
Fənn 2619 – mühasibat (maliyyə)  uçotu 

BÖLMƏ: 01#01 

1.  Bütün aktivlərin əsas fərqləndirici cəhəti hansıdır?   

a. Uzun xidmət müddəti; 

 

b. Yüksək dəyəri; 

 

c. Maddi-əşya forması; 

 

d. ) Gələcək iqtisadi fayda; 

 

e. Yüksək likvidlik 

 

 

 

2.  Xüsusi kapitalın daha dəqiq təsvirini secin:   

a. Aktivlər=Kapital 

 

b. Öhdəlikər + Aktivlər 

 

c. Xüsusi kapital+Aktivlər 

d. ) Aktivlər-Öhdəliklər 

 

e. Gəlirlər-Xərcər 

 

 

 

3.  Müəssisənin öhdəliklərinə nə aid deyil?   

a. Ödəniş üçün olan veksellər; 

 

b. Kreditor borcları; 

 

c. Əməyin ödənişi üzrə borclar; 

 



d. ) Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri; 

 

e. Büdcə və vergi orqanları qarşısında olan borclar; 

 

 

4.  Müəssisənin öhdəlikləri kim qarşısında olan borcdur?   

a. Debitorlar; 

 

b. Xeyriyyə müəssisələri; 

c. ) Kreditorlar; 

 

d. Anderrayterlər; 

 

e. Alıcılar; 

 

 

 

5.  Mühasibat balansında nə əks olunur?   

a. Gəlirlər, öhdəliklər və xüsusi kapital; 

 

b. Xərclər, dividendlər və xüsusi kapital; 

 

c. Gəlirlər, xərclər və dividendlər; 

 

d. ) Aktivlər, öhdəliklər və xüsusi kapital; 

 

e. Aktivlər, gəlirlər, xərclər, öhdəliklər və xüsusi kapital. 

 

 

6.  Aşağıdakılardan hansı maliyyə hesabatının xarakterik xüsusiyyəti deyil?   

a. Münasiblik; 

 

b. Etibarlılıq; 

 



c. ) Konservativlik; 

 

d. Müqayisəlilik; 

 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

7.  İnformasiya aşağıdakılardan birinin təmin olunması üçün əhəmiyyətli 

dərəcədə səhv olmamalı və yanıltmamalıdır:   

a. Müqayisəlilik; 

 

b. ) Etibarlıq; 

 

c. Ardıcıllıq; 

 

d. Proqnoz verə bilmək; 

e. Konservativlik. 

 

 

BÖLMƏ: 01#02 

 

8.  Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı balans bərabərliyidir?   

a. Aktivlər=Kapital 

 

b. Aktivlər-Öhdəliklər=Xüsusi kapital 

 

c. ) Aktivlər=Öhdəliklər+Xüsusi kapital 

 

d. Aktivlər=Gəlilər-Xərcər 

 

e. Bütün yuxarıda qeyd olunan bərabərliklər. 

 

 

9.  Müəssisənin öhdəliyi deyəndə nə başa düşülür?   



a. Gələcək iqtisadi fayda; 

 

b. ) Müəssisənin cari öhdəlikləri; 

 

c. Fəaliyyət zamanı istifadə olunan qiymətlilər; 

 

d. Gələcək xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar; 

e. Bütün yuxarıda qeyd olunanlar. 

 

 

 

10.  Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi o deməkdir ki:   

a. Yaxın gələcəkdə ləğv olunacaq; 

 

b. Başqa müəssisə tərəfindən satın alınacaq; 

 

c. Dinamik inkişaf edən müəssisədir; 

 

d. ) Fəaliyyət göstərir və yaxın gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək, ləğv 

olunmayacaq, onun fəaliyyət miqyası əhəmiyyətli dərəcədə ixtisar 

olunmayacaq; 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

11.  Əgər bütün öhdəliklər 6000 manat dəyərində artırsa, bu o deməkdir ki:   

a. Aktivlər 6000 manat azalıb; 

 

b. Xüsusi kapital 6000 manat məbləğində artıb; 

 

c. ) Aktivlər 6000 manat artıb və ya xüsusi kapital 6000 manat 

məbləğində azalıb; 

d. Aktivlər 3000 manat artıb və xüsusi kapital 3000 manat məbləğində 

artıb; 

 



e. Aktivlər 6000 manat azalıb və xüsusi kapital 6000 manat məbləğində 

artıb; 

 

 

 

12.  Gəlir nə deməkdir?   

a. Müəyyən dövr ərzində istehlak olunan aktivlərin dəyəri; 

 

b. ) Təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində xüsusi kapitalın ümumi artımı; 

 

c. Müəyyən dövr ərzində istifadə olunan xidmətlərin dəyəri; 

 

d. Cari və ya gözlənilən pul ödəmələri; 

 

e. Müəyyən dövr ərzində istehlak olunan aktivlərin və istifadə olunan 

xidmətlərin dəyəri. 

 

 

13.  İnformasiya nə zaman münasib hesab olunur?   

a. Aşağı qiymətə əldə olunan zaman; 

 

b. ) Keçmiş, indiki və gələcək hadisələri qiymətləndirməyə kömək edən, 

keçmiş qiymətləndirmələri təsdiq edən və düzəldən zaman; 

c. Xarici istifadəçilərə təqdim olunmadıqda; 

 

d. Müxtəlif firmalar tərəfindən istifadə olunanda; 

 

e. Aşağı qiymətə əldə olunan zaman və xarici istifadəçilərə təqdim 

olunmadıqda. 

 

 

 

14.  Əgər informasiya əvvəlcədən proqnoz verə bilmək üçün istifadə olunursa 

onda bu o deməkdir ki:   



a. Xarici auditor tərəfindən təsdiq olunub; 

 

b. Bir il üçün hazırlanıb; 

 

c. ) Əvvəlki hesablamaları təsdiq və ya düzəliş edir; 

 

d. Neytraldır; 

 

e. Xarici auditor tərəfindən təsdiq olunub və neytraldır. 

 

 

15.  İnformasiya o zaman münasib hesab olunur ki o:   

a. Auditor yoxlamasından keçmiş olsun; 

 

b. Əməliyyat tsikli və ya bir il – dövrlərindən ən uzun olanı üçün təqdim 

olunsun; 

c. Obyektiv xarakter daşısın; 

 

d. ) İqtisadi qərarların qəbul olunmasına təsir etmək iqtidarında olsun; 

 

e. Auditor yoxlamasından keçmiş olsun və obyektiv xarakter daşısın. 

 

 

 

16.  Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi nə zaman tətbiq olunmur?   

a. Müəssisə öz fəaliyyətini yeni başlayanda; 

 

b. ) Müəssisəinin ləğv olunması gözləniləndə; 

 

c. Ədalətli dəyər maya dəyərini üztələyəndə; 

 

d. Satışın xalis dəyərini hesablamaq mümkün olmayanda; 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 



BÖLMƏ: 02#01 

 

17.  Gəlirlərin tanınması prinsipinə uyğun olaraq gəlirlərin əks olunması həyata 

keçirilməlidir:   

a. Pul vəsaitləri əldə olunan zaman; 

 

b. ) Gəlir əldə olunan zaman; 

 

c. Ayın axırında; 

 

d. Mənfəətdən vergi ödənilən zaman; 

 

e. Maliyyə hesabatı tərtib olunan zaman. 

 

 

18.  Xidmət sferası müəssisələrində gəlir nə zaman əldə olunmuş hesab olunur?   

a. Ayın axırında; 

 

b. İlin sonunda; 

 

c. ) Gəlir əldə olunan zaman; 

 

d. Pul vəsaitlərinin əldə olunması tarixinə; 

 

e. Maliyyə hesabatının tərtib olunması tarixinə. 

 

 

19.  Uyğunluq prinsipinə müvafiq olaraq aşağıdakılardan hansılar arasında 

uyğunluq olmalıdır?   

a. Müəssisənin müştəriləri; 

 

b. ) Gəlirlər və xərclər; 

 

c. Aktivlər və öhdəliklər; 

 



d. Müəssisənin kreditorları; 

 

e. Xüsusi kapital və öhdəliklər. 

 

 

20.  Müəssisə ofis binasının alınmasına 500 min manat xərcləyir. Bu məbləğ nə 

zaman xərclərə silinməlidir?   

a. Məhz 500 min manat xərclənən zaman; 

 

b. Binanın istifadə olunmasının ilk ilində; 

 

c. ) Binanın faydalı istifadə müddətində; 

 

d. 500 min manat məbləğində gəlir əldə olunandan sonra; 

 

e. Məhz 500 min manat xərclənən zaman və ya binanın istifadə 

olunmasının ilk ilində. 

 

 

21.  28 fevralda mebel fabrikinin işçiləri sifarişi yerinə yetirmək üçün iş 

vaxtından əlavə işləyir. Müəssisə martın əvvəlində hesabı müştəriyə 

göndərir, martın ortasında isə hesab üzrə ödəniş həyata keçirilir. İş vaxtından 

əlavə işləməyə görə əmək haqqı xərclərə nə vaxt daxil edilir?   

a. ) Fevralda; 

 

b. Martda; 

 

c. İşçilər əmək haqqını alan vaxt; 

 

d. Əmək haqqının verilməsi vaxtından asılı olaraq fevralda və ya da 

martda; 

e. Qəbul olunmuş uçot siyasətindən asılı olaraq fevralda və ya da 

martda; 

 

 



 

22.  Hesabların korrektəsi nə üçün edilir?   

a. Hesabların sayı bütün təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirmək üçün 

kifayət etməyəndə; 

b. ) Bir çox əməliyyatlar bir və ya daha artıq vaxt dövrünü əhatə edir; 

 

c. Təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirəndə səhvlərə yol verildiyi üçün; 

 

d. Rəhbərlik hansı məlumatların mühasibat uçotu və hesabatında əks 

etdirilməli olduğuna qərar verməkdə çətinlik çəkəndə; 

e. Hesabların sayı bütün təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirmək üçün 

kifayət etməyəndə və təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirəndə səhvlərə 

yol veriləndə. 

 

 

23.  Hesablanmış gəlir o gəlirdir ki:   

a. Onlar qazanılana qədər öhdəlik kimi qəbul olunub və əks olunub; 

b. Onlar əldə olunana qədər qazanılıb və əks olunub; 

 

c. ) Qazanılıb, lakin hələ əldə olunmayıb; 

 

d. Qazanılıb, əldə olunub və uçotda əks olunub; 

 

e. Əldə olunub və uçotda əks olunub. 

 

 

 

24.  Gələcək dövrün xərcləri o xərclərdir ki:   

a. ) Onlar tanınana qədər ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks olunub; 

b. Onlar tanınandan sonra ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks 

olunub; 

c. Tanınıb lakin hələ ödənilməyib; 

 

d. Tanınıb, ödənilib və uçotda əks olunub; 

 



e. Tanınıb, lakin hələ uçotda əks olunmayıb. 

