) lV- rüb 

5) ilin bütün aylarında

 
103. Bina və qurğuların əsaslə təmir xərcləri üçün mənbə hansı hesabda toplanılır.  
 
1) 202/2 

2) 711 

3)) 412 

4) 721 

5) 601 

 
104. Traktor parkları üzrə maşın və avadanlıqların istismarı və saxlanması xərcləri 
hansl hesabda uçota alınır.  
 
1) 202/3

2) 202/4

3) 202/8

4)) 202/6

5) 202/7

 
105. Maşın ,traktor parkındakı əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablandıqda necə 
mühasibat yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT- 112/4 KT- 202/3

2) DT- 132 KT-202/2 

3) DT- 208 KT- 202/5 

4) DT-202/7 KT- 112/4 

5)) DT- 202/3 KT- 112/4 

 
106. Traktor nəqliyyatına neft məhsulları sərf edildikdə necə mühasibat yazılışı 
tərtib edilir.  
 



32 

 

1)) DT-202/3 KT- 201/1 

2) DT-202/6 KT- 201 

3) DT-202/4 KT- 208 

4) DT-231/3 KT- 202/4

5) DT-202/8 KT-422 

 
107. Nəqliyyatla məşğul olan traktorçulara əmək haqqı hesablandıqda neçə 
mühasibat yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT-202/1 KT- 533 

2) DT-202//2 KT-533 

3) DT-240/2 KT- 531 

4)) DT-202/3 KT- 533 

5) DT-202/6 KT- 533/8

 
108. Canlı qaldırıcı qüvvəyə sərf edilən məsrəflər göstərilən xidmətin maya dəyəri, 
digər sahələrdən nə ilə fərqlənir.  
 
1)) yerinə yetirdiyi işin xüsusiyyətinə 

2) kalkulyasiya obyektinə 

3) xidmətin maya dəyərini müəyyən etməklə

4) bütün yuxarıda göstərilənlərlə 

5) yuxarıda göstərilənlərdən heç biri  

 
109. Bir iş günün dəyəri necə və nə vaxt müəyyən edilir.  
 
1) ayın axırında ,xərcləri ay ərzində günlərə bölməklə 

2) günün axırında xərclər canlı dartıcı qüvvənin saxlanmasına bölünür 

3) bütün xərclərdən əldə edilən əlavə məhsul çıxılır 

4)) hesabat dövründə əldə edilən bala və digər məhsullar çıxıldıqdan sonra 
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5) xərclərdən sair məhsullar çıxılır,qalan məsrəf iş günlərinin sayına bölünür

 
110. Canlı dartıcı quvvədə bir yem- günləri necə müəyyən edilir.  
 
1)) bütün xərclərdən əlavə mıhsulu (yun , peyin, dəri) çıxdıqdan sonra , 

2) xərcləri təsərrüfatda olan iş heyvanlarının sayına bölməklə 

3) xərcləri ancaq xidmət göstərən iş heyvanlarının sayına bölməklə 

4) xərcləri məhsul və xidmət prosesindəki iş heyvanlarının sayına bölməklə

5) yuxarıda göstərilənlərdən heç biri 

 
111. Sair köməkçi istehsal sahələrinə nə aid edilir.  
 
1)) enerji istehsalı , su , buxar 

2) su təsərrüfatı 

3) buxar istehsalı 

4) binanın təmizlənməsi 

5) içtimai iaşə , yemək zalı, kitabxana və s.

 
112. Sair köməkçi istehsal sahələrinin uçotu hansı hesablarda uçota alınır.  
 
1) 202/6 , 202/1, 202/2, 

2)) 202/6, 202/9, 202/8 

3) 202/1, 202/8, 202/1 

4) 202/2, 202/6, 202/8 

5) 202/2, 202/4, 202/5 

 
113. Hər kvt-ın maya dəyəri necə müəyyən edilir.  
 
1) bütün xərcləri istifadə edilən 1-kvt bölməklə

2) bütün xərcləri 5-kvt bölməklə  
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3) bütün xərcləri 15-kvt bölməklə 

4)) bütün xərcləri 10-kvt bölməklə 

5) bütün xərcləri 20-kvt bölməklə 

 
114. Elektrik enerjisi və təsərrüfat məsrəfləri hansı hesabda uçota alınır.  
 
1)) 202/2

2) 202/4

3) 202/6

4) 202/7

5) 202/5

 
115. İstifadə olunan qazlar hansı ölçü vahidi ilə uçotda əks etdirilir.  
 
1) tonla 

2) kq-la 

3)) 1-m3 

4) 10-m3 

5) 100-m3

 
116. Qazin m3-nun dəyəri necə müəyyən edilir.  
 
1) xərclər sexlər üzrə istifadəyə bölünür 

2) bütün xərclər 10m3 istifadəyə bölünür 

3) xərclər 100m3 bölünür 

4)) xərclər istifadə edilən bütün qaza bölünərək 1m3 maya dəyəri müəyyən

5) ancaq müəssisə üzrə istifadə əsas götürülür 

 
117. İstifadə edilən qaz hesabat dövrünün sonunda hara silinir.  
 



35 

 

1) köməkçi istehsala  

2) ümumistehsala  

3)) bütün istehsal və xidmət sahələrinə 

4) əsas istehsala  

5) ümumtəsərrüfat və satış prosesinə 

 
118. Kənd təsərrüfatında avans şəklində mal alanlardan pul vəsaiti daxil olduqda 
necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT-211 KT-222

2) DT-211 KT-245

3) DT-211 KT-411

4)) DT-211 KT-216

5) DT-211 KT-223

 
119. ASK-də pul sənədləri kassa hesabında hansı qiymətlə əks etdirilir.  
 
1) nominal dəyəri üzrə 

2)) əldə olunma qiyməti üzrə 

3) bazar qiyməti üzrə 

4) müqavilə qiyməti üzrə 

5) qiymətli kağızı satanla alan arasındakı razılaşma qiyməti üzrə 

 
120. DT-231 , KT-223 yazılışı nəyi izah edir.  
 
1) digər müəssisədən ssuda daxil olub

2) alınmış səhmin dəyəri ödənilib 

3)) bank krediti geri qaytarılıb 

4) satış məqsədi üçün səhm alınıb  

5) səhmlərə görə faiz köçrülüb 
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Bölmə: 1101 

121. İdarəetmə xərcləri hesab edilən ümumistehsal ,ümumtəsərrüfat xərcləri hesabı 
nə vaxt bağlanılır.  
 
1) məhsul növünün istehsalı başa çatdıqda  

2) hər rübün sonunda məhsulun maya dəyəri hesablandıqda

3) hazırlanan məhsul satıldıqdan sonra 

4)) hesabat ilinin sonunda 

5) vahid məhsulun maya dəyəri hesablandıqda 

 
122. Hansı istehsal sahələrində idarəetmə xərcləri bölüşdürülmür.  
 
1)) bir növ məhsul istehsalı sahəsində

2) iki və daha çox istehsal sahəsində 

3) dən məhsullarının emalında 

4) yağ istehsalı sahələrində  

5) göstərilənlərdən heç birində 

 
123. Xidmət və idarəetmə xərcləri əsasən hansı sahələri əhatə edir.  
 
1) sənaye istehsalı və satışı sahəsini  

2) köməkçi istehsal və təmir sahəsini 

3)) bitkiçilik , heyvandarlıq və sənaye sahəsini

4) sex,şöbə və təmir sahəsini 

5) ixtisaslaşma səviyyəsinin sahələrini  

 
124. Ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri bitkiçiliyə aid edildikdə necə 
mühasibat yazılışı tərtib edilir.  
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1) DT-132/3 KT-721 

2) DT-131/2 KT-711 

3)) DT-202/1 KT-721 

4) DT-202/2 KT-731/4

5) DT-202/4 KT-711 

 
125. Kənar təşkilatlar tərəfindən yerinə yetirilən iş və xidmətlərin dəyəri bitkiçiliyə 
aid edildikdə necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT-132/1 KT-431/2

2) DT-202/1 KT-428 

3)) DT-202/3 KT-431 

4) DT-202/2 KT-431 

5) DT-202/1 KT-431 

 
126. Bitkiçiliyə məsrəflərin uçotunun əsas vəzifəsi nədir.  
 
1) uçot obyektlərini düzgün seçmək 

2) istehsal ehtiyatlarını aşkar etmək 

3) qənaət rejimi tələblərinə uyğun işləmək 

4) hazırlanacaq məhsulun maya dəyərini hesablamaq

5)) yuxarıda göstərilənlərin hamısı 

 
127. Təmir emalatxanasında maya dəyəri kalkulyasiyasının hansı metodundan 
istifadə olunur.  
 
1) sadə metod 

2) normativ metod 

3)) sifariş metod 

4) sadə və keçid metod
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5) mərhələ metod 

 
128. Enerji istehsalında məhsulun maya dəyərinin hansı metodundan istifadə 
olunur .  
 
1) sifariş metod 

2) sifariş ,normativ metod

3) mərhələ,sifariş metod 

4)) sadə ,normativ metod 

5) sadə və mərhələ metod 

 

 

 

Bölmə: 1201 

129. Bitkiçilikdə uçot obyekti nə hesab edilir.  
 
1) satılmış məhsul növləri 

2) səpin üçün istifadə edilən toxum növləri 

3)) kənd təsərrüfatı bitki növləri, bitməmiş istehsal

4) qrup məhsulun hazırlanma texnologiyası 

5) sair kənd təsərrüfatı obyektləri 

 
130. Hazırlanacaq kənd təsərrüfatı məhsul növlərini kim müəyyən edir.  
 
1) onun ixtisaslaşma səviyyəsi nəzərə alınır 

2)) müəssisə və təşkilat, torpaq , iqlim şəraitini onun ixtisas səviyyəsini əsas 

3) alınacaq məhsulların si arişi nəzərə alınır 

4) məhsulun yetişdirilməsi səviyyəsi 

5) su ilə təmin olunma səviyyəsinə görə müəyyən edilir 

 
131. Bitkiçiliyə toxum və basdırma materialları sərf edildikdə necə mühasibat 
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yazılışı verilir.  
 