 

 

 

25.  Hesablanmış xərclər o xərclərdir ki:   

a. Onlar tanınana qədər ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks olunub; 

 

b. Onlar tanınandan sonra ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks 

olunub; 

c. ) Tanınıb lakin hələ ödənilməyib; 

 

d. Tanınıb, ödənilib və uçotda əks olunub; 

 

e. Ödənilib lakin hələ uçotda əks olunmayıb. 

 

 

BÖLMƏ: 02#02 

 

26.  Dövrilik fərziyyəsinə uyğun olaraq:   

a. Əməliyyat yalnız bir zaman dövrünə təsir göstərə bilər; 

 

b. Əgər əməliyyat birdən artıq vaxt dövrünə əhatə edirsə, hesablaşmalar 

aparılmamalıdır; 

c. Müəssisənin hesablarına yalnız müəssisə öz fəaliyyətini dayandırdığı 

zaman düzəliş edilə bilər; 

d. ) Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti müəyyən zaman dövrlərinə bölünə 

bilər; 

 

e. Əməliyyat yalnız bir zaman dövrünə təsir göstərə bilər və müəssisənin 

hesablarına yalnız müəssisə öz fəaliyyətini dayandırdığı zaman 

düzəliş edilə bilər. 

 

 



27.  X mağazası uçotu gəlirlərin tanınması prinsipinə uyğun olaraq aparır. 31 

iyulda maşın mağazada texniki xidmətdən keçirilir. Müştəri 01 avqustda 

maşını götürür və 05 avqustda ödəniş edir. X mağazası 06 avqustda poçtla 

çeki alır. X mağazası əldə olunmuş gəliri nə zaman əks etdirməlidir?   

a. ) 31 iyulda; 

 

b. 01 avqustda; 

 

c. 05 avqustda; 

 

d. 06 avqustda; 

 

e. 02 avqustda. 

 

 

 

28.  Münasiblik prinsipi gəlirlərlə xərclərin əlaqəsini təyin edir. Başqa sözlə, 

verilən prinsip aşağıdakı əlaqəni nəzərdə tutur:   

a. Aktivlərlə öhdəliklərin; 

 

b. ) Sərf olunan əməyin və əldə olunan nəticənin; 

c. Dividendlər və səhmdarların investisiyalarının; 

d. Pul məxaricinin və pul mədaxilinin; 

 

e. Debitor və kreditor öhdəliklərinin. 

 

 

 

29.  30 noyabrda geyim mağazasında 1000 manatlıq mal satılıb. 05 dekabrda 

müştəriyə hesab göndərilir, 10 dekabrda mağaza müştəridən çek alır. Hansı 

tarixə 1000 manatlıq gəlir əldə olunmuş hesab olunur?   

a. 05 dekabr 

 

b. 10 dekabr 

 



c. ) 30 noyabr 

 

d. 01 dekabr 

 

e. 30 dekabr 

 

 

 

30.  Korrektəedici yazılışlar nədir?   

a. Mühsaibat uçotu sistemi lazımi şəkildə işləyərsə, lazım deyil; 

b. ) Bir qayda olaraq maliyyə hesabatının hazırlanması üçün; 

 

c. Rəhbərlik hesabın qalığını dəyişmək istəyəndə; 

 

d. Yalnız mühasibat balansı hesablarında edilir; 

 

e. Bütün qeyd olunanlar düzdür. 

 

 

 

31.  Korrektəedici yazılışlar nə üçün zəruridir?   

a. Müəyyən vaxt dövründə xərclərə silinməli olan bəzi xərclər jurnalda 

əks olunmadığı üçün; 

b. ) Gəlirlərin onların əldə olunduğu dövrdə əks olunmasını təmin 

etmək, xərcləri isə onlar baş verdiyi dövrdə tanımaq üçün; 

c. Xərcləri isə onlar baş verdiyi dövrdə əks etdirmək üçün; 

 

d. Gəlirləri onların əldə olunduğu dövrdə əks etdirmək üçün; 

 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

32.  Aktivlər və xərclər hesablarının müxabirələşməsi nə ilə əlaqədar yaranır?   



a. Öhdəliklərin uçotu ilə; 

 

b. Gəlirlərin uçotu ilə; 

 

c. ) Gələcək dövrün xərcləri hesabları üzrə korektəedici yazılışlar ilə; 

d. Hesablanmış xərclər hesabları üzrə korektəedici yazılışlar ilə; 

 

e. Heç vaxt yaranmır. 

 

 

 

33.  Gələcək dövrlər gəlirləri o gəlirlərdir ki:   

a. ) Onlar qazanılana qədər öhdəlik kimi qəbul olunub və əks olunub; 

b. Onlar əldə olunana qədər qazanılıb və əks olunub; 

 

c. Qazanılıb, lakin hələ əldə olunmayıb; 

 

d. Qazanılıb, qəbul olunub və uçotda əks olunub; 

 

e. Əldə olunub, lakin uçotda əks olunmayıb. 

 

 

 

34.  Öhdəlik və gəlir hesablarının müxabirələşməsi nə ilə əlaqədar yaranır?   

a. Gələcək dövrün xərcləri hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla; 

b. Xüsusi kapital hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla; 

 

c. ) Gələcək dövrün gəlirləri hesabı üzrə korrektəedici yazılışlarla; 

 

d. Pul vəsaitlərinin uçotu hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla; 

 

e. Aktivlərin uçotu hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla; 

 

 

 



35.  Gələcək dövrün xərcləri hesablanan müddətin sonunda aşağıdakı 

korrektəedici yazılışı etmək lazımdır:   

a. Aktivlərin uçotu hesabının debeti və xərclərin uçotu hesaının krediti 

 

b. ) Xərclərin uçotu hesabının debeti və aktivlərin uçotu hesabının 

krediti 

c. Aktivlərin uçotu hesabının debeti və krediti 

 

d. Xərclərin uçotu hesabının debeti və krediti 

 

e. Öhdəliklərin uçotu hesabının debeti və krediti 

 

 

 

36.  Gələcək dövr üzrə gəlir yaratmayan səbəblər hansılardır?   

a. Əvvəlcədən ödənilən icarə haqqı; 

b. ) Kreditlə göstərilən xidmətlər; 

 

c. Abunəçinin satışı; 

 

d. Ədəbiyyata iki illik yazılışın satışı; 

 

e. Bütün cavablar düzgündür. 

 

 

 

37.  Gələcək dövrün gəlirləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:   

a. Aktivlər 

 

b. Gəlirlər; 

 

c. Gəlirlərin azalmasının kontraktiv hesabı; 

d. ) Öhdəliklər; 

 

e. Xüsusi kapital. 

 



 

BÖLMƏ: 03#01 

 

38.  İstifadə imkanları faydalı istifadə müddətində azalmayan aktiv hansıdır?   

a. Aparatura və avadanlıq 

b. Mebel 

 

c. ) Torpaq 

 

d. Alətlər və ləvazimatlar 

 

e. Nəqliyyat vasitələri 

 

 

 

39.  Əsas vəsaitləri aşağıdakı qruplara ayırmaq olar:   

a. ) Torpaq, abadlıq obyektləri, bina və tikililər, avadanlıqlar; 

 

b. Qeyri-maddi aktivlər, torpaq, bina və tikililər, avadanlıqlar; 

c. Torpaq, əmlak, mebel, avadanlıqlar; 

 

d. İstehsal gücləri, əmlak, bina və tikililər, avadanlıqlar; 

 

e. Torpaq, bina və tikililər. 

 

 

 

40.  Torpağın maya dəyərinə daxil deyil:   

a. Əmlak üzrə agentliklərin komissiya xərcləri; 

 

b. ) Əmlak üzrə illik vergi; 

 

c. Alıcı tərəfindın ödənilən əmlak vergisi; 

 



d. Torpağa mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması ilə əlaqədar 

yığımlar; 

e. Bütün qeyd olunanlar düzdür. 

 

 

 

41.  “Yığılmış amortizasiya” hesabının qalığı nəyi əks etdirir?   

a. Əsas vəsaitlərin dəyişdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş pul vəsaitləri; 

 

b. Ədalətli dəyərin əldə olunması üçün əsas vəsaitlərin dəyərindən 

çıxılan məbləği; 

c. Cari dövrün xərclərinə aid edilən məbləğı; 

 

d. ) Əsas vəsait obyektlərinin əldə olunması tarixindən sonrakı xərclərə 

aid olan məbləği; 

e. Bütün qeyd olunanlar düzdür. 

 

 

 

42.  Əsas vəsaitlərin amortizasiyasına ayırmalar hesablanan zaman aşağıdakı 

maddələrdən hansı nəzərə alınmır?   

a. Likvidlik dəyəri; 

 

b. Faydalı istifadənin qiymətləndirmiş müddəti; 

 

c. ) Əsas vəsaitlərn dəyişdirilməsi üçün zəruri olan pul vəsaitləri; 

d. Maya dəyəri; 

 

e. Likvidlik dəyəri və maya dəyəri. 

 

 

 

43.  Amortizasiya faydalı istifadə müddəti ərzində əsas vəsaitlərin dəyərinin 

hansı üsulla silinməsi prosesidir?   



a. Bərabər və obyektiv üsulla; 

 

b. Qısaldılmış müddətdə və etibarlı şəkildə; 

 

c. ) Sistematik və səmərəli əsasla; 

 

d. Konservativ bazar yanaşması əsasında; 

 

e. Bərabər və obyektiv üsulla və konservativ bazar yanaşması əsasında 

 

 

44.  Aktivin qalıq dəyəri nəyə bərabərdir?   

a. İlkin dəyərini çıxmaqla bazar dəyərinə; 

 

b. Təkrar bazarın istiqamətləndirildiyi qiymət; 

 

c. Aktivin bərpa dəyərinə; 

 

d. ) Yığılmış amortizasiyanı çıxmaqla aktivin maya dəyərinə; 

 

e. Cari təmir xərclərini çıxmaqla bazar qiymətinə. 

 

 

 

45.  Azalan qalıq üsulu ilə amortizasiyanın hesablanması nəticəsində nə baş 

verir?   

a. ) Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmalarının azalmasına; 

 

b. Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmalarının artmasına; 

 

c. Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmaları normasının azalmasına; 

 

d. Hər dövrdə amortizasiya ayırmalarının daimi məbləğinin 

hesablanmasına; 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 



 

 

46.  Amortizasiya hesablanmasının aşağıda sadalanan metodlarından hansı 

aktivin məhsuldarlığı göstəricisinə əsaslanır?   

a. Xətti metod; 

 

b. Azalan qalıq metodu; 

 

c. ) Məhsulun həcminə bərabər silinmə metodu; 

d. Xətti metod və azalan qalıq metodu; 

 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

47.  Amortizasiya olunan dəyərə nisbətdə amortizasiya ayırmalarının daimi 

normasının tətbiq edilməsini nəzərdə tutan üsulu seçin.   

a. ) Xətti metod; 

 

b. Azalan qalıq metodu; 

 

c. Məhsulun həcminə bərabər silinmə metodu; 

 

d. Azalan qalıq metodu və məhsulun həcminə bərabər silinmə metodu; 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

BÖLMƏ: 03#02 

 

48.  Müəssisə 60000 manat məbləğındə olan torpaq sahəsi satın aldı. Əmlak 

üzrə komissiya xərcləri 5000 manat təşkil edir. Həmin sahədə yeni bina 

tikmək məqsədilə orada olan köhnə binanın sökülməsinə 7000 manat xərc 

çəkir. Faktiki maya dəyəri üzrə uçot metoduna uyğun olaraq mühasibat 

hesabatında torpaq sahəsinin hansı maya dəyəri əks olunacaq?   



a. 67000 manat; 

 

b. 60000 manat; 

 

c. 65000 manat; 

 

d. ) 72000 manat; 

 

e. 62000 manat; 

 

 

 

49.  31 dekabr 2009-cu ildə müəssisə 50000 manat məbləğındə torpaq sahəsi 

satın aldı. 31 mart 2010-cu ildə torpaq sahəsinin qiyməti 51000 manata 

qədər artdı. 31 dekabr 2010-cu ildə torpaq sahəsinin qiyməti 53000 manat 

oldu. 2010-cu il üzrə “Torpaq” hesabında əks olunan göstəricini hansı 

məbləğə qədər artırmaq lazımdır?   

a. ) 0 manat; 

 

b. 1000 manat; 

 

c. 2000 manat; 

 

d. 3000 manat; 

 

e. 1500 manat; 

 

 

 

50.  Müəssisə 36000 manat məbləğındə torpaq sahəsi satın alır və bununla 

əlaqədar aşağıdakıəlavə xərcləri çəkir: Hüquqşünasların xərcləri – 1500 

manat Agentin komissiyası - 1130 manat Avtodayanacaq sahəsinin yol 

örtüyü – 10000 manat Müqavilənin qeydiyyatı xərcləri – 560 manat 

Müəssisə torpaq sahəsinin hansı qiymətlə əks etdirməlidir?   

a. 36000 manat 

 



b. 37690 manat 

 

c. 39610 manat 

 

d. ) 39370 manat 

 

e. 49370 manat 

 

 

 

51.  Əsas vəsaitlərin amortizasiyası prosesi aşağıdakı kimi təqdim oluna bilər:   

a. Aktivin qiymətdən düşməsi; 

 

b. Yığılmış xərc; 

 

c. ) Dəyərin silinməsi; 

 

d. Aktivin dəyərinin artması; 

 

e. Aktivin bazar dəyərinin müəyyənləşdirilməsi. 

 

 

52.  Aktivin faydalı istifadə müddətinin hesablanması zamanı aşağıdakı 

amillərdən hansı nəzərə alınmır?   

a. ) Faydalı istifadə müddətinin başa çatması ilə bağlı aktivin yenisi ilə 

dəyişməsinə çəkilən xərclər; 

b. Mənəvi köhnəlmə faktoru; 

 

c. Təmir və texniki xidmət üçün nəzərdə tutulan xərclər; 

 

d. Aktivin məqsədli istifadəsi; 

 

e. Təmir və texniki xidmət üçün nəzərdə tutulan xərclər və aktivin 

məqsədli istifadəsi. 

 



 

53.  Nəqliyyat vasitəsi 15000 manata satın alınır, onun likvidlik dəyəri 3000 

manat qiymətləndirilir. 125 manat məbləğində aylıq amortizasiya ayırmaları 

maliyyə hesabatında xətti üsulla əks etdirilir. Amortizasiya ayırmalarının 

illik norması neçə faiz olmalıdır?   

a. 10,00 %; 

 

b. 1,00 %; 

 

c. 4,00 %; 

 

d. ) 12,50 %; 

 

e. 8,00 %. 

 

 

 

54.  01 aprel 2010-cu ildə müəssisə 72000 manat məbləğində istehsal avadanlığı 

əldə edir. Avadanlığın gözlənilən faydalı istifadə müddəti 10 il təşkil edir. 

Likvidlik dəyəri isə 9000 manatdır. Amortizasiya ayırmalarının xətti üsuluna 

müvafiq olaraq amortizasiya ayırmaları kimi əks etdirilən məbləğ 31 dekabr 

2010-cu il tarixə nə qədər olacaq?   

a. 7200 manat; 

 

b. 6300 manat; 

 

c. ) 4725 manat; 

 

d. 5400 manat; 

 

e. 9000 manat. 

 

 

 



55.  Müəssisə 10000 manat məbləğində ofis avadanlığı satın alır. Avadanlığın 

gözlənilən faydalı istifadə müddəti 5 ildir. Likvidlik dəyəri isə 2000 

manatdır. İkiqat azalan qalıq üsulu ilə amortizasiya hesablandıqda 

amortizasiyanın daimi illik norması nə qədər olmalıdır?   

a. 20%; 

 

b. 25%; 

 

c. ) 40%; 

 

d. 5%; 

 

e. 50%; 

 

 

 

56.  Müəssisə 150000 manatlıq istehsal avadanlığı satın alır. Onun gözlənilən 

faydalı istifadə müddətinin 5 ildir. Likvidlik dəyəri 15000 manatdır. 

Amortizasiya azalan qalıq üsulu ilə hesablandıqda avadanlığın əldə 

olunmasından sonra ikinci ildə hesablanmış illik amortizasiya məbləği nə 

qədər olacaq?   

a. 60000 manat 

 

b. ) 36000 manat 

 

c. 54000 manat 

 

d. 32400 manat 

 

e. 30000 manat 

 

 

 

57.  01 yanvar 2010-cu ildə müəssisə 25000 manatlıq avadanlıq əldə edir. 

Gözlənilən faydalı istifadə müddəti 5 ildir. Likvidlik dəyəri isə 5000 



manatdır. Amortizasiya ayırmalarının ikiqat azalan qalıq üsulundan istifadə 

olunur. 2010-cu il üçün amortizasiya ayırmaları məbləği nə qədərdir?   

a. 5000 manat 

 

b. 3750 manat; 

 

c. 7500 manat 

 

d. ) 10000 manat; 

 

e. 8000 manat. 

 

 

 

58.  01 yanvar 2009-cu ildə müəssisə 90000 manatlıq avadanlıq əldə edir. 

Avadanlığın faydalı iqtifadə müddəti 3 il müəyyən olunub. Likvidlik dəyəri 

isə 4000 manatdır. Ikiqat azalan qalıq üsulundan istifadə etməklə 2010-cu 

ildə amortizasiya ayırmaları məbləği nə qədər olar?   

a. 10000 manat; 

 

b. ) 6000 manat; 

 

c. 10888 manat; 

 

d. 6888 manat; 

 

e. 3000 manat. 

 

 

 

59.  01 yanvarda müəssisə 40000 manatlıq əsas vəsait obyekti əldə edir. 

Obyektin likvidlik dəyəri 8000 manat təşkil edir. Xətti metoda uyğun 

hesablanmış amortizasiya ayırmaları 4000 manatdır. Dövrün sonuna 

“Amortizasiya ayırmaları” hesabının qalığı 20000 manatdır. Obyektin qalan 

faydalı istifadə müddəti nə qədərdir?   



a. 10 il 

 

b. 8 il 

 

c. 5 il 

 

d. ) 3 il 

 

e. 4 il 

 

 

 

60.  Avadanlığın faydalı istifadə müddətinin dəyişdirilməsi nəyə gətirib çıxarır?   

a. Əvvəlki illərdəki tanınmış amortizasiya ayırmaları həcminə yenidən 

baxılmasına və dəyişməsinə; 

b. Aktivin bütün faydalı istifadə müddəti ərzində hesablanmış 

amortizasiya məbləğinin müqayisə oluna bilməsi üçün amortizasiya 

ayırmaları həcminin daimi saxlanmasına; 

c. ) Cari və növbəti illərdə amortizasiya ayırmalarının həcminin 

dəyişməsinə; 

 

d. Cari ildə gəlirin artmasına; 

 

e. Aktivin ədalətli dəyərinin artmasına. 

 

 

 

61.  Əsas vəsaitlərin gözlənilən faydalı istifadə müddətinin təmin olunması və 

istismar effektivliyinin saxlanmasına xərclər əsasən hara aid edilir?   

a. ) Baş verdikcə xərclərə silinir; 

 

b. Müvafiq aktivlərin maya dəyərinin bir hissəsi kimi kapitallaşdırılır; 

c. “Yığılmış amortizasiya” hesabının debetinə silinir; 

 

d. Əhəmiyyətli məbləğ təşkil edənə qədər hec yerdə əks olunmur; 

 



e. Uçotda və maliyyə hesabatında əks olunmur. 

 

 

BÖLMƏ: 04#01 

62. Qeyri-maddi aktivlər necə uçot obyektidir?   

a. Fiziki xassəyə malik olmayan 

 

b. ) Fiziki xassəyə malik olmayan, lakin daimi və ya uzun müddət gəlir 

gətirən 

c. Daimi və ya uzun müddət gəlir gətirən 

 

d. Yüksək dəyərə malik olan 

 

e. Yüksək likvidli 

 

 

 

63.  Qeyri-maddi aktivlər əsas vəsaitlərdən nə ilə fərqlənir?   

a. Yüksək dəyəri ilə; 

 

b. Uzun faydalı istifadə müddəti ilə; 

 

c. ) Maddi-əşya formasının olmaması ilə; 

 

d. Öz dəyərinin əmək əşyasına keçirilməsi üsulu ilə; 

e. Nisbətən yüksək likvidliyi ilə 

 

 

 

64.  Qeyri-maddi aktivlərin əldə olunması və yaradılması ilə bağlı xərclər hansı 

kateqoriyaya aiddir?   

a. Cari istehsal və tədavül xərclərinə 

b. ) Uzunmüddətli investisiyalara 

 



c. Maliyyə qoyuluşlarına 

 

d. Xüsusi kapitala 

 

e. Qısamüddətli öhdəliklərə. 