1)) DT-131/1 KT-201/1  

2) DT-2 2 6 KT-201/2 

3) DT-131/2 KT-201/3 

4) DT-202/3 KT-201/4 

5) DT-202/4 KT-201/6 

 
132. Kənd təsərrüfatında işləyən fəhlələrə əmək haqqı hesablandıqda necə 
mühasibat yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT-122 KT-533 

2) DT-143 KT-533 

3)) DT-131 KT-533 

4) DT-202/1  T 533

5) DT-303 KT-533 

 
133. Bitkiçilikdə qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanıb.  
 
1)) DT-202/1 KT-102/8 

2) DT-202/2 KT-102/8 

3) DT-202/3 KT-102/8 

4) DT-202/1 KT-102/6 

5) DT-202/2 KT-102/6 

 
 
 134. Bitkiçilikdə gələcək dövr üçün ehtiyat yaradılıb 
 
1) DT-202 KT-414 

2) DT-202/3 KT-441

3) DT-201/1 KT-412



40 

 

4)) DT-202 KT-412 

5) DT-133/2 KT-416

 
135. Bitkiçilik məhsulları istehsaldan buraxıldıqda necə yazılış tərtib edilir.  
 
1) DT-201/3 KT-202/2 

2) DT-204 KT-202/1 

3)) DT-201/1 KT-202/1 

4) DT-201 4 KT-202/6 

5) DT-202/2 KT-202/3 

 
136. Bitkiçilikdə məsrəflərin uçotunu aparmaq üçün hansı hesab nəzərdə tutulub.  
 
1) 202/2

2) 202/3

3) 201/1

4)) 201/4

5) 132/1

 
137. Bitkiçilikdə xərclər neçə yerə bölünür.  
 
1) cari ildə baş verən xərclər 

2) bitməmiş istehsal xərcləri 

3) gələcək dövrün xərcləri 

4)) keçmiş , cari və gələcək dövrün xərcləri 

5) keçmiş ilin lakin cari ildə uçota alınan xərclər

 
138. Növbəti ildə istehsal ediləcək məhsullr mühasibatlıqda necə uçota alınır.  
 
1)) ayrılıqda analitik hesabda 
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2) ümumi bitkiçiliyə məsrəflər qaydasında  

3) ancaq hər bir məhsul üzrə ayrıca hesabda

4) bitməmiş istehsal xərclərinin tərkibində 

5) göstərilənlərin heç birində 

 
139. Müxtəlif bitkiçilik sahələrinə xidmət edən maşın və traktorun xidməti hansı 
hesabda uçota alınır.  
 
1) əsas istehsal xərclərinin tərkibində  

2) köməkçi istehsal xərclərinin tərkibində 

3)) ayrıca analitik hesab olan bölüşdürülməyən məsrəflərdə

4) boş sintetik hesabda  

5) idarəetmə xərclərinin tərkibində 

 
140. Dənli bitkilərin kalkulyasiya obyektinə nələr aid edilir.  
 
1)) hazırlanan bütün dənli bitkilər 

2) buğda , arpa , qarğıdalı 

3) çovdar , arpa , qarğıdalı 

4) qarğıdalı, arpa , buğda və vələmir

5) göstərilənlərdən heç biri 
 

 
141. Bitkiçilikdә mәhsulun hәqiqi maya dәyәri necә hesablanır.  
 
1)) ümumi xərcdən bitməmiş istehsal xərcini çıxdıqdan sonra 

2) xərclərin tərkibindən , tullantının dəyərini çıxdıqdan sonra 

3) bütün xərclərdən satılmış məhsulun dəyərini çıxdıqdan sonra 

4) məhsulun tərkibindən tullantı emal xərcləri və samanın dəyərini 

5) bitkiçiliyə sərf edilən bütün xərcləri toplamaq qaydasında 
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142. Texniki bitkilərdə kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.  
 

1) toxum və basdırma materialları 

2)) toxum və saman , pambıq ,qarğıdalı, və digər məhsullar 

3) toxum , saman , xam pambıq 

4) ancaq dən üçün qarğıdalı 

5) qarğıdalı və çuğundur 

 
143. Ancaq torpaqda yetişdirilən tərəvəz məhsullarının uçotu hansı qayda ilə 
aparılır.  
 
1)) hər məhsul üzrə ayrıca 

2) qrup tərəvəz məhsulları üzrə 

3) ancaq satış üzrə nəzərdə tutulan tərəvəzlər üzrə 

4) daxili istehlak üçün nəzərdə tutulanlar üzrə 

5) emala göndərilən məhsullar üzrə 

 
144. Açıq torpaqda yetişdirilən tərəvəzin kalkulyasiya obyekti nədir.  
 

1) bütöv tərəvəz məhsulları 

2) kənaradan alınmış tərəvəz məhsulları 

3)) müəssisədə istehsal olunan hər bir tərəvəz məhsulu 

4) emal üçün nəzərdə tutulan məhsullar 

5) yuxarıda göstərilənlərin heç biri 

 
 145. Tərəvəz məhsullarına kalkulyasiya zamanı nə kalkulyasiya edilir.  
 

1) 1-ton məhsul 

2) 1-kq məhsul 

3) 10-ton məhsul 
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4)) 1-sentner məhsul  

5) 10-sentner məhsul

 
146. Pambıqçılıqda məsrəflərin uçotu hansı hesabda aparılır.  
 

1) 204

2) 203

3) 136

4) 208

5)) 202

 
147. Pambıqçılıqda nə kalkulyasiya edilir.  
 

1) 1-ton pambıq 

2) 10-ton pambıq

3) 1-kq pambıq 

4)) 1-sntr pambıq 

5) 1-ton mahuc 

 
148. Bitkiçilik məhsulları üzrə maya dəyərindən olan kənarlaşmalar nə vaxt 
hesablanır.  
 

1) məhsul istehsalı başa çatan kimi 

2) rübün sonunda 

3)) illik hesabat tərtib olunan zaman 

4) 6-aylıq hesabat tərtib edilən vaxt 

5) satılmış məhsulun nəticəsi müəyyən edilən 
zaman 

 
149. Bitkiçilikdən istehsal olunan məhsullar mədaxil edildikdə necə 
qiymətləndirilir.  
 



44 

 

1)) plan maya dəyəri ilə 

2) smeta maya dəyəri ilə 

3) normativ maya dəyəri ilə 

4) həqiqi maya dəyəri ilə 

5) fifo metodu ilə 

 
150. Bitkiçilik məhsulları anbara təhvil verildikdə necə mühasibat yazılışı tırtib 
edilir.  
 

1) DT-201/1 KT-202/6 

2) DT-201/3 KT-202 

3) DT-202 KT-201 

4) DT-201 KT-202/7 

5)) DT-201/1 KT-202/1 

 
151. Bitkiçilikdə məsrəflərin uçotu və onun bölüşdürülməsi, yerlərdə necə həyata 
keçrilir.  
 

1) təsərrüfatın rəhbərinin sərəncamına əsasən 

2) hər növ məhsul üçün ayrıca bölüşdürmə bazası müəyyən edilir 

3)) dövlətin təsdiq etdiyi normativ sənədlərə əsasən 

4) kənd təsərrüfatı nazirliyinin təlimatına əsasən  

5) MUBS-na əsasən 

 
152. Bitkiçilikdə bitməniş istehsalın uçotu necə aparılır.  
 

1) digər istehsal sahələrində olduğu kimi 

2) sənaye müəssisəsi qaydası əsas götürülür

3) təsdiq olunmuş normativə əsasən 

4)) həqiqi sərf edilmiş məsrəflər üzrə 
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5) ilin sonunda aparılan hesablamaya görə 

 
153. Bitkiçilikdə uçot obyektləri hansılardır.  
 

1) ancaq bitkiçilik 

2) heyvandarlıq 

3) sənaye xarakterli kənd təsərrüfatı obyektləri 

4) kənd təsərrüfatı xarakterli ictimai iaşə obyektləri 

5)) büğda , arpa, qarğıdalı, tərəvəz, çuğundur, və digər bütün bitkiçilik 

 
154. Bitkiçilikdə məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası zamanı hansı metoddan 
daha çox istifadə edilir.  
 

1) sadə , sifariş 

2) mərhələ , proseslər , yarımfabrikat 

3) əlavə məhsulun çıxılması metodu 

4) əmsal , normativ, kombinələşmiş metod

5)) yuxarıda göstərilənlərin hamısı 

 
 
 

  Bölmə: 1301 

 
155. Heyvandarlığın digər sahələrdən fərqli xüsusiyyəti nədən ibarətdir.  
 
1) məhsul istehsalı davamlıdır 

2)) ilin bütün fəsillərində məhsul istehsal etmək mümkündür

3) becərmə şəraiti fərqlidir 

4) məhsulun növü cox sahəlidir 

5) hər növ məhsula ayrıca uçot tətbiq edilir 
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156. Heyvandarlıq sahəsində bitməmiş işistehsal qalıqları əsasən hansı sahədə daha 
çox olur .  
 
1) iri buynuzlu mal qarada 

2) südçülük istiqamətli heyvanlarda  

3)) balıqçılıq ,arıçılıq, quşçuluq və kökəlməkdə olan heyvanlarda

4) ətçilik istiqamətindəki heyvanlarda 

5) cavan və kökəlməkdə olan heyvanlarda 

 
157. Hesabat ilində sərf edilən xərclər əsasən hara aid eddilir.  
 
1) hər bir qrup heyvandarlıq məhsullarına 

2)) bütün növ heyvandarlıq məhsullarının maya dəyərinə

3) südçulük istiqamətli heyvandarlıq məhsullarına 

4) iri buynuzlu heyvandarlıq məhsullarına  

5) ancaq cari ildə əldə olunan məhsula 

 
158. Heyvandarlıq sahəsində uçot obyekti nə hesab edilir. 
 
1)) hər bir heyvan qrupu 

2) ətçilik 

3) südçülük 

4) arıçılıq, quşçuluq, balıqçılıq 

5) yuxarıda göstərilənlərin hamısı

 
159. Heyvandarlıq məhsulları üçün analitik hesab hansı əlamətlər üzrə açılır.  
 
1) bütün heyvandarlıq məhsulları üzrə bütövlükdə 

2) ayrı-ayrı heyvandarlıq məhsulları üzrə bütövlükdı

3)) kalkulyasiya olunan obyekt üzrə 
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4) təsdiq olunmuş normativ sənədə əsasən 

5) məhsul növləri üzrə 

 
160. Heyvandarlıq məhsullarının xərcləri neçə yerə bölünür .  
 
1) daimi xərclər 

2) müvəqqəti sərf edilən xərclər

3) dəyişən xərclər 

4)) daimi və dəyişən xərclər 

5) qeyri müstəqim xərclər 

 
161 Heyvandarlıqda daimi xərclərə nə aid edilir.  
 
1) yem, amortizasiya, saman, sığortaya ayırmalar

2) əmək haqqı ,idarəetmə xərcləri 

3) ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri 

4) köməkçi istehsalın xidməti xərcləri 

5)) yem ,əmək haqqı, material xərcləri  

 
162. ASK-də kassa əməliyyatının uçotu hansı jurnal orderdə aparılır.  
 
1) 10/1

2) 8,0 

3)) 1-1a

4) 2/1 

5) 2-2a

 
163. Heyvandarlıqda idarəetmə xərclərinə nə aid edilir.  
 
1) əmək haqqı, material, yanacaq 
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2) sosial sığorta ayırmaları, məzuniyyət üçün ehtiyatlar

3)) ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri 

4) köməkçi istehsal xərcləri 

5) sair xidmət və idarəetmə xərcləri 

 
164. Heyvandarliqda əsasən hansı sənədlərdən istifadə edilir.  
 
1)) ASK –də 137 , 301 , 303

2) ASK- 175 

3) ASK- 301 

4) ASK- 303 

5) ancaq ASK- 83 

 
165. Heyvandarliqda işləyən fəhlələrə əmək haqqı hesablandıqda necə mühasibat 
yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT- 202/1 KT- 532

2)) DT- 202/3 KT- 533

3) DT- 202/4 KT- 535

4)  DT- 202/2 KT-513

5) DT- 202/7 KT-533 

 
166. Heyvandarlıqda qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanmışdır.  
 
1) DT- 202/3 KT- 102 

2) DT- 202/1 KT-102/4 

3)) DT- 202/2 KT- 102/8

4) DT- 202/1 KT- 114 

5) DT- 202/4 KT- 112/6
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167. Heyvanlara yem və digər material məsrəfləri sərf edildikdə necə mühasibat 
yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT- 202/3 KT- 201/3

2) DT- 202/1 KT- 201/2

3) DT- 202/2 KT- 202/5

4) DT- 202/1 KT-202/6 

5)) DT- 202/2 KT- 201/1

 
168. Heyvandarlıqda gələcək dövr üçün ehtiyat yaradılmışdır.  
 
1)) DT- 202/2 KT- 412 

2) DT- 202/1 KT- 412/2

3) DT- 202/2 KT- 203 

4) DT- 202/6 KT- 412 

5) DT- 202/2 KT- 412/5

 
169. Heyvandarlıqda norma daxilində təbii itki olmuşdur.  
 
1) DT- 84 KT- 12 

2) DT- 84/3 KT- 10

3) DT- 84/2 KT- 73

4)) DT- 84 KT- 11 

5) DT- 84/1 KT- 71

 
170. İstehsal və təsərrüfata xidmət sahəsində olan yeyinti tullantılarından 
heyvandarlığa sərf edildikdə.  
 
1) DT- 202/2 KT- 201/1

2) DT- 202/3 KT- 201/6

3) DT- 202/4 KT- 201/1 
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4) DT- 202/3 KT- 201/8

5)) DT- 202/2 KT- 201/1 

 
171. Heyvandarlıqda məsrəflərin uçotu və məhsul çıxımı hansı əlamət və qruplar 
üzrə uçota alınır.  
 
1) ətçilik və südçülük 

2) süd istiqaməti üzrə 

3) ət istiqaməti üzrə 

4) kökəlməkdə olan heyvanlar üzrə 

5)) yuxarıda göstərilənlərin hamsı üzrə

 
172. Heyvandarlıqda kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.  
 
1) ətçilik üzrə heyvandarlıq sahəsi 

2) südçülük üzrə heyvandarlıq sahəsi 

3) cavan və kökəlməkdə olan heyvanlar

4)) süd və bala 

5) heyvanların çəki artımı 

 
173. Südçülük istiqaməti üzrə ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı sahələrində hər gün 
məhsul arasında xərclər hansı faizlə bölüşdürülür. 
 
1)) süd - 90% , bala – 10%

2) bala- 40% , süd – 60% 

3) süd- 70% , bala – 30% 

4) süd - 80% , bala – 20%

5) süd - 50% , bala – 50%

 
174. Heyvandarlıq məhsullarının həqiqi maya dəyərini hesablayan onun 
tərkibindən nə çıxmalıdır.  
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1) dəyişən xərclər 

2) verilmiş bank krediti faizləri

3)) yun ., tük , peyin və dəri 

4) idarəetmə xərcləri 

5) sair xərclər 

 

 

Bölmə: 1401 

175. Müxtəlif səbəblər üzündən və şəraitindən asılı olmayaraq hesabat ilində daxil 
olan və xaric olan heyvanlar uçotda necə qiymətləndirilir.  
 
1) ala – plan maya dəyəri ilə 

2) alınmış heyvanlar- əldə edilmə qiymətilə 

3) kökəlməkdə olan heyvanlar –balans və ya keçən ilin həqiqi qiyməti ilə 

4) balans və ya alış maya dəyəri ilə birlikdə 

5)) yuxarıda göstərilənlərin bütün qiymətlərilə  

 
176. Qoyunçuluqda kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.  
 
1) 1 - sentner ət 

2) 1 – ton ət 

3) 1 – sentner yun 

4)) bala , yun , çəki artımı  

5) hər bir qoyuluşdan alınan yun

 
177. Qoyunçuluqda məsrəflərin uçot obyekti nə hesab edilir.  
 
1)) ixtisaslaşma səviyyəsi ( ətçilik,südçülük,yun) 

2) ancaq yunçuluq qrupu 
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3) ət , yun 

4) karagülçülük 

5) cavan balaların çəki artımı 

 
178. Quşçuluqda məhsulun maya dəyərinin hesablanması əsasən nədən asılıdır.  
 
1) təsərrüfatdakı quşların sayından  

2) təsərrüfatda quşçuluq məhsullarının hesablanması metodikasından

3)) kənd təsərrüfatı müəssisəsinin ixtisaslaşma səviyyəsindən 

4) quşların növü və məhsuldarlığından ( ət,yumurta)  

5) quşlara verilən yemin həcmindən 

 
179. Quşçuluqda kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.  
 
1) inkubasiyadakı – 1000 ədəd yumurta 

2) yaşlı toyuqda – 1000 yumurta 

3) cavan quşlarda 1-sentner çəki artımı 

4) yaşlı toyuqlarda 1 – sentner çəki artımı

5)) yuxarıda göstərilənlərin hamısı 

 
180. İri buynyzlu mal-qarada bir sentner canlı çəkinin maya dəyərini hesablamaq 
üçün nə etmək lazımdır.  
 