 

 

 

65.  Nizamnamə kapitalına qoyuluş kimi müəssisəyə daxil olan qeyri-maddi 

aktivlər necə qiymətləndirilir?   

a. Əldə olunmasına çəkilən faktiki xərc məbləği üzrə 

b. Eksport qiymətləndirmə 

 

c. ) Razılaşdırılmış dəyərlə 

 

d. Düzgün cavab yoxdur 

 

e. Qalıq dəyərilə 

 

 

 

66.  Nizamnamə kapitalına qoyuluş kimi müəssisəyə daxil olan qeyri-maddi 

aktivlər necə qiymətləndirilir?   

a. Əldə olunmasına çəkilən faktiki xərc məbləği üzrə 

b. Eksport qiymətləndirmə 

 

c. Qalıq dəyərilə 

 

d. ) Razılaşdırılmış dəyərlə 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 



67.  Hansı aktiv 38 “Qeyri-maddi aktivlər”-in tətbiqi sferasına aid deyil?   

a. Ticarət nişanı 

 

b. Proqram təminatı 

 

c. Lisenziya və franşıza 

 

d. ) Müəssisələrin birləşməsi zamanı yaranan qudvill 

e. Firma adları 

 

 

 

68.  Hansı Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartı ilə qeyri-maddi aktivlərin 

qiymətdən düşməsi müəyyən olunur?   

a. MHBS 16 “Əsas vəsaitlər” 

 

b. MHBS 38 “Qeyri-maddi aktivlər” 

 

c. MHBS 22 “Müəssisələrin birləşdirilməsi” 

 

d. MHBS 17 “İcarə” 

 

e. ) MHBS 36 “Aktivlərin qymətdən düşməsi” 

 

 

69.  Qeyri-maddi aktivlərə azalan qalıq üsulu ilə amortizasiya hesablayan zaman 

əsas nəyə diqqət yetirilir?   

a. İlkin dəyərə və faydalı iqtifadə müddətinə 

 

b. ) Qalıq dəyərinə və faydalı iqtifadə müddətinə 

 

c. İstehsal olunan məhsulun həcminə və faydalı iqtifadə müddətinə 

d. Qalıq dəyəri və istismar yerinə 

 

e. Faydalı istifadə müddətinə və istismar yerinə 

 



 

BÖLMƏ: 04#02 

 

70.  MHBS-yə uyğun olaraq qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyasının uçotu 

üçün hansı qayda tətbiq olunur?   

a. Amortizasiya hesablanması metodu və dövrü aktivin tanınması anına 

bütün istifadə müddəti ərzində nəzərdən keçirilir 

b. Amortizasiya hesablanması metodu və dövrü müntəzəm olaraq 

nəzərdən keçirilməlidir 

c. ) Amortizasiya hesablanması metodu və dövrü heç olmasa hər 

maliyyə ilinin sonuna nəzərdən keçirilməlidir 

d. Amortizasiya normaları müəyyən dövrdən dövrə dəyişilməlidir 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

71.  Əsas metodun tətbiqi zamanı qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyasının 

uçotu üçün hansı qayda tətbiq olunur?   

a. ) Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmədən olan yığılmış zərərləri 

çıxmaqla ilkin dəyər üzrə uçot 

b. Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmədən olan yığılmış zərərləri 

çıxmaqla yenidənqiymətləndirilmiş dəyər üzrə uçot 

c. Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmədən olan yığılmış zərərləri 

çıxmaqla ədalətli dəyər üzrə uçot 

d. Yığılmış amortizasiyanı çıxmaqla yenidənqiymətləndirilmiş dəyər 

üzrə uçot 

 

e. Qiymətdəndüşmədən olan yığılmış zərərləri çıxmaqla 

yenidənqiymətləndirilmiş dəyər üzrə uçot 

 

 

72.  MHBS-yə uyğun olaraq qeyri maddi aktivlərə amortizasiya hesablanması 

nə zaman başlayır?   



a. Aktiv əldə olunanda 

 

b. ) Aktiv istifadə üçün yararlı olduğu zaman 

c. Aktiv tanınanda 

 

d. Aktiv mədaxil olunanda 

 

e. Hesablanmır 

 

 

73.  Müəssisə 20000 manata müəlliflik hüququ əldə edir. Müqaviləyə əsasən 

müəssisə 4 il ərzində bu hüquqa malik ola və ondan istifadə edə bilər. 4 il 

istifadədən sonra satış xərclərini çıxmaqla müvafiq müəlliflik hüququnun 

cari bazar dəyəri 6000 manatdır. Müəlliflik hüququnun illik amortizasiya 

məbləğini hesablayın:   

a. 5000 manat 

 

b. 14000 manat 

 

c. ) 3500 manat 

 

d. 1500 manat 

 

e. 6500 manat 

 

 

 

74.  Hansı növ fəaliyyət tədqiqat fəaliyyətinə aid deyil?   

a. Yeni biliklərin əldə olunmasına yönələ fəaliyyət 

 

b. Tədqiqatlar və ya başqa biliklərin tətbiqi nəticələrinin axtarışı, 

qiymətləndirilməsi və yekun seçimi 

c. Alternativ materialların, mexanizmlərin, məhsulların, proseslərin, 

sistem və ya xidmətlərin axtarışı 

d. Yeni və ya təkmilləşdirilmiş materialların, mexanizmlərin, 

məhsulların, proseslərin, sistem və ya xidmətlər üçün mümkün 



alternativlərin formulu, lahiyələşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və 

yekun seçimi 

e. ) Təcrübəli nümunə və modellərin lahiyələşdirilməsi, qurulması və 

sınaqdan keçirilməsi 

 

 

75.  Hansı maddə müəssisə daxilində yaradılan qeyri-maddi aktivlərin dəyərinin 

elementi sayılmır?   

a. Qeyri-maddi aktivlərin yaradılması zamanı istifadə olunan material və 

xidmətlərə çəkilən xərclər 

b. Qeyri-maddi aktivlərin yaradılması ilə əlaqədar olan əlavə xərclər 

 

c. ) Aktivin nəzərdə tutulan istifadəsi ilə əlaqədar işçi heyətinin təliminə 

çəkilən xərclər 

d. Qeyri-maddi aktivlərin yaradılmasında iştirak edən işçi heyətinin 

əmək haqqı¬nın ödənilməsinə çəkilən xərclər 

e. Hüquqların qeydiyyatı üçün rüsum və patent və lisenziyaların 

amortizasiyası kimi qeyri-maddi aktivlərə aid olan istənilən xərclər 

 

 

76.  Hansı növ qeyri-maddi aktivlər üçün aktiv bazar fəaliyyət göstərə bilər?   

a. Firma şüarları 

 

b. Musiqi əsərlərinin və kinofilmlərinin yayımlanmasına müstəsna 

hüquq 

c. Patent və mal nişanları 

 

d. Ticarət markaları 

 

e. ) Sərnişinlərin daşınmasına icazə və istehsal kvotaları 

 

 

 



77.  Azalan qalıq üsulu ilə qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanması 

nəyə gətirib çıxarır?   

a. Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmalarının artmasına 

 

b. ) Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmalarının azalmasına 

 

c. Hər dövrdə amortizasiya ayırmalarının daimi məbləğinin 

hesablanmasına 

d. Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmaları normasının azalmasına 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

78.  Qeyri-maddi aktivlərə istehsal vahidi metodu ilə amortizasiya hesablayan 

zaman əsas nəyə diqqət yetirilir?   

a. ) İlkin dəyərə və istehsal olunan məhsulun həcminə 

 

b. Qalıq dəyərinə və istehsal olunan məhsulun həcminə 

 

c. İstehsal olunan məhsulun həcminə və faydalı istifadə müdətinə 

d. Qalıq dəyəri və istismar yerinə 

 

e. Faydalı istifadə müddətinə və istismar yerinə 

 

 

 

79.  Başqa müəssisələdən qeyri-maddi aktivlər alınan zaman hansı mühasibat 

yazılışı tərtib olunur?   

a. ) Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 531 “Malsatan və 

podratçılara qısamüddətli kreditor borcları” 

b. Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 202 “İstehsalat məsrəfləri 

” 

 



c. Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 301 “Nominal 

(nizamnamə) kapital” 

 

d. Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 731 “Sair əməliyyat 

xərcləri” 

 

e. Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər 

– Amortizasiya” 

 

 

80.  Təsisçi tərəfindən müəssisənin nizamnamə kapitalına qoyuluş kimi qeyri-

maddi aktivlər təqdim olunan zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?   

a. Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 531 “Malsatan və 

podratçılara qısamüddətli kreditor borcları” 

b. Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

c. Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 301 “Nominal 

(nizamnamə) kapital” 

 

d. ) Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 302 “Nominal 

(nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi” 

e. Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər 

– Amortizasiya” 

 

 

81.  İstehsal təyinatlı qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanan zaman 

hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?   

a. Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər 

– Amortizasiya” 

b. ) Dt 202 “İstehsalat məsrəfləri”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – 

Amortizasiya” 

 

c. Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – 

Amortizasiya” 

 



d. Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – 

Amortizasiya” 

 

e. Dt “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – 

Amortizasiya” 

 

 

 

82.  Qeyri-maddi aktivlərin satışı zamanı onların ilkin dəyərinin silinməsi hansı 

mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?   

a. Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər” 

 

b. Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – 

Dəyər” 

 

c. ) Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – 

Dəyər” 

 

d. Dt 601 “Satış”, Kt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər” 

 

e. Dt 611 “Sair əməiyyat gəlirləri”, Kt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – 

Dəyər” 

 

 

 

83.  Faydalı istifadə müddətini təyin etmək mümkün olmayan qeyri-maddi 

aktivlərə amortizasiya hecə hesablanır?   

a. ) Ümumiyyətlə hesablanmır 

 

b. Azalan qalıq metodu ilə 

 

c. İstehsal olunmuşəhsulun həcminə mütənasib olaraq 

 

d. Xətti metodla 

 



e. Müəssisədə tətbiq olunan əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanması 

metoduna uyğun olaraq hesablanır 

 

BÖLMƏ: 05#01 

 

84.  Maliyyə qoyuluşu – nəyə investisiya qoyuluşudur?   

a. Əsas vəsaitlərə 

 

b. ) Başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalına 

c. Qeyri-maddi aktivlərə 

 

d. İstehsal ehtiyatlarına 

 

e. Torpaq sahələrinə 

 

 

 

85.  Mühasibat uçotu məqsədləri üçün maliyyə qoyuluşları aşağıdakı əlamətlərə 

görə qruplaşdırılır:   

a. Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə və yerinə 

 

b. Qoyuluşun müddətinə və yerinə 

 

c. Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə, nizamnamə kapitalının 

formalaşmasındakı iştirakına və yerinə 

d. ) Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə nizamnamə kapitalının 

formalaşmasındakı iştirakına, fəaliyyət yerinə və sahibinə 

münasibətinə 

e. Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə, nizamnamə kapitalının 

formalaşmasındakı iştirakına, yerinə və dəyərinə 

 

 

86.  Emitentlər üzrə qruplaşdırmaya görə hansı maliyyə qoyuluşları mövcuddur?   



a. İnvestisiya və qeyri-investisiya 

 

b. ) Dövlət və qeyri-dövlət 

 

c. Pay və borc 

 

d. Adlı və təqdim edənə 

 

e. Pul bazarına və kapital bazarına 

 

 

87.  Nizamnamə kapitalının formalaşmasındakı iştirakına görə maliyyə 

qoyuluşları hansı qruplara bölünür?   

a. ) Pay və borc 

 

b. Dövlət və qeyri-dövlət 

 

c. Adlı və təqdim edənə 

 

d. İnvestisiya və qeyri-investisiya 

 

e. Pul bazarına və kapital bazarına 

 

 

88.  İnvestisiya alanla münasibətin xarakterinə görə maliyyə qoyuluşları hansı 

qruplara bölünür?   

a. Pay və borc 

 

b. ) Törəmə, asılı və sair müəssisələr 

 

c. Dövlət və qeyri-dövlət 

 

d. İnvestisiya və qeyri-investisiya 

 

e. Pul bazarına və kapital bazarına 

 



 

 

89.  Fəaliyyət yerinə görə qiymətli kağızların hansı növləri var?   

a. Pay və borc 

 

b. Dövlət və qeyri-dövlət 

 

c. Adlı və təqdim edənə 

 

d. İnvestisiya və qeyri-investisiya 

 

e. ) Pul bazarına və kapital bazarına 

 

 

90.  Sahibinə münasibətinə görə qiymətli kağızların hansı növləri var?   

a. Pay və borc 

 

b. Dövlət və qeyri-dövlət 

 

c. Adlı və təqdim edənə 

 

d. İnvestisiya və qeyri-investisiya 

 

e. ) Pul bazarına və kapital bazarına 

 

 

91.  Maliyyə qoyuluşları hansı məqsədlər üçün həyata keçirilir?   

a. Xeyriyyə 

 

b. ) Müəyyən sabit gəlirin əldə olunması, investisiya qoyulan obyektin 

təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət edilməsi və investisiyalar üzrə vergi 

güzəşti əldə etmək üçün 

c. Xeyriyyə və vergi ödənişlərinin azaldılması üçün 

 



d. Müəyyən sabit gəlir əldə olunması və vergi ödənişlərinin azaldılması 

üçün 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

92.  Maliyyə qoyuluşlarının mənbəyi aşağıdakılardır:   

a. ) Xüsusi vəsaitlər, müvəqqət cəlb olunmuş vəsaitlər və nizamnamə 

kapitalı 

b. Xüsusi vəsaitlər və büdcə maliyyələşmələri 

 

c. Xüsusi vəsaitlər, məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar 

 

d. Nizamnamə kapitalı, mənfəət və büdcə maliyyələşmələri 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

93.  Maliyyə qoyuluşlarının xüsusi mənbələrinə aiddir:   

a. ) Mənfəət 

 

b. Nizamnamə kapitalı 

 

c. Gələcək xərclər və ödəmələr üçün ehtiyat 

 

d. Hazırki dövrdə sərbəst olan məqsədli maliyyələşmə vəsaitləri 

e. Bankın uzunmüddətli kreditləri 

 

 

 

94.  Maliyyə qoyuluşlarını həyata keçirmək üçün istifadə olunan borc vəsaitləri 

və öhdəliklərinə aiddir:   



a. Bankın uzunmüddətli kreditləri 

 

b. ) Gələcək hesabat dövrlərində ödənilməsi nəzərdə tutulan kreditor 

borcları 

c. Əməyin ödənilməsi üzrə işçi heyətinə olan borclar 

 

d. Vergi üzrə büdcə qarşısında olan borclar 

 

e. Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti 

 

 

 

95.  Qiymətli kağızların nominal dəyəri nədir?   

a. İlkin yerləşdirmə zamanı onların satış qiyməti 

 

b. ) Qiymətli kağızların blankında göstərilən məbləğ 

 

c. Qiymətli kağızların kotirovkası zamanı müəyyən olunan qiymət 

d. Qiymətli kağızlara göstərilən xidmət ilə əlaqədar çəkilən xərclər 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

96.  Qiymətli kağızların emissiya dəyəri nədiir?   

a. ) İlkin yerləşdirmə zamanı onların satış qiyməti 

 

b. Qiymətli kağızların blankında göstərilən məbləğ 

 

c. Qiymətli kağızların kotirovkası zamanı müəyyən olunan qiymət 

d. Qiymətli kağızlara göstərilən xidmət ilə əlaqədar çəkilən xərclər 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 



97.  Qiymətli kağızların kurs dəyəri nədir?   

a. İlkin yerləşdirmə zamanı onların satış qiyməti 

 

b. Qiymətli kağızların blankında göstərilən məbləğ 

 

c. ) Qiymətli kağızların kotirovkası zamanı müəyyən olunan qiymət 

d. Qiymətli kağızlara göstərilən xidmət ilə əlaqədar çəkilən xərclər 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

98.  Pay qiymətli kağızlarına aiddir:   

a. ) Səhmlər 

 

b. İstiqrazlar 

 

c. Veksellər 

 

d. Əmanət kitabçaları 

 

e. Depozit sertifikatı 

 

 

 

99.  Mühasibat uçotunda səhmlər necə qiymətləndirilir?   

a. ) Əldə olunmasına çəkilən faktiki xərc məbləği ilə 

b. Alış dəyəri ilə 

 

c. Qalıq dəyəri ilə 

 

d. Bərpa dəyəri ilə 

 

e. Nominal dəyəri ilə 
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100.  Hesablaşma hesabına depozitlər üzrə faizlərin daxil olması zamanı 

hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?   

a. Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 611 “Sair əməliyyat 

gəlirləri” 

 

b. Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 641 “Fövqəladə gəlirlər” 

 

c. Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 801 “Ümumi mənfəət 

(zərər)” 

 

d. ) Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 216 “Faizlər üzrə 

qısamüddətli debitor borcları” 

e. Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 341 “Hesabat dövründə 

xalis mənfəət” 

 

 

101.  Müddətinin başa çatması ilə əlaqədar depozit sertifikatının 

qaytarılması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?   

a. )  Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 225 “Pul vəsaitlərinin 

ekvivalentləri” 

b. Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 233 “Qısamüddətli verilmiş 

borclar” 

 

c. Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 731 “Sair əməliyyat 

xərcləri” 

 

d. Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 343 “Keçmiş illər üzrə 

bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)” 

e. Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 311 “Emissiya gəliri” 

 

 

 



102.  Digər şəxslərdən sertifikatların alınması zamanı hansı mühasibat 

yazılışı tərtib olunur?   

a. Dt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”, Kt 223 “Bankdakı 

hesablaşma hesabı” 

 

b. Dt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”, Kt 223 “Bankdakı 

hesablaşma hesabı” 

 

c. ) Dt 234 “Digər qisamüddətli investisiyalar”, Kt 223 “Bankdakı 

hesablaşma hesabı” 

d. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı” 

e. Dt 311 “Emissiya gəliri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı” 

 

 

 

103.  Yüklənmiş hazır məhsula görə alıcıdan veksel alınan zaman hansı 

mühasibat yazılışı tərtib olunur?   

a. Dt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”, Kt 211 “Alıcılar və 

sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları” 

b. Dt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”, Kt 211 “Alıcılar və 

sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları” 

c. ) Dt 234 “Digər qisamüddətli investisiyalar”, Kt 211 “Alıcılar və 

sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları” 

d. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor 

borcları” 

e. Dt 311 “Emissiya gəliri”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin 

qısamüddətli debitor borcları” 

 

 

104.  Alınmış veksel üzrə faizlər əks olunan zaman hansı mühasibat yazılışı 

tərtib olunur?   

a. Dt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”, Kt 542 “Gələcək hesabat 

dövrünün gəlirləri” 



b. Dt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”, Kt 542 “Gələcək hesabat 

dövrünün gəlirləri” 

c. Dt 311 “Emissiya gəliri”, Kt 542 “Gələcək hesabat dövrünün 

gəlirləri” 

 

d. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 542 “Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri” 

e. ) Dt 234 “Digər qisamüddətli investisiyalar”, Kt 542 “Gələcək hesabat 

dövrünün gəlirləri” 

 

 

105.  İnvestisiyalar müəssisəyə hansı şəkildə gəlir gətirir?   

a. ) Faiz, dividend, royalti və icarə haqqı, həmçinin kapitalın dəyərinin 

artması şəklində 

b. Faiz və icarə haqqı şəklində 

 

c. Faiz, dividend və kapitalın dəyərinin artması şəklində 

 

d. Faiz, royalti və kapitalın dəyərinin artması şəklində 

 

e. Kapitalın dəyərinin artması şəklində 

 

 

 

106.  Daşınmaz əmlaka investisiya qoyuluşu zamanı hansı mühasibat 

yazılışı tərtib olunur?   

a. Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 201 “Material 

ehtiyatları” 

 

b. ) Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 223 

“Bankdakı hesablaşma hesabı” 

c. Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 225 “Pul 

vəsaitlərinin ekvivalentləri” 

d. Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 233 

“Qısamüddətli verilmiş borclar” 



e. Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 234 “Digər 

qisamüddətli investisiyalar” 

 

 

107.  Əmlakın dəyərinin artması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib 

olunur?   

a. Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 611 “Sair 

əməliyyat gəlirləri” 

b. Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 641 “Fövqəladə 

gəlirlər” 

 

c. ) Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 331 “Yenidən 

qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat” 

d. Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 801 “Ümumi 

mənfəət (zərər)” 

e. Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 542 “Gələcək 

hesabat dövrünün gəlirləri” 

 

 

108.  Daşınmaz əmlaka investisiyanı uçota almaq üçün hansı hesablar 

nəzərdə tutulmuşdur?   

a. ) 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, 122 “Daşınmaz 

əmlaka investisiyalar – Amortizasiya” 

b. 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər”, 112 “Torpaq, tikili və 

avadanlıq – Amortizasiya” 

c. 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər” 

 

d. 113 “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması” 

 

e. 103 “Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” 

 

 

 



109.  Asılı cəmiyyətlərə investisiya qoyuluşu zamanı hansı mühasibat 

yazılışı tərtib olunur?   

a. Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 201 “Material 

ehtiyatları” 

 

b. ) Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 223 “Bankdakı 

hesablaşma hesabı” 

c. Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 225 “Pul vəsaitlərinin 

ekvivalentləri” 

d. Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 233 “Qısamüddətli 

verilmiş borclar” 

 

e. Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 234 “Digər 

qisamüddətli investisiyalar” 

 

 

110.  Avadanlıq verilməsi yolu ilə asılı cəmiyyətlərə investisiya qoyuluşu 

zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?   

a. Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 201 “Material 

ehtiyatları” 

 

b. Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 113 “Torpaq, tikili və 

avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” 

c. Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 103 “Qeyri-maddi 

aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” 

d. Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 121 “Daşınmaz əmlaka 

investisiyalar – Dəyər” 

e. ) Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 111 “Torpaq, tikili və 

avadanlıq – Dəyər” 

 

 

111.  İnvestisiya mülkiyyəti müəssisəyə nə kimi gəlir gətirə bilər?   

a. Faiz, dividend, royalti və icarə haqqı, həmçinin kapitalın dəyərinin 

artması kimi 

b. Faiz və icarə haqqı kimi 

 



c. Faiz, dividend və kapitalın dəyərinin artması kimi 

 

d. ) İcarə haqqı və kapitalın dəyərinin artması kimi 

 

e. Dividend və kapitalın dəyərinin artması kimi 

 

 

 

112.  Hansı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı mülkiyyətçi 

tərəfindən tutulan daşınmaz əmlakın uçotu qaydasını tənzimləyir?   

a. ) MHBS 16 “Əsas vəsaitlər” 

 

b. MHBS 40 “İnvestisiya mülkiyyəti” 

 

c. MHBS 38 “Qeyri-maddi aktivlər” 

 

d. MHBS 11 “Tikinti üzrə müqavilələr” 

e. MHBS 17 “İcarə” 

 

 

BÖLMƏ: 06#01 

113. Ehtiyatların fasiləsiz uçotu metoduna əsasən satılmış malların maya 

dəyəri nə zaman əks olunmalıdır?   

a. Hər gün; 

 

b. Hər ay; 

 

c. Hər il; 

 

d. ) Bilavasitə satış zamanı; 

 

e. Hər kvartal. 