1) ilin əvvəlinə olan qalığın üzərinə il ərzində xərci əlavə etmək  azımdır 

2) il ərzində doğulmuş heyvanların çəkisini ümumi saya vurmaq lazımdır 

3) il ərzində sıradan çıxan heyvanların çəki artımını müəyyən etmək lazımdır

4)) daxil olan çəki artımı məbləğini ,həmin dövrdə əldə edilən çəki artımına  

5) il ərzində verilən yemin dəyərini hesablamaq lazımdır  

 
181. Cavan və kökəlməkdə olan heyvanlar hansı vəsait qrupuna aid edilirlər.  
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1) əsas vəsaitlər qrupuna  

2)) dövriyyı vəsaitləri qrupuna 

3) əsas və dövriyyə vəsaitləri qrupuna 

4) uzun müddətli istifadəy  yararlı vəsaitlər qrupuna 

5) müvəqqəti istifadəyə yararlı vəsaitlər qrupuna 

 
182. Cavan və kökəlməkdə olan heyvanların tərkibində dəyişiliklər nə zaman baş 
verir.  
 
1)) bir qrupdan başqasına keçrildikdə  

2) kəsildikdə 

3) çəki artımı hesablandıqda 

4) satıldıqda  

5) yuxarıda göstərilənlərin hamısı baş verdikdə

 
183. Öz təsərrüfatından alınan balalar necə qiymətləndirilir.  
 
1) südçülük istiqamətindəki həqiqi maya dəyəri ilə

2) ətçilik istiqaməti, bazar qiyməti ilə 

3)) südçülük və ətçilikdə plan maya dəyəri ilə 

4) müqavilə qiyməti ilə 

5) sair qiymətlərlə 

 
184.Cavan heyvanların tərkibində dəyişiliklər nə zaman baş verə bilər.  
 
1) kənardan yeni bala alındıqda  

2) cavan heyvanlar əsas sürüyə keçrildikdə 

3) təsərrüfatda yeni balalar doğulduqda  

4)) kənardan alındıqda, satıldıqda, kəsildikdə,yenisi doğulduqda

5) ancaq kənara satıldıqda , kəsildikdə 
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185. Əhalidən alınan cavan və kökəlməkdə olan heyvanlar üçün hansı sənəd tərtib 
edilir.  
 
1) müqavilə 

2) FN 213 – ASK 

3)) müqavilə və FN 213 – ASK 

4) bazar qiymətini təsdiq edən sənəd

5) göstərilənlərdən heç biri 

 
186. İnkubasiya yolu ilə əldə edilən cavan quşlar ücün hansı sənəd tərtib edilir.  
 
1)) FN 187 – ASK

2) FN 213 – ASK 

3) FN 214 – ASK

4) FN 220 – ASK 

5) FN 191 – ASK

 
187. Cavan heyvanlar satışa göndərildikdə hansı sənəd tərtib edilir.  
 
1) əmtəə -yol qaiməsi 

2)) hesab-faktura və doğulması haqqında sənəd (şahədətnamə)

3) FN 220 –ASK 

4) həkimin arayışı  

5) hər iki tərəfin razılığını təsdiq edən müqavilə 

 
188. Cavan və kökəlməkdə olan heyvanların uçotu hansı hesabda aparılır  
 
1) 131/2

2) 131/3

3) 131/4
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4)) 131/5

5) 132/1

 
189. Cavan vә kökәlmәkdә olan yaşlı heyvanların saxlanılmasına mәsrәflәr hansı 
hesabda uçota alınır.  
 
1) 132/2

2) 133/6

3) 132/1

4)) 131/2

5) 131/4

 
190. Heyvanlardan bala mədaxil edildikdə necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT-131/1 KT-202 

2) DT-131/2 KT-202/3 

3)) DT-131 KT-131/2 

4) DT-131/1 KT-131/3 

5) DT-131/2 KT-131/7 

 
191. Əhalidən cavan heyvan alındıqda necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT-131/4 KT-431 

2) DT-76 KT-131/3 

3) DT- 131/3 KT-202/2

4) DT-76/2 KT-431 

5)) DT-131/2 KT-217 

 
192. Cavan heyvanlar əsas sürüyə keçrildikdə necə mühasibat yazılışı tərtib edilir. 
  
1)) DT-111,113 KT-113,131/2 
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2) DT-131/2 KT-113 

3) DT-111 KT-113 

4) DT-113 KT-131 

5) DT-111 KT-131/2 

 
193. Cavan heyvanlar satılıb. 
  
1) DT-701 KT-131/2 

2) DT-721 KT-131/3 

3)) DT-171,701 KT-701

4) DT-701 KT-202/2 

5) DT- 701 KT-131/4 

 
194. Təftiş zamanı normadan kənar əskik gəlmə aşkar edilib,hansı mühasibat 
yazılışı ilə rəsmiyyətə salınar. 
  
1) DT-131 KT-84 

2) DT-13/2 KT-131

3) DT-131 KT-217 

4)) DT-84 KT-131 

5) DT-84 KT-217 

 
195. Ölən heyvanlar sürü sıralarından çıxarılmışdır. 
  
1) DT-11 KT-84,11 

2)) DT- 46,202/2 KT-11,84 

3) DT-11,46 KT-84,46 

4) DT- 202/2,84 KT-132/2 

5) DT-201 KT - 123 
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196. Cavan və kökəlməkdə olan heyvanların hərəkətinin inventarizasiyası nə vaxt 
başa çatmalıdır. 
   
1)) 1/IV 

2) 1/VII 

3) 1/XI 

4) 31/XII 

5) ancaq illik hesabat tərtib ediləndə

 
197. Cavan heyvanların hərəkəti haqqında inventarizasiya aparıldıqda nə tərtib 
edilir. 
  
1)) inventarizasiya aktı 

2) təhvil təslim aktı 

3) heyvanların mövçudluğu haqqında akt 

4) çatışmazlıq haqqında akt 

5) artıq gəlmə və çatışmamazlıq haqqında akt

 
198. Əgər əskik gəlmə və onun maddi-məsul şəxsin təqsiri üzündən baş veribsə bu 
zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT-84 KT-131/2

2) DT-701 KT-533 

3) DT-84 KT-801 

4) DT-84 KT-801 

5)) DT-84 KT-131 

 
199. Cavan heyvanların böyüdülməsi xərcləri öz təyinatına silindikdə necə 
mühasibat yazılışı tərtib edilir. 
  
1) DT-203/3 KT-131 

2) DT-131/2 KT-131 
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3)) DT- 202,229 KT-201,202,522 

4) DT-131 KT-701 

5) DT-29 KT-202/2 

 
200. Cavan və yaşlı heyvanların bəslənməsinin iqtisadi əhəmiyyəti nə ilə izah 
edilir. 
  
1)) sərf edilən xərclərə görə daha çox mənfəət əldə edilir 

2) yaşlı heyvanlara sərf edilən xərclərə görə daha çox çəki artımı əldə edilir 

3) cavan heyvanların hərəkəti haqqında daha dəqiq informasiya toplamaq 

4) cavan və kökəlməkdə olan yaşlı heyvanlara sərf edilən məsrəflərin ümumi

5) cavan heyvanlardan alınan əlavə və əsas məhsulu qiymətləndirmək olur 

 
201. Cavan heyvanların hərəkətində olan dəyişiliklər hansı sənəddə öz əksini tapır.  
 
1) FN- 211- ASK 

2) FN- 220-ASK 

3) FN- 182-ASK 

4)) FN- 211,220,187,214

5) FN- 213, 211,236 

 

 

Bölmə: 1501 

202. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində sənaye xarakterli hansı işlər yerinə yetirilir.  
 
1) müəssisə lazım olan sənaye məhsulları istehsal edir 

2)) südün, tərəvəzin, meyvənin ilkin emalı həyata keçirilir

3) tikinti və yeyinti məhsulları hazırlanır 
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4) heyvanlar sənaye texnikası üzrə saxlanılır 

5) ancaq heyvanlar kəsilir 

 
203. ASK-də hansı analitik uçot açmaq lazımdır ki,sənayenin tələbatına cavab verə 
bilsin. 
  
1)) kəsmə sexi heyvandarlıq məhsullarının emalı,kalbasa,yarım fabrikat,ət 

2) ancaq bir növ məhsula analitik hesab açmaq lazımdır 

3) çörək və kanditer sexlərinə 

4) meşə materiallarının emalına  

5) bunların heç biri 

 
204. Sənaye müəssisələrində xərclərin uçotu nədən asılıdır. 
  
1) istehsalın nəticəsindən  

2) istehsalın ölçüsündən  

3) istehsalın texnologiyası və mərhələsindən  

4)) həcmi, ölçüsü, texnalogiyası və mərhələsindən 

5) istehsal olunan məhsulun vaxtından 

 
205. Sənaye istehsalı üzrə məsrəflərin uçotu hansı hesabda aparılır. 
  
1) 131/1 

2)) 202/4 

3) 204/4 

4) 203/4  

5) 202/7 

 
206. ASK-də məhsulu emala buraxdıqda ,hansı qiymət əsas götürülür. 
 
1)) plan maya dəyəri ilə 
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2) həqiqi maya dəyəri ilə 

3) fifo maya dəyəri ilə 

4) müqavilə qiyməti ilə  

5) lifo maya dəyəri ilə 

 
207. ASK-də daxili istifadəyə sərf edilən məhsullar üzrə hesabat ilinin sonunda 
qiymətlər necə tənzimlənir. 
  
1) əvvəlcə sərf edilən məhsulun plan qiynəti müəyyən edilir 

2) ilin axırında həqiqi qiyməti müəyyən edilir 

3) müqavilə qiyməti müəyyən edilir 

4) bazar qiyməti müəyyən edilir. 

5) plan maya dəyəri ilə həqiqi maya dəyəri arasındakı fərqlərin

 
208. Sənaye müəssisələrində hazırlanan məhsulun maya dəyərinin əsasını hansı 
xərc maddəsi təşkil edir. 
  
1) əməyin ödənilməsi 

2) əsas vəsaitlərin amortizasiyası və təmir xərcləri

3) köməkçi istehsalın bütün xidmətləri xərcləri 

4)) material məsrəfləri 

5) ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri 

 
209. Kənd təsərrüfatında sənaye xarakterli iş və xidmətlərə nə aid edilir. 
  
1) emal olunmuş yağ, şərab, tomat və sairənin satışı 

2) müəssisə daxili göstərilən xidmətlər: tibbi,yeməkxana və.s.

3)) sud, tərəvəz,üzüm və digər məhsulların emalı 

4) kənd təsərrüfatı məhsullarının əhalidən qəbulu 

5) heyvanların sənaye texnalogiyası üzrə saxlanılması 



61 

 

 
210. Kənd təsərrüfatı öz istehsalının xammalını emala buraxdıqda hansı maya 
dəyəri əsas götürülür . 
  
1)) il ərzində plan maya dəyəri ilə 

2) həqiqi maya dəyəri ilə 

3) hesab ili ərzindəki smeta maya dəyəri ilə  

4) hesabat ili ərzindəki normativ maya dəyəri ilə  

5) hesabat ilindəki mövcud olan bazar qiyməti ilə

 
211. Kənd təsərrüfatı müəsisəsində sənaye istehsalının həqiqi maya dəyəri nə vaxt 
müəyyən edilir. 
  
1) məhsul istehsalı başa çatan kimi 

2) rüb başa çatan kimi 

3) 6-ay başa çatan kimi 

4) satılmış məhsulun dəyəri daxil olan kimi

5) ilin axırında balans tərtib edilənə qədər 

 
212. Kənd təsərrüfatı təyinatlı sənaye istehsalında istifadə edilən material 
qiymətliləri hansılardır. 
  
1) polad,dəmir, filiz,şərab,ət 

2)) süd, ət, pambıq, dənli və texniki bitkilər,tərəvəz, meşə materialları

3) kəırpic üçün qum, palçıq ,şərab üçün üzüm ,çuğundur,kök 

4) subtropik məhsullar ,emal üçen ət,dəri ,peyin,tük ,yun, yağ 

5) əsas material qrupuna daxil olmayan –neft,benzin ,tarif, enerji 

 
213. Sənaye istehsalında işləyən fəhlələrə əmək haqqı hesablandıqda necə 
mühasibat yazılışı tərtib edilir. 
  
1)) DT-202 KT-533 
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2) DT-23/1 KT-533 

3) DT-533 KT-522 

4) DT-521 KT-533 

5) DT-202/4 KT-533

 
 214. Sənaye istehsalına xidmət edən əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmışdır . 
  
1) DT-202 KT-102/3 

2) DT-202 KT-102/8 

3)) DT-202 KT-112 

4) DT-202/3 KT-111/6

5) DT-201/5 KT-112/3

 
215. Sənaye istehsalına müqavilə qiyməti ilə əsas material buraxılmışdır . 
  
1) DT-202 KT-201/3 

2) DT-202/3 KT-201/2

3) DT-201/3 KT-201 

4)) DT-202 KT-201 

5) DT-131/2 KT-202 

 
216. Kənd təsərrüfatı məhsullarının sənaye üsulu ilə emalı zamanı hazır məhsul 
alındıqda hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır. 
  
1)) DT-204 KT-202 

2) DT-205 KT-202/1 

3) DT- 204/2 KT-202/1

4) DT-204 KT-206 

5) DT-204 KT-207 
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217. İl ərzində alınmış hazır məhsul hansı qiymətlə mədaxil edilir. 
  
1) həqiqi 

2)) plan 

3) normativ 

4) müqavilə

5) bazar 

 
218. Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsinin neçə növü var . 
  
1) 2 

2) 3 

3) 5 

4) 6 

5)) 4 

 
 
219. Hansı istehsal sahәlәrindә sadә vә normativ kalkulyasiya metodu tәtbiq 
edilir. 
  
1) maşınqayırma sənayesində 

2)) hasilat sənayesində 

3) emal sənaye sahələrində 

4) yüngül sənaye sahələrində  

5) ağır maşınqayırma sənayesində

 
 220. Dənli bitkilərin emalında kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir. 
  
1) buğda, arpa, qarğıdalı 

2) çovdar, büğda, arpa  

3)) un, doğranılmış yem 
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4) makaron , darı, buğda 

5) qarışıq yem,buğda, qarğıdalı

 
 221. Ümumilikdə sənaye müəssisələrində kalkulyasiya obyekti nədir. 
  
1) bitməmiş istehsal 

2) yarım fabrikatlar 

3) iş və xidmətlər 

4)) məhsul qrupu, yarımfabrikat,bitməmiş istehsal

5) ancaq vahid məhsul növü 

 
222. Müəssisədə hansı kalkulyasiya üsulundan istifadə edilir. 
  
1)) plan, hesabat, normativ 

2) hesabat, smeta , mərhələ 

3) plan “ Standart-kostinq” , “ Direkt-kostinq” 

4) “ Standart-kostinq” , “ Direkt-kostinq” 

5) hesabat,sadə və sifariş 

 
223. Ayrı-ayrı növ məhsulun maya dəyərini hesablayarkən hansı üsullardan 
istifadə edilir. 
  
1) normativ üsuldan 

2) keçid-mərhələ üsulundan 

3)) xərclərin ümumiləşdirilməsi,normativ , birbaşa , bərabər bölüşdürmə

4) əlavə məhsulu qiymətləndirmək üsulundan 

5) istehsala sərf edilən əsas xərclərin hesablanması üsulundan 

 
224. Heyvan və quşların kəsilməsi zamanı kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir . 
  
1) dəri, tük, yun 
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2) peyin, dəri, ayaqlar 

3) kəsilmiş heyvan və quşların baş sayı 

4)) 1 sentner kəsilmiş ət 

5) digər növ məhsulların ( sentner, kq ,metr) satış qiyməti

 
225. Kəsmə sexində məhsulun maya dəyəri metodunun hesablanması necə həyata 
keçrilir. 
  
1)) bütün xərclərdən əlavə məhsul çıxılır ,qalan alınmış məhsula bölünür 

2) xərclər məhsulların cəminə bölünür 

3) hər bir kəsilmiş iri heyvan növü üzrə ayrıca kalkulyasiya həyata keçirilir

4) əvvəlcə iri buynuzlu mal qara, sonra isə quşların maya dəyəri hesablanır 

5) bütün xərclər ayrı-ayrı heyvanlardan alınmış məhsullar arasında 

 
226. Əgər quş və heyvanlar eyni sexdə kəsilirsə,onlar üçün ayrıça analitik hesab 
açıb maya dəyərini hesablamaq mümkündürmü . 
  
1) mümkün deyil  

2) hər bir heyvan növünün əsas və əlavə məhsulu üçün ayrıca analitik hesab 

3) xərcləri hər bir məhsul növünə bölmək lazımdır 

4)) kəsilmə sexində baş verən xərcləri kəsilməkdən alınan məhsulun cəminə 

5) alınmış əlavə məhsulu qiymətləndirmək və əsas xərcləri çıxmaq lazımdır 

 
227. Sənaye istehsalı planı necə bağlanılır . 
  
1) istehsala sərf edilən xərclər hesabındakı məbləğ öz təyinatına silinir 

2) əvvəlcə bitməmiş,sonra heyvandarlıq hesabı bağlanılır 

3)) idarəetmə xərcləri bnölüşdürülür ,bitməmiş və heyvandarlıq məhsullarının emalı 
üzrə açılan analitik hesablar bağlanır (köməkçi istehsal xərcləri  

4) köməkçi istehsal məsrəfləri əsas xərclərdən çıxılır 
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5) ilin axırında hesab bağlanılmır. 

 
228. Əsaslı sənaye sahələrində məhsulun həqiqi maya dəyəri necə hesablanılır. 
  