 

 

 



114.  Malların satışı zamanı satıcı tərəfindən ödənilən fraxt nəyin artmasına 

səbəb olur?   

a. Alıcının kommersiya xərclərinin; 

 

b. ) Satıcının əməliyyat xərclərinin; 

 

c. Satıcının hesabatında əks olunan satılmış malların maya dəyərinin; 

d. Satıcının gəlirinin kontrhesabı üzrə qalığın; 

 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

115.  Ticarət müəssisəsinin ümumi gəliri xalis gəlir və nə arasındakı fərqi 

təşkil edir?   

a. Əməliyyat xərci; 

 

b. ) Satılmış malın maya dəyəri; 

 

c. Satış zamanı endirimlər; 

 

d. Satış üçün nəzərdə tutulan bütün malların maya dəyəri; 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

116.  Mal ehtiyatları harada əks olunur?   

a. Mühasibat balansında əsas vəsaitlərin tərkibində; 

 

b. Sair xərclər kimi Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda; 

c. ) Mühasibat balansında dövriyyə aktivlərinin tərkibində; 

 

d. Mühasibat balansında mallar satıla biləcək qiymətlərlə; 

 

e. Maliyyə hesabatında öz əksini tapmır. 

 



 

 

117.  İstehsal müəssisələrində satışa tam hazır olan ehtiyatlar necə adlanır?   

a. Xammal; 

 

b. Bitməmiş istehsal 

 

c. ) Hazır məhsul; 

 

d. Anbarda olan material; 

 

e. Xammal və anbarda olan material 

 

 

118.  Xalis alışın və alış zamanı ödənilən fraxtın ümumi yekunu nəyi əks 

etdirir?   

a. Satılmış malların maya dəyəri; 

 

b. Satış üçün nəzərdə tutlan malların maya dəyəri; 

 

c. ) Alınmış malların maya dəyəri; 

 

d. Satış üçün mövcud olan bütün malların maya dəyəri; 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

BÖLMƏ: 06#02 

 

119.  Əgər müəssisənin xalis gəliri 500000 manat, satılmış malların maya 

dəyəri 300000 manat olarsa, satışın rentabelliyi nəyə bərabərdir?   

a. 60 % 

 

b. ) 40 % 

 



c. 20 % 

 

d. 50 % 

 

e. 25 % 

 

 

 

120.  Müəssisə hesablar üzrə aşağıdakı qalıqlara malikdir: Satış – 1000000 

manat Satılmış malların geri qaytarılması və ucuzlaşdırılması – 175000 

manat Satış zamanı endirim – 25000 manat Satılmış malların maya dəyəri – 

600000 manat Satışın rentabelliyi nə qədərdir?   

a. 60% 

 

b. 75% 

 

c. 40% 

 

d. ) 25% 

 

e. 50% 

 

 

 

121.  İnventarizasiya zamanı bu və ya digər malın tərkibinə daxil olmasını 

müəyyən edən faktor hansıdır?   

a. Onun fiziki mövcudluğu; 

 

b. ) Həmin mala üzrə mülkiyyət hüququ; 

 

c. Menecerlərin peşəkar rəyi; 

 

d. Alışın qiymətinin ödənilməsi və ya şdənilməməsi faktı; 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 



 

 

122.  Əgər mal üzrə mülkiyyət hüququ təyinat nöqtəsində keçirsə, bu o 

deməkdir ki:   

a. ) Mal üzrə mülkiyyət hüququ mal çatdırıılan yerə qədər satıcıda qalır; 

 

b. Alıcı malın catdırılma anına qədər mal üzrə mülkiyyət hüququna 

malik olur; 

 

c. Mal yolda olan zaman nəqliyyat müəssisəsi mal üzrə mülkiyyət 

hüququna malik olur; 

d. Mal catdırılan ana qədər tərəflərin heç biri mülkiyyət hüququna malik 

olmur; 

 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

123.  Konsiqnasiya müqaviləsinə görə:   

a. ) Malgöndərən (konsiqnator) mal üzrə mülkiyyət hüququna o satılan 

ana qədər malik olur; 

b. Malgöndərən (konsiqnator) mal üzrə mülkiyyət hüququna onun 

konsiqnatora yüklənməsi anına qədər malik olur; 

c. Konsiqnator mal üzrə mülkiyyət hüququna malın onun sərəncamına 

keçdiyi andan malik olur; 

d. Konsiqnasiya şərtlərilə satılan mallar konsiqnatorun ehtiyatlarının 

tərkibinə daxil olur; 

e. Konsiqnator mal üzrə mülkiyyət hüququna malın onun sərəncamına 

keçdiyi andan malik olur və konsiqnasiya şərtlərilə satılan mallar 

konsiqnatorun ehtiyatlarının tərkibinə daxil olur. 

 

 

124.  Alış zamanı ödənilən fraxtın dəyəri:   

a. ) Əldə olunan malın maya dəyərinin artmasına gətirib çıxarır; 



b. Alış hesabına görə kontrhesabdır; 

 

c. Daimi hesabdır; 

 

d. Adətən kredit qalığına malik olur; 

 

e. Daimi hesabdır və kredit qalığına malik olur. 

 

 

 

125.  Dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri üstəgəl alınmış malların 

maya dəyəri bərabərdir:   

a. Satılmış malların maya dəyəri; 

 

b. ) Satış üçün nəzərdə tutulan malların maya dəyəri; 

c. Xalis alış; 

 

d. Bütün alınan malların maya dəyəri; 

 

e. Alınmış malların bazar qiyməti; 

 

 

 

126.  Aşağıda müəssisənin hesablarının qalığı verilib: Alış – 30000 manat; 

Satılmış malların geri qaytarılması və ucuzlaşdırılması – 4000 manat; Alış 

zamanı endirimlər – 2500 manat; Alış zamanı ödənilən fraxt – 1875 manat 

Dövr ərzində əldə olunan malların maya dəyəri bərabərdir:   

a. 32500 manat; 

 

b. ) 29375 manat; 

 

c. 31875 manat; 

 

d. 27875 manat; 

 



e. 21625 manat. 

 

 

 

127.  Satılmış məhsulların maya dəyəri aşağıdakı şəkildə hesablanır:   

a. Dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri – alınmış malların maya 

dəyəri + dövrün sonuna ehtiyatların maya dəyəri; 

b. Satış - alınmış malların maya dəyəri + dövrün əvvəlinə ehtiyatların 

maya dəyəri - dövrün sonuna ehtiyatların maya dəyəri; 

c. Satış + ümumi mənfəət - dövrün sonuna ehtiyatların maya dəyəri + 

dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri; 

d. ) Dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri + alınmış malların maya 

dəyəri - dövrün sonuna ehtiyatların maya dəyəri; 

e. Dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri - alınmış malların maya 

dəyəri - dövrün sonuna ehtiyatların maya dəyəri. 

 

BÖLMƏ: 07#01 

128. Əmək müqaviləsi ilə yeni işə götürülmüş işçilərin uçotu üçün əsas 

sənəd hansıdır?   

a. Şəxsi hesab 

 

b. Hesablaşma-ödəniş cədvəli 

 

c. ) İşçinin işə qəbulu haqqında əmr (sərəncam) 

 

d. İş vaxtından istifadənin uçotu tabeli 

 

e. İşçinin başqa işə köçürülməsi haqqında əmr (sərəncam) 

 

 

129.  İşçinin müəssisənin bir şöbəsindən başqa şöbəsinə köçürülməsi hansı 

sənədlə rəsmiləşdirilir?   

a. Şəxsi hesab 

 



b. Hesablaşma-ödəniş cədvəli 

 

c. İşçinin işə qəbulu haqqında əmr (sərəncam) 

 

d. İş vaxtından istifadənin uçotu tabeli 

 

e. ) İşçinin başqa işə köçürülməsi haqqında əmr (sərəncam) 

 

 

130.  İş vaxtı rejiminə əməl olunmasına nəzarət edilməsi və əmək haqqının 

hesablanması üçün hansı sənəddən istifadə olunur?   

a. Hesablaşma-ödəniş cədvəli 

 

b. ) İş vaxtından istifadənin uçotu və əmək haqqının hesablanması tabeli 

c. Ödəniş cədvəli 

 

d. Hesablama cədvəli 

 

e. Şəxsi hesab 

 

 

 

131.  Hasilatın uçotu və işəmuzd işçilərə əmək haqqının hesablanması üçün 

naryadlardan hansı istehsalatlarda istifadə olunur?   

a. Kütləvi 

 

b. Seriyalı 

 

c. ) Fərdi 

 

d. Kütləvi və seriyalı 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 



132.  Hasilatın uçotu və işəmuzd işçilərə əmək haqqının hesablanması üçün 

marşrut vərəqələrindən hansı istehsalatlarda istifadə olunur?   

a. Kütləvi 

 

b. ) Seriyalı 

 

c. Fərdi 

 

d. Kütləvi və seriyalı 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

133.  İşçilərə əmək haqqının hesablanması və nəzarət edilməsi üçün 

hasilatın uçotu cədvələrindən hansı istehsalatlarda istifadə olunur?   

a. ) Kütləvi 

 

b. Seriyalı 

 

c. Fərdi 

 

d. Kütləvi və seriyalı 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

134.  Hasilatın uçotu və işəmuzd işçilərə əmək haqqının hesablanması 

hansı sənədlərə əsasən aparılır?   

a. ) Xüsusi işə görə naryad, marşrut vərəqəsi və hasilatın uçotu 

cədvəllərinə 

b. Hasilatın uçotu cədvəlləri və şəxsi hesaba 

 

c. Marşrut vərəqəsi və şəxsi hesaba 

 

d. Şəxsi hesab və hesablaşma cədvəlinə 

 



e. Hesablaşma və ödəniş cədvəlinə 

 

 

 

135.  Vahid sosial verginin hesablanması nəyin faizi olaraq həyata 

keçirilir?   

a. Məhsul (iş, xidmət) istehsalına çəkilən xərc məbləğinin 

 

b. Məhsul (iş, xidmət) satışından əldə olunan gəlirin həcminin 

c. Xalis mənfəət məbləminin 

 

d. ) Hesablanmış əmək haqqı məbləğinin 

 

e. Ümumi mənfəət məbləğinin 

 

 

 

136.  Normal iş şəraitindən kənarlaşmaya nə aiddir?   

a. İstirahət günlərində iş 

 

b. İş vaxtından əlavə iş 

 

c. Bayram günlərində iş 

 

d. Süd əmizdirən anaların işində fasilələr 

 

e. ) İşçinin təqsiri olmadan baş vermiş boşdayanmalar 

 

 

137.  Müəssisə işçilərin məzuniyyət haqqı üçün ehtiyatı hansı mənbə 

hesabına yaradır?   

a. ) Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyəri 

b. Bölüşdürülməmiş mənfəət 

 



c. Nizamnamə və ehtiyat kapitalı 

 

d. Əlavə kapital 

 

e. Xalis mənfət 

 

 

 

138.  Gecə vaxtı yerinə yetirilən işlərə görə ödənilən əmək haqqına əlavə 

ödəmələrin minimum həddi kim tərəfindən təyin edilir?   

a. Müəssisə rəhbəri 

 

b. Kollektiv müqaviləsi 

 

c. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

d. ) Azərbaycan Respublikasının Höküməti 

 

e. Əmək müqaviləsi (sazişi) 

 

 

 

139.  Əməyin ödənilməsinin əsas formaları hansılardır?   

a. Əsas və vaxtamuzd 

 

b. ) Vaxtamuzd və işəmuzd 

c. Əsas və əlavə 

 

d. İşəmuzd və əlavə 

 

e. Vaxtamuzd və əlavə 

 

 

BÖLMƏ: 07#02 

 



140.  İstehsalat işçilərinə əmək haqqının hesablanması zamanı hansı 

mühasibat yazılışı tərtib olunur?   

a. ) Dt 202 “İstehsal xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə 

hesablaşmalar” 

b. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 202 

“İstehsal xərcləri” 

c. Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi 

heyətilə hesablaşmalar” 

d. Dt 711 “Kommersiya xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi 

heyətilə hesablaşmalar” 

e. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 711 

“Kommersiya xərcləri” 

 

 

141.  Əmək haqqından gəlir vergizinin tutulması hansı mühasibat yazılışı 

ilə rəsmiləşdirilir?   

a. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 901 

“Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər” 

b. ) Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 521 

“Vergi öhdəlikləri” 

c. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 902 

“Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər” 

d. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 523 

“Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər” 

e. Dt 901 “Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi 

üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar” 

 

 

142.  Sosial sığorta və təminat üzrə (3%) məcburi ödənişlər tutulan zaman 

hecə mühasibat yazılışı tərtib olunur?   

a. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 901 

“Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər” 

b. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 521 

“Vergi öhdəlikləri” 

c. ) Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 522 

“Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər” 



d. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 523 

“Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər” 

e. Dt 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, Kt 533 “Əməyin 

ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar” 

 

 

143.  Müəssisənin kassasından nağd qaydada işçilərin əmək haqqının 

ödənilməsi hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?   

a. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 521 

“Vergi öhdəlikləri” 

b. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 223 

“Bankdakı hesablaşma hesabı” 

c. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 225 

“Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri” 

d. ) Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 

“Kassa” 

 

e. Dt 221 “Kassa”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə 

hesablaşmalar” 

 

 

 

144.  Müəssisənin hesablaşma hesabından fəhlə və qulluqçuların əmək 

haqqının köçürülməsi hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?   

a. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 222 

“Yolda olan köçürmələr” 

b. ) Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 223 

“Bankdakı hesablaşma hesabı” 

c. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 225 

“Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri” 

d. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 

“Kassa” 

 

e. Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə 

işçi heyətilə hesablaşmalar” 



 

 

145.  Müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirməyə görə verilən müavinətin 

məbləği asılıdır:   

a. Həmkarlar təşkilatına üzvlükdən 

 

b. ) İş stajından və orta əmək haqqından 

 

c. İş stajından 

 

d. Orta əmək haqqından 

 

e. Həmkarlar təşkilatına üzvlükdən və iş stajından 

 

 

146.  İnzibati-idarə heyətinə əmək haqqının hesablayarkən 533 “Əməyin 

ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar” hesabının krediti hansı hesabın 

debetiilə müxabirələşir?   

a. 711 “Kommersiya xərcləri” 

 

b. 761 “Fövqəladə xərclər” 

 

c. ) 721 “İnzibati xərclər” 

 

d. 751 “Maliyyə xərcləri” 

 

e. 202 “İstehsalat ehtiyatları” 

 

 

 

147.  Vahid sosial vergi üzrə hesablaşmaların uçotu üçün hansı hesab 

nəzərdə tutulub?   

a. 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar” 

b. 521 “Vergi öhdəlikləri” 

 



c. 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər” 

 

d. 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları” 

 

e. ) 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər” 

 

 

BÖLMƏ: 08#01 

 

148.  Xərclər tanınır:   

a. balansda; 

 

b. kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda; 

 

c. ) mənfəət və zərər haqqında hesabatda; 

 

d. pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda; 

e. heç bir cavab düz deyil; 

 

 

 

149.  Sair əməliyyat xərclərinə aiddir.   

a. torpaqların, tikintilərin, avadanlıqların və sair uzunmüddətli aktivlərin 

satışı ilə əlaqədar olan xərclər; 

b. hesabat ili ərzində müəyyən edilmiş keçən illərin zərərləri; 

 

c. cərimələr və sair analoji ödənişlər; 

 

d. yenidənqiymətləndirmədən olan zərərlər; 

 

e. ) bütün cavablar düzdür; 

 

 

 



150.  Maliyyə (mühasibat) uçotu məqsədlər üçün xərclərin tanınmasının 

əsasında hansı prinsip qoyulmuşdur?   

a. etibarlılıq, tamlıq; 

 

b. təsərrüfat fəaliyyəti faktlarının vaxtla müəyyənləşdirilməsi; 

 

c. hesablama metodu ilə uçot; 

 

d. əhəmiyyətlilik; 

 

e. ) təsərrüfat fəaliyyətini faktlarının vaxtla müəyyənləşdirilməsi; 

hesablama 

 

 

151.  Məhsulun maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə istehsal xərcləri 

bölünür:   

a. daimi və dəyişən xərclərə; 

 

b. istehsal və qeyri istehsal xərclərinə; 

 

c. ) birbaşa və dolayı xərclərə; 

 

d. planlaşdırılmış və planlaşdırılmamış xərclərə; 

 

e. bir elementli və kompleks xərclərə; 

 

 

 

152.  Bir elementli xərclər aşağıdakı xərclərin tərkibinə daxildir:   

a. ) iqtisadi elementlər üzrə xərclərin; 

 

b. kalkulyasiya maddələri üzrə xərclərin; 

 

c. tam maya dəyərində əks olunmuş xərclərin; 

 

d. istehsal maya dəyərində əks olunmuş xərclərin; 



e. düzgün cavab yoxdur; 

 

 

 

153.  İqtisadi həmcinsliyinə (məzmununa) görə istehsal xərcləri bölünür.   

a. ) bir elementli və kompleks xərclərə; 

 

b. istehsal və qeyri istehsal xərclərinə; 

 

c. daimi və dəyişən xərclərə; 

 

d. planlaşdırılmış və planlaşdırılmamış xərclərə; 

 

e. bütün cavablar düzdür. 

 

 

 

154.  Məhsul istehsalına, görülmüş işlərə və göstərilmiş xidmətlərə birbaşa 

xərclər dedikdə nə başa düşülür.   

a. ) ayrı-ayrı məhsulların (iş və xidmətlərin) istehsalı ilə əlaqədar olan 

xərclər; 

 

b. müəsisənin konkret istehsal bölmələrində istehsalın təşkili ilə əlaqədar 

olan xərclər; 

c. bir neçə qrup eyni növ məhsulun hazırlanması ilə əlaqədar olan 

xərclər; 

 

d. istehsal xərclərinin bütün siyahısı; 

 

e. düzgün cavab yoxdur; 

 

 

 

155.  Dolayı xərclərin (qaimə istehsal xərclərinin) tərkibinə daxildir:   



a. mexaniklərin, nəzarətçilərin, texniki xidmətedici işçilərin, avtokar 

sürücülərinin, ustaların, xidmətedici fəhlələrin əmək haqqı; 

b. köməkçi materiallar və komplektləşdirici məmulatlar; 

 

c. sex binalarının saxlanılması, texniki xidmətetmə və avadanlıqların və 

alətlarin cari təmiri, əmlak vergisi, ümümistehsalat təyinatlı binaların 

və avadanlıqların amortizasiyası; 

d. ümumtəsərrüfat (inzibatı-idarəetmə) xərcləri; 

 

e. ) mexaniklərin, nəzarətçilərin, texniki xidmətedici işçilərin, avtokar 

sürücülərinin, ustaların, xidmətedici fəhlələrin əmək haqqı; köməkçi 

materiallar və komplektləşdirici məmulatlar; sex binalarının 

saxlanılması, texniki xidmətetmə və avadanlıqların və alətlərin cari 

təmiri, əmlaka vergi alətləri, ümümistehsalat təyinatlı binaların və 

avadanlıqların amortizasiyası; 

 

 

156.  D-t 202 “ictehsalat xərcləri”, K-t 201 “Material ehtiyatları” mühasibat 

yazılışı nəyi əks etdirir.   

a. hazır məhsulun maya dəyərinə xammal və materialların daxil 

edilməsi; 

 

b. istehsal edilən məhsulun maya dəyərinə amortizasiya xərclərinin daxil 

edilməsini; 

c. köməkçi istehsalatda avadanlıqlara profilaktiki baxış xərclərinin əsas 

istehsalat xərclərinin tərkibinə daxil edilməsi; 

d. ) istehsal olunan məhsulun maya dəyərinə xammal və materialların 

daxil edilməsi; 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

157.  D-t 202 “ictehsalat xərcləri”, K-t 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə 

öhdəliklər” mühasibat yazılışı nəyi əks etdirir.   

a. müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirən əsas istehsalat işçilərinə 

hesablanmış müavinətləri; 



b. büdcədən kənar sosial müdafiəyə olan borc öhdəliklərinin 

köçürülməsini; 

 

c. tibbi siğortaya ayirmaları xərclərinə aid edilməsini; 

 

d. ) əsas və köməkçi istehsalatda işçilərə hesablanmış əmək haqqının 

ümumi məbləği üzrə sosial sığortaya ayırmaların xərcə daxil 

edilməsini; 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

BÖLMƏ: 08#02 

 

158.  Xərclər:   

a. Kapitalın azalması ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin 

kənara axını və ya azalması və öhdəliklərin artması hesabına baş 

verən iqtisadi səmərənin azalması; 

b. Kapitalın azalması ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin 

kənara axını və ya azalması və öhdəliklərin azalması hesabına baş 

verən iqtisadi səmərənin azalmasıdır; 

c. Öhdəliklərin artması hesabına hesabat dövrü ərzində baş verən 

iqtisadi səmərənin azalmasıdır; 

d. ) səhmdarlar arasında kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqəli olmayan və 

kapitalın azalması ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin 

kənara axını və ya azalması və öhdəliklərin artması hesabına baş 

verən iqtisadi səmərənin azalmasıdır; 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

159.  MMUS 1 “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” hesabatda xərclər 

təsnifləşdirilir.   

a. funksiyalar üzrə; 

 



b. mahiyyəti üzrə; 

 

c. tanınma kriteriyası üzrə; 

 

d. ) funksiyaları və mahiyyəti üzrə; 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

160.  Funksiyalar üzrə xərclərin tərkibinə daxildir.   

a. satışın maya dəyərinə daxil edilən xərclər; 