1) əvvəlcə sərf edilən material xərcləri müəyyən edilir 

2) əməyin ödənilməsi xərcləri müəyyən edilir 

3) köməkçi istehsal, əsas vəsaitin amortizasiyası xərclərini müəyyən edir 

4) ümumu istehsal xərcləri bölüşdürülür 

5)) göstərilən daimi və dəyişən xərclərdən əlavə , yanacaq məhsulun dəyəri çıxılır, 
yerdə qalan xərc alınmış sənaye məhsulunun cəminə bölünür  

 
229. Kənd təsərrüfatı sənaye isrehsalında hazırlanan məhsulun maya dəyəri nədən 
asılıdır. 
  
1) təbii iqlim şəraitindən 

2)) məhsulun hazırlanma texnologiyasından 

3) sərf edilən xərclərin səviyyəsindən  

4) məhsula olan təlabatdan  

5) digər amillərdən 

 
230. Konservi istehsalında kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.  
 
1)) qablaşdırma və emal edilən bütün növ məhsullar

2) öz təsərrüfatında hazırlanan məhsul növləri 

3) kənardan alınan məhsul növləri 

4) ancaq emal üçün qəbul edilən məhsullar 

5) göstərilənlərdən heç biri  

 
231. Konservi istehsalında nə kalkulyasiya edilir və onun obyekti nədir. 
  
1)) 1000 ədəd şərti banka
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2) 440 şərti banka 

3) 353,4 şərti banka 

4) 100 şərti banka 

5) həcmindən asılıdır 

 
232. Əgər eyni növ xammaldan müxtəlif ölçülü məhsul hazırlanarsa ,hansı 
əmsaldan istifadə olunur .(şərti bankaya çevirməklə ) 
  
1) 10 litr 28,3 banka 

2) 3 litr 8,40 banka 

3) 2 litr 5,66 banka 

4) 1,5 litr 4,24 banka 

5)) 1000 litr 283,0 banka

 
233. Hesabat ilində istehsaldan buraxılan konserv məhsulları hansı maya dəyəri ilə 
mədaxil edilir. 
  
1) həqiqi maya dəyəri ilə 

2) normativ maya dəyəri ilə 

3) smeta maya dəyəri ilə 

4)) plan maya dəyəri ilə 

5) həqiqi və normativ maya dəyəri ilə 

 
234. Konserv sənayesində idarəetmə xərcləri necə bölüşdürülür. 
  
1)) bir başa  

2) bölüşdürmə qaydası ilə 

3) normativ üzrə 

4) bölüşdürmə aparılmır 

5) təsdiq olunmuş əmsala görə 
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Bölmə: 1601 

235. İstehsala xidmətin uçotunun digər sahələrdən fərqləndirici xüsusiyyəti nədən 
ibarətdir.  

1) o, kənd təsərrüfatı işçilərinə xidmət edir 

2) ancaq məişət xidməti sahələrini uçota alır 

3) kənd təsərrüfatı işçiləri və onların avadanlıqlarına xidmət edir 

4) kənd təsərrüfatı işçilərinin şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir 

5)) kənd təsərrüfatı işçilərinin , məişət, idman,xəstəxana,uşaq bağçası və digər 
sahələrinə xidməti uçota alır  

 
236. İstehsala və təsərrüfata xidmətin statistik içotu hansı hesabda uçota alınır.  
 
1) əsas istehsal hesabında  

2)) istehsal və təsərrüfata xidmət hesabında

3) köməkçi istehsala xidmət hesabında 

4) idarəetmə və xidmət hesabında  

5) sair istehsal və təsərrüfat hesabında 

 
237. İstehsal və təsərrüfatdan olan zərərlər hara silinir.  
 
1) əsas istehsalata 

2) köməkçi istehsala 

3)) müəssisınin mənfəətinin azalmasına

4) satış prosesindən olan gəlirinə  

5) sosial sfera fonduna 

 
238. İstehsal və xidmət sahələrində hansı xərc madddələri var .  
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1) əmək haqqı , kreditə görə faizlər 

2) material ,əmək haqqı , cərimə və kredit faizləri 

3) əsas vəsaitlərin saxlanması,material .iş və xidmətlər 

4) sosial ehtiyaclara ayırmalar, vergi, yığım və sair məsrəflər

5)) yuxarıda göstərilənlərin hamısı 

 
239. İstehsal və təsərrüfatdan daxil olmalar hesablarda necə əks etdirilir  
 
1)) DT-50,51 KT-46 

2) DT-51,55 KT-47,46

3) DT-50,51 KT-62.46

4) DT-50 KT-51 

5) DT-50,51 KT-80/3 

 
240. Hesabat ili başa çatdıqda istehsal və təsərrüfata xidmət xərcləri hara silinir.  
 
1) xidmət və idarəetmə xərclərinə 

2) köməkçi istehsal və xidmət xərclərinə 

3) xidmət və satış prosesinə 

4)) təsərrüfat ilində əldə olunan gəlirə 

5) istehsal və təsərrüfat sahələrinə ayrı-ayrılıqda

 
241. Müasir dövürdə istehsala və təsərrüfata xidmət işləri yerinə yetirilmişdir.  
 
1) bütün istehsal sahələrində 

2) ayrı-ayrı fermer təsərrüfatlarında 

3) kiçik emal müəssisələrində 

4) heç bir təsərrüfatda iastifadə olunmur

5)) iri emal və ASK-də istifadə olunur 
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242. Jurnal –order formasını tətbiq edən müəssisələrdə məsrəflər hansı sənədlərdə 
qeyd ediliur .  
 
1) istehsal hesabında və satışda

2)) FN-83, ASK, N10-ASK 

3) ancaq FN-10 ASK-da 

4) icmal və yığma sənədlərdə 

5) 1-e formasında 

 

 

Bölmə: 1701 

243. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılmasında əsas məqsəd nədən ibarətdir.  
 
1) kənd təsərrüfatı məhsullarının satışının təşkilini etmək 

2) dünya bazarına kənd təsərrüfatı məhsullarını çıxarmaq 

3)) kənd təsərrüfatı uçotuvə hesabatını beynəlxalq səviyyədə qurmaq 

4) hesabat göstəricilərindən istifadə etmək 

5) bunlardan heç biri 

 
244. MUBS-ı nə vaxt təşkil edilib.  
 
1) 1967 

2) 1958 

3) 1948 

4)) 1973 

5) 1971 

 
245. MUBS komitəsi hansı şəhərdə yerləşir.  
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1) Moskvada 

2) Parisdə 

3)) Berlində 

4) Vaşinqtonda

5)) Londonda 

 
246. MUMH-nin ilk yarandığı illərdə onun fəaliyyətini nə tənzimləyir.  
 
1)) MUMH-nın komitə tərəfindən hazırlanan nizamnaməsi 

2) ayrı-ayrı ölkələrin uçotu və hesabatın yaxşılaşdırılması üçün verdiyi 
tövsiyyələr 

3) MUMH-nın bazası əsasında hazırlanan standartlar 

4) bu hesablara olan ictimayyətin marağı 

5) hər bir ölkənin milli standartları 

 
247. Dünya ölkələrinin MUMH-nın təşkilində əsas məqsəd nədir.  
 
1) hər bir ölkənin daxili marağı 

2)) bütün dünyada vahid formada hesabatın tətbiqi

3) mal dövriyyəsinin sürətləndirilməsi 

4) ölkələr arasında hesablaşmaların aparılması 

5) bütün ölkələr üçün vahid formanın tətbiqi 

 
248. Azərbaycan respublikası MUBS-nı nə vaxt tətbiq etməyə başlamışdır.  
 
1) 1998

2)) 2008

3) 2003

4) 2009

5) 2010
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Bölmə: 1801 

 
249. Mühasibat hesabatı dedikdə nə başa düşülür.  

 
1) mənfəət və zərər haqqında hesabatın tərtib edilməsi 

2) təsdiq olunmuş formada mühasibat uçotu məlumatlarına əsasənmüəssisənin 
təsərrüfat fəaliyyətinin xarakterizə edilməsi haqqında göstərişlər 
formalaşdırılır  

3) mühasibat uçotunun məlumatlarına əsasən müəssisənin maliyyə nəticələri, və 
maliyyə vəziyyətinin dəyişməsi haqqında məlumat başa düşülür 

4)) müəssisənin əmlak vəziyyətini təhlil etmək üçün məlumatları ümumiləşdirir 

5) ancaq mənfəət haqqında dəqiq informasiya əldə etmək  

 
250. Mühasibat hesabatının qarşısına hansı məqsədlər qoyulur.  

 
1) müəssisənin maliyyə vəziyyəti və əmlak vəziyyətinin dəqiq əks  

2) mühasibat hesabları analitik və sintetik uçot məlumatlarına əsaslandırılmalıdır 

3) hesabatın azərbaycan dilində tərtib edilməsi və müəssisə rəhbəri tərəfindən 
imzalanmasıdır  

4)) hesabat dəqiq olmalı, müəssisənin fəaliyyəti tam əks olunması 
mərkəzləşdirilmiş formada olan ucot sənədlərinə əsaslanmalıdır 

5) hesabat elə tərtib edilməlidir ki,onu hamı başa düşsün 

 
251.  Məcburi qaydada hesabatlar hara təqdim olunmalıdır.    
 
1) müəssisə sahibinə və ya iştirakına  

2) ərazi üzrə dövlət statistika orqanına  

3) bank və maliyyə orqanına  

4)) təsisçilərə, dövlət idarəsinə,banka vergi üzrə qanunda nəzərdə tutulan 
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5) maliyyə nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi və mərkəzi banka 

 
252.  Rüblük mühasibat hesabatları hansı vaxtda təqdim olunmalıdır.  
 
1) rüb qurtardıqdan 60 gün ərzində 

2) rüb qurtardıqdan 15 gün ərzində 

3) rüb qurtardıqdan 10 gün ərzində 

4)) rüb qurtardıqdan 30 gün ərzində 

5) növbəti ayın 15-nə kimi  

 

 

Bölmə: 1901 

253. Nəqliyyat təşkilatlarının digər sahələrdən fərqləndirən xüsusiyyəti nədən 
ibarətdir . 
 
1) xalq təsərrüfatının bir sahəsi kimi sərbəst fəaliyyət göstərmək hüququna 

malikdir  

2) ancaq digər sahələrə xidmət göstərir 

3)) müəssisələrə kompleks xidmət göstərir 

4) yalnız uzaq məsafələrə yük daşıyır 

5) xidmətin dəyəri ilin axırında hesablanılır 

 
254. Nəqliyyat təşkilatlarının yerinə yetirdikləri işlərini tənzimləyən sənədə nə 
daxildir.  
 
1) yol vərəqəsi 

2) dispeçer xidmətinin təyinatı  

3) müəssisə və təşkilatlarla bağlanmış müqavilə 

4) müqavilə,istismar müqaviləsi, göstərilən xidmət müqaviləsi 
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5)) ekspeditorun yükün daşınmasını təsdiq edən qeydiyyat sənədi

 
255. Müəssisələr üçün əş ucuz nəqliyyat növü nə hesab edilir.  
 
1) təyyarə ,avtomobil vaxtında təmin edir

2)) gəmi nəqliyyatı  

3) avtomobil nəqliyyatı 

4) dəmir yol nəqliyyatı 

5) boru nəqliyyatı 

 
256.  Nəqliyyat təşkilatlarında DT-202 “Əsas istehsalat” ,KT-201 “ Materiallar” 
mühasibat yazılışı nə zaman tərtib edilir .  
 
1) əmək haqqı hesablandıqda 

2) enerji xərcləri silindikdə 

3) yanacaq sərf edildikdə 

4) nəqliyyata amortizasiya hesablandıqda 

5)) nəqliyyatdan ehtiyat hissələri və materiallar geri qaytarıldıqda

 
257.  Nəqliyyat təşkilatının göstərdiyi xidmətinə görə sifarişçidən pul vəsaiti daxil 
olduqda necə mühasibat yazılışı tərtib edilir .  
 
1)) DT-221 KT-177

2) DT-221 KT-211

3) DT-701 KT-211

4) DT-177 KT-211

5) DT-251 KT-701

 
258. Nəqliyyat təşkilatlarında tərtib edilən DT-202 , KT-201 yazılışı nəyi izah edir.  
 
1) istehsaldan hazır məhsul buraxılmışdır 
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2) əsas istehsalda istifadə olunmayan materiallar anbara qaytarılmışdır

3)) nəqliyyat xidmətinə yanacaq sərf edilmişdir 

4) nəqliyyat təşkilatında istifadəsi mümkün olmayan materiallar zay 

5) geri qaytarılan zay məhsullar satışa göndərilmişdir 

 
259. Nəqliyyatda alınan qiymətlərə əlavə dəyər vergisi hesabladıqda necə yazılış 
verilir 
 
1) DT-201 KT-701 

2) DT-201 KT-431 

3)) DT-19 KT-431 

4) DT-202/2 KT-431

5) DT-19 KT-545 

 

Bölmə: 2001 

 
260. Avtomobil nəqliyyatında ən çox sərf edilən xərc hansılardır.  

 
1) əmək haqqı 

2) əsas vəsaitlərin amortizasiyası 

3) əsas vəsaitlərin saxlanılması 

4) avtomobil nəqliyyatı üzrə ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri

5)) ehtiyat hissələri və yanacaq  

 
261. Kənd təsərrüfatında yük avto nəqliyyatının yerinə yetirdiyi işləri təsdiq edən 
ilk sənəd hansılardır.  
 
1)) yük avtonəqliyyatının yol vərəqəsi 

2) sürücünün işdə olduğunu təsdiq edən tabel 
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3) yük avtonəqliyyatının keçdiyi yolun həcmi  

4) sərf etdiyi yanacağın həcmi 

5) yük avtonəqliyyatına hesablanmış amortizasiya məbləği

 
262. Yük avtomobili üzrə məlumatları mühasibatlıq hansı sənədlərdə 
ümümiləşdirir.  
 
1) yol vərəqəsində  

2)) yığma cədvəllərində ASK-30 

3) xsürücülər üçün açılmış yol vərəqələrində 

4) xronoloji ardıcıllıqla aparılan hər bir maşın üçün olan kitabda 

5) avtomobilin daşıdığı yükün həcmini müəyyən edən cədvəllərdə

 
 
 
 
263. Yük avtonəqliyyatına amortizasiya hesabladıqda necə mühasibat yazılışı 
verilir.  
 
1) DT-112 KT- 202/1

2) DT-23/3 KT- 112 

3) DT-721 KT- 112 

4)) DT-23/4 KT- 112 

5) DT-23/7 KT- 112 

 
264. Yük avtonəqliyyatına cari təmir göstərilmişdir. 
 
1) DT-202/2 KT- 202/3

2)) DT-202/4 KT- 202/1

3) DT-202/3 KT- 202 

4) DT-202/5 KT- 202/2
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5) DT-721 KT- 202/4 

 
265. Yük avtonəqliyyatına xidmət edən sürücülərə əmək haqqı hesablanmışdır. 
 
1)) DT-202/4 KT- 533

2) DT-202/3 KT- 533

3) DT-202/5 KT- 533

4) DT-202/1 KT- 533

5) DT-202/6 KT- 533

 
266. Yük avtonəqliyyatı işçilərinə məzuniyyət üçün ehtiyat yaradılmışdır.  
 
1) DT-202/2 KT- 412 

2) DT-202/1 KT- 412 

3) DT-202/3 KT- 412 

4) DT-202/5,7 KT- 412

5)) DT-232/4 KT- 412 

 
267. Yük avtonəqliyyatının xidməti əsaslı tikintiyə aid edildikdə necə mühasibat 
yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT-102 KT- 202/4 

2) DT-102/7 KT- 202/4

3) DT-111 KT- 202/4 

4)) DT-113 KT- 202/4 

5) DT-103 KT- 202/4 

 
268. Yük avtonəqliyyatı ümumistehsal və ümumtəsərrüfata xidmət etdikdə.  
 
1)) DT-721 KT- 202/4

2) DT-725 KT- 202/4
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3) DT 103 KT- 202/4 

4) DT-203 KT- 202/4

5) DT-204 KT- 202/4

 
269. Yük avtomobilinin maşın günlərinin maya dəyəri necə müəyyən edilir.  
 
1) xərcləri maşınların sayına bölməklə  

2) xərcləri maşın-günlərinin sayına bölmıklə 

3) xərcləri ancaq yük daşınan maşınların sayına bölməklə 

4)) xərcləri yük avtomobillərinin istismarı və saxlanılmasına bölməklə

5) xərcləri gedən ton , km-ə bölməklə 

 

Bölmə: 2003 

 
270. İstehsala xidmət edən avtomobil xidmətlərinin uçotu hansı hesabda aparılır. 

 1) 202/1 

2) 23/2 

3)) 202/4 

4) 203/5 

5) DT-202/3 KT- 23/4

 
 
271. Yük avtomobilin hərəkəti ayın axırında hansı sənədlərdə öz əksini tapır . 
 
1) BN-83 , AS-12 

2) ay ərzində yerinə yetirdiyi işi təsdiq edən, yanacaq sərfi cədvəli

3) yük avtonəqliyyatı üzrə şəxsi cədvəllər 

4)) istehsal hesabında  
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5) göstərilənlərdən heç biri 

 
 
272. Yük avtonəqliyyatına yanacaq və sürtkü materialları sərf edildikdə  
 
1) DT-721 KT- 201 

2) DT-202/2 KT- 201

3)) DT-23/4 KT- 201 

4) DT-201 KT- 23/4 

5) DT-202/2 KT- 201 

 
 
273. Yük avtonəqliyyatı xidməti xərcləri ayın axırında hara silir  
 
1) DT-202/1 KT- 202/4 

2) DT-207 KT- 202/4 

3)) DT-103, 201 KT- 202/4

4) DT-208 KT- 202/4 

5) DT-206 KT- 202/4 

 
 
274. Yük avtonəqliyyatının xidməti əsas istehsala aid edildikdə necə mühasibat 
yazılışı tərtib edilir.  
 
1) DT-204 KT- 202/4 

2)) DT-202 KT- 202/4 

3) DT-206 KT- 202/4 

4) DT-202/3 KT- 202/4

5) DT-208 KT- 202/4 

 
 
275. Yük avtonəqliyyatında kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.  
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1) getdiyi yolun həcmi 

2) sərf etdiyi yanacağın həcmi 

3) hesablanmış amortizasiyanın cəmi 

4) satış prosesinə göstərdiyi xidmətin həcmi

5)) ton , km , daşınan yükün həcmi 

2003 

276. İxtisaslaşdırılmış avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin ehtiyat hissələr 

anbarında aparılan inventarlaşdırma zamanı ehtiyat hissələrinin əskikliyi aşkar 

edildikdə əskikliyin məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   

1) DT 184 KT 201 

2) DT 211/1 KT 201 

3) DT 213/1 KT 201 

4))DT 245/1 KT 201 

5) DT 184/2 KT 201/2 

 

277. İxtisaslaşdırılmış avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin ehtiyat hissələr 

anbarında aparılan inventarlaşdırma başa çatdıqdan sonra əskikliyi aşkar edilmiş 

ehtiyat hissələrinin məbləği aşağıda verilmiş mühasibat yazılışlarından hansında 

əks etdirilir?   

1) əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 245/1 yazılışında 

2))əvvəlcə DT 245/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 245/1 yazılışında  

3) əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 211/1 KT 245/1 yazılışında 

4) əvvəlcə DT 245/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 211/1 yazılışında 

5) əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 201/1 KT 245/1 yazılışında 

 

278. Yük avtomobilinin sürücüsü tərəfindən yanacağın israf edilməsi halı aşkar 

edildikdə hansı sənəd tərtib edilir?   



81 

 

1) Akt-siyahı 

2))Akt 

3) İnventarlaşdırma siyahısı  

4) İnventarlaşdırma aktı 

5) Siyahı 

 

279. Yük avtomobilinin sürücüsü tərəfindən yanacağın israf edilməsi halı aşkar 

edildikdə israf edilmiş yanacağın məbləği aşağıda verilmiş mühasibat 

yazılışlarından hansında əks etdirilir?   

1) əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 245/1 yazılışında 

2) əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 211/1 KT 245/1 yazılışında 

3))əvvəlcə DT 245/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 245/1 yazılışında 

4) əvvəlcə DT 245/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 211/1 yazılışında 

5) əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 201/1 KT 245/1 yazılışında 

 

280. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin ehtiyat hissələr anbarına şin zavodundan 

avtomobil daşımaları ilə gətirilmiş avtomobil şinləri hansı sənəd əsasında qəbul 

edilir? 

1) Şin zavodunun hesab-fakturasıvə uyğunluq sertifikatı 

2))Şin zavodunun hesab-fakturası, uyğunluq sertifikatı və mal-nəqliyyat qaiməsi  

3) Şin zavodunun hesab-fakturası və müşayiətedici məktubu 

4) Şin zavodunun hesab-fakturası, yol vərəqəsi və uyğunluq sertifikatı 

5) Şin zavodunun hesab-fakturası, uyğunluq sertifikatı və material-nəqliyyat 

qaiməsi 

 

281. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin ehtiyat hissələr anbarına şin zavodundan 

gətirilmiş avtomobil şinlərinin müəssisəyə mədaxil edilməsi hansı mühasibat 

yazılışında əks etdirilir?   
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1) DT 201/2 KT 201/6 

2))DT 201 KT 531  

3) DT 202 KT 531 

4) DT 205 KT 201 

5) DT 202/2 KT 531 

 

282. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin idarə aparatında çalışan işçilərə 

hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   

1) DT 711 KT 533 

2) DT 721 KT 531  

3))DT 721 KT 533 

4) DT 711 KT 522 

5) DT 202 KT 533 

 

  283. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin idarə aparatında çalışan işçilərə 

hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks 

etdirilir?   

1) DT 711 KT 522 

2) DT 721 KT 521  

3) DT 721 KT 533 

4))DT 721 KT 522 

5) DT 202 KT 522 

 

284. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsində çalışan sürücülərə hesablanmış əmək 

haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   

1) DT 711 KT 533 

2) DT 721 KT 531  
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3) DT 721 KT 533 

4) DT 711 KT 522 

5))DT 202 KT 533 

 

285. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsində çalışan sürücülərə hesablanmış sosial 

sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   

1) DT 711 KT 522 

2) DT 721 KT 521  

3))DT 202 KT 522 

4) DT 721 KT 522 

5) DT 721 KT 532 

 

286. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin ehtiyat hissələr anbarında çalışan anbar 

müdiri müəssisənin mühasibat şöbəsinə vaxtaşırı olaraq hansı hesabatı təqdim 

edir?   

1) a) maddi dəyərlilərin daxil olması və məxarici haqqında hesabat; b) material 
hesabatı; c) avans hesabatı 

2)  a) materialların hərəkəti haqqında hesabat; b) avtomobil şinlərinin daxil olması 
və buraxılışı haqqında hesabat 

3)) a) anbarda materialların hərəkəti haqqında hesabat; b) avtomobil şinlərinin 
daxil olması və buraxılışı haqqında hesabat  

4) a) mal-pul hesabatı; b) avtomaşınlara ehtiyat hissələrin verilməsi haqqında  
hesabat 

5) a) maddi dəyərlilərin daxil olması və məxarici haqqında hesabat; b) avtomobil 
xıdmətinin yerinə yetirilməsi haqqında istehsalat hesabatı 

 

  287. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsində nəqliyyat vasitələrinə hesablanmış 

amortizasiya ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   

1) DT 711 KT 112 
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2) DT 721 KT 112 

3))DT 202 KT 112 

4) DT 202 KT 122 

5) DT 202 KT 132 

 

288. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin gəlirləri daha çox hansı mənbələrdən 

formalaşır?   

1) İşlərin yerinə yetirilməsindən 

2) Məhsulları satışından 

3) İşlənmiş avtomobillərin satışından 

4))Xidmətlərin göstərilməsindən 

5) Malların satışından 

 

289. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin xərcləri içərisində hansı xərclər daha 

yüksək xüsusi çəkiyə malikdir?   

1) Reklam xərcləri + Kredit faizləri + Əmlakin sığortası xərcləri 

2))Əmək ödənişi xərcləri + Amortizasiya ayırmaları + Yanacaq məsrəfləri  

3) Avtomobil şinlərinin köhnəlməsi xərcləri + İnzibati xərclər + Sosial sığorta 
ayırmaları 

4) Amortizasiya ayırmaları + Kredit faizləri + Əmlakın sığortası xərcləri 

5) Əmək ödənişi xərcləri + Sosial sığorta ayırmaları + Amortizasiya ayırmaları 

 

290. Nəqliyyat müəssisəsinin müxtəlif təyinatlı müəssisə və təşkilatlara göstərdiyi 

xidmətlərə görə hesablanmış xidmət haqqının məbləği mühasibat hesablarında 

necə əks olunur? 

1))DT 211 KT 601 

2) DT 221 KT 211  

3) DT 223 KT 211 
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4) DT 601 KT 211 

5) DT 711 KT 601 

 

291. Dəmiryol nəqliyyatı təşkilatının idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış 

əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   

1))DT 711 KT 533 

2) DT 721 KT 531  

3) DT 721 KT 533 

4) DT 711 KT 522 

5) DT 202 KT 533 

 

  292. Dəmiryol nəqliyyatı təşkilatının idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış 

sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   

1) DT 711 KT 522 

2) DT 721 KT 521  

3))DT 721 KT 522 

4)DT 721 KT 533 

5) DT 202 KT 522 

 

293. Dəmiryol nəqliyyatı təşkilatının yol infrastrukturunda çalışan işçilərə 

hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   

1) DT 711 KT 533 

2))DT 202 KT 533   

3) DT 721 KT 533 

4) DT 711 KT 522 

5) DT 721 KT 531 
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  294. Dəmiryol nəqliyyatı təşkilatının yol infrastrukturunda çalışan işçilərə 

hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks 

etdirilir?   

1) DT 711 KT 522 

2) DT 721 KT 521  

3)) DT 202 KT 522   

4)DT 721 KT 533 

5)  DT 721 KT 522 

 

295. “AZAL” aviaşirkətinin idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış əmək 

haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   

1) DT 711 KT 533 

2) DT 721 KT 531  

3))DT 721 KT 533 

4) DT 711 KT 522 

5) DT 202 KT 533 

 

  296. “AZAL” aviaşirkətinin idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış sosial 

sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   

1) DT 711 KT 522 

2) DT 721 KT 521  

3))DT 721 KT 522 

4)DT 721 KT 533 

5) DT 202 KT 522 

 

297. “AZAL” aviaşirkətində çalışan uçuş heyətinin işçilərinə hesablanmış əmək 

haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   
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1) DT 711 KT 533 

2) DT 721 KT 531  

3) DT 721 KT 533 

4) DT 711 KT 522 

5))DT 202 KT 533 

 

  298. “AZAL” aviaşirkətində çalışan uçuş heyətinin işçilərinə hesablanmış sosial 

sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?   

1) DT 711 KT 522 

2) DT 721 KT 521  

3) DT 721 KT 522 

4)DT 721 KT 533 

5))DT 202 KT 522 

 

299. “AZAL” aviaşirkətinin London şəhərindəki nümayəndəliyində  çalışan 

işçilərə hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks 

etdirilir?   

1) DT 711 KT 533 

2) DT 721 KT 531  

3))DT 721 KT 533 

4) DT 711 KT 522 

5) DT 202 KT 533 

 

  300. “AZAL” aviaşirkətinin London şəhərindəki nümayəndəliyində  çalışan 

işçilərə hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat 

yazılışında əks etdirilir?   

1) DT 711 KT 522 
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2) DT 721 KT 521  

3))DT 721 KT 522 

4)DT 721 KT 533 

5) DT 202 KT 522 

 

 

 

 

 