 

b. kommersiya xərcləri; 

 

c. inzibati xərclər; 

 

d. ƏDV; 

 

e. ) satışın maya dəyərinə daxil edilən xərclər; kommersiya xərcləri; 

inzibati xərclər; 

 

 

161.  İstehsal xərclərinə aşağıdakılar daxildir.   

a. müəssisənin əsas və köməkçi istehsalatlarında istifadə olunmuş 

resusların bir hissəsi 

b. ) məhsul istehsalına,görülmiş işlər və göstərilmiş xidmətlərə 

yönəldilən xərclərin bir hissəsi; 

c. idarəetmə xərcləri daxil edilməklə məhsul istehsalına, görülmüş işlər 

və göstərilmiş xidmətlərə görə müəssisənin çəkdiyi xərclərin bir 

hissəsi 

d. satış idarəetmə xərcləri daxil edilməklə məhsul istehsalına, görülmüş 

işlər və göstərilmiş xidmətlərə görə müəssisənin çəkdiyi xərclərin bir 

hissəsi 

e. bütün cavablar düzdür; 

 



 

 

162.  Maliyyə əməliyyatları üzrə aşağıdakı xərclər tanınır.   

a. kreditlər və borclar üzrə faiz xərcləri; 

 

b. maliyyə icarəsi üzrə faiz xərcləri; 

 

c. əməliyyat icarəsi üzrə faiz xərcləri; 

 

d. maliyyə alətlərinin ədalətli qiymətlərinin dəyişilməsi ilə əlaqədar olan 

xərclər; 

 

e. ) kreditlər və borclar üzrə faiz xərcləri; maliyyə icarəsi üzrə faiz 

xərcləri; maliyyə alətlərinin ədalətli qiymətlərinin dəyişilməsi ilə 

əlaqədar olan xərclər; 

 

 

163.  MMUS 1 əlaqədar olaraq kommersiya təşkilatlarında “Maliyyə 

hesabatlarının təqdimatı üzrə” müəssisənin xərcləri öz xarakterinə, həyata 

keçirilməsi şərtlərinə, fəaliyyətin istiqamətlərinə görə bölünürlər.   

a. ) müəssisənin adi fəaliyyəti zamanı mütamadi yaranmayan və əsas 

xərclər anlayışına üyğun gəlməyən xərclərdir; 

b. müəssisənin adi fəaliyyət növləri üzrə xərcləri və idarəetmə xərcləri; 

 

c. müəssisənin adi fəaliyyət üzrə xərcləri, idarəetmə və komersiya 

xərcləri; 

 

d. şəxsi səhmlərin buraxılması ilə əlaqədar xərclər; 

 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

164.  Mühasibat uçotu məqsədləri üçün adi fəaliyyət xərcləri aşağıdakı 

elementlər üzrə (xərclərin məzmununa görə) qruplaşdırılır.   



a. material xərcləri; 

 

b. əmək haqqı xərcləri; 

 

c. amortizasiya xərcləri; 

 

d. ümumtəsərrüfat (idarəetmə) xərcləri; 

 

e. ) material xərcləri; əmək haqqı xərcləri; amortizasiya xərcləri; 

 

 

 

165.  Sair əməliyyat xərclərinin tərkibində aşağıdakı xərclər əks etdirilir.   

a. ) təbii fəlakət , yanğın, qəzalar ilə əlaqədar və s. xərclər; 

 

b. ziyanın işçi tərəfindən ödənilməsi; 

 

c. yanğın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün bankda olan hesablaşma və 

digər hesablara pul vəsaitlərinin mədaxil edilməsi ilə əlaqədar xərclər; 

d. obyektlərin köhnəlməsi ilə əlaqədar olaraq onların sökülməsi 

nəticəsində əldə olunan material qiymətlilərinin mədaxil edilməsi üzrə 

xərclər; 

e. bütün cavablar düzdür. 

 

 

 

166.  Aşağıda sadalanan adi fəaliyyət növləri üzrə hansı xərclərin 

mühasibat uçotunda əhəmiyyətli xərclər kimi tanına bilər.   

a. məhsul buraxılışı ilə əlaqədar olan xərclər; 

 

b. əməliyyat icarəsi üzrə ödənilən icarə haqqı ilə əlaqədar olan xərclər; 

 

c. təsərrüfat müqavilələrinin pozulması ilə əlaqədar ödənilən cərimələr; 

 

d. şirkətlərin nizamnamə kapitalında iştirakı ilə əlaqədar olan xərclər; 

 



e. ) məhsul buraxılışı ilə əlaqədar olan xərclər; əməliyyat icarəsi üzrə 

ödənilən icarə haqqı ilə əlaqədar olan xərclər; başqa şirkətlərin 

nizamnamə kapitalında iştirakı ilə əlaqədar olan xərclər; 

 

 

167.  Müəssisənin işgüzar aktivliyi istehsal xərclərinə müasibətinə görə 

(məhsul istehsalı, görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin həcminə) görə 

bölünürlər.   

a. bir elementli və kompleks xərclərə; 

 

b. məhsuldar və qeyri məhsuldar xərclərə; 

c. ) daimi və dəyişən xərclərə; 

 

d. şərti daimi və şərti dəyişən xərclərə; 

 

e. daimi və kompleks xərclərə; 

 

 

 

168.  Məhsul istehsalına, görülmüş işlərə, göstərilmiş xidmətlərə dolayı 

xərclər dedikdə nə başa düşülür.   

a. bir neçə qrup eyni növ məhsulun hazırlanması ilə əlaqədar olan 

xərclər; 

b. istehsal xərclərinin bütün siyahısı; 

 

c. ) müəsisənin istehsal bölmələrində istehsalın təşkili ilə əlaqədar olan 

 

d. ayrı-ayrı növ məhsul istehsalı ilə əlaqədar olan xərclər; 

 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

 



169.  İnzibatı xərclərin silinməsi mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışla 

əks etdirilir.   

a. D-t 202 “ictehsalat xərcləri”, K-t 721 “İnzibati xərclər” 

 

b. D-t 701 “Satışın maya dəyəri”, K-t 721 “İnzibati xərclər” 

 

c. D-t 204 “Hazır məhsul”, K-t 721 “İnzibati xərclər” 

 

d. ) D-t 801 “Ümumi mənfəət”, K-t 721 “İnzibati xərclər” 

 

e. düzgün cavab yoxdur; 

 

 

 

170.  Hazır məhsulun satış yerlərinə çatdırılması ilə əlaqədar olan 

kommersiya xərclərinin silinməsi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks 

etdirilir:   

a. D-t 202 “ictehsalat xərcləri”, K-t 711 “Kommersiya xərclər” 

 

b. D-t 204 “Hazır məhsul”, K-t 731 “Sair əməliyyat xərcləri” 

 

c. D-t 601 “Satış”, K-t 711 “Kommersiya xərcləri” 

 

d. D-t 801 “Ümumi mənfəət”, K-t 701 “Satışın maya dəyəri” 

 

e. ) D-t 801 “Ümumi mənfəət”, K-t 711 “Kommersiya xərcləri” 

 

 

BÖLMƏ: 09#01 

 

171.  Mühasibat üçotu məqsədləri üçün gəlirlərin müəyyən edilməsinin 

əsasında hansı prihsip qoyulmuşdur;   

a. əhəmiyyətlilik; 

 



b. dürüstlük və tamlıq; 

 

c. ) təsərrüfat fəaliyyətinin vaxta görə (hesablama metoduna görə) 

müəyyən etmək; 

d. ehtiyatlılıq; 

 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

172.  Hansı gəlirlər əsas əməliyyat gəlirlərinə aiddir?   

a. məhsul və mal satışından əldə olunan gəlirlər; 

 

b. göstərilmiş xidmətlərə görə əldə olunan gəlirlər; 

 

c. podrat müqavilələri üzrə gəlirlər; 

 

d. əsas vəsaitlər satışından əldə olunan gəlirlər; 

 

e. ) məhsul və mal satışından əldə olunan gəlirlər, göstərilmiş xidmətlərə 

görə əldə olunan gəlirlər, podrat müqavilələri üzrə gəlirlər; 

 

 

173.  Debitor borclarının daxil olması məbləği aşağıdakılar nəzərə 

alınmaqla müəyyən edilir:   

a. Müqaviləyə əsasən müəssisəyə verilən bütün güzəştlər nəzərə 

alınmaqla; 

 

b. Ödəniş xarici valyutaya ekvivalent məbləğdə manatla aparıldığı halda 

yaranan məbləğ fərqləri nəzərə alınmaqla; 

c. Müəssisə tərəfindən alınacaq aktivin dəyərindən asılı olaraq 

öhdəliklərin dəyişilməsi nəzərə alınmaqla; 

d. Xarici ticarət kontraktları üzrə alıcılara yüklənib göndərilmiş 

məhsuldan pul gəlirinin müəyyən olunmamış məbləği nəzərə 

alınmaqla; 



e. ) Müqaviləyə əsasən müəssisəyə verilən bütün güzəştlər, ödəniş xarici 

valyutaya ekvivalent məbləğdə manatla aparıldığı halda qaranan 

məbləğ fərqləri, müəssisə tərəfindən alınacaq aktivin dəyərindən asılı 

olaraq öhdəliklərin dəyişilməsi nəzərə alınmaqla; 

 

 

 

174.  Mühasibat uçotunda sair əməliyyat gəlirlərin tərkibində tanınır.   

a. Uzunmüddətli amortizasiya olunan aktivlərin satışından gəlir; 

 

b. Amortizasiya olunmayan aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsindən 

əmələ gələn gəlir; 

c. Müqavilə şərtləri pozulduğuna görə alınmış cərimələr, peniyalar və 

sair analoji məbləğlər; 

d. İddia müddəti keçmiş olan deponent və kreditor borclarının 

silinməsindən olan gəlirlər 

e. ) Bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

175.  Əsas əməliyyat fəaliyyətindən gəlirlər aşağıdakı hesablarda əks 

etdirilir.   

a. ) 601” Satış: 602” Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması: 

603 “Verilmiş güzəştlər; 

b. 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”; 

 

c. 631 “Maliyyə gəlirləri”; 

 

d. düzgün cavab yoxdur; 

 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

 



176.  Lazım olmayan materialların satışında gələn gəlir aşağıdakı 

hesablarda əks etdirilir:   

a. ) 601 “Satış” (subhesab 601-1 “Malların satışı”) 

 

b. 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”; 

 

c. 621 “Fəaliyyətin dayandırılmasından gəlirlər” 

 

d. 631 “Maliyyə gəlirləri”; 

 

e. düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

177.  Məhsul (iş, xidmət) satışından gələn gəlirlərin tanınması hansı 

yazılışlarla əks etdirilir?   

a. ) D-t 211 “Alıcıların və sifarişcilərin dısamüddətli debitor borcları”, 

K-t 601 “Satış”; 

b. D-t 217 “Digər dısamüddətli debitor borcları”, K-t 601 “Satış” 

 

c. D-t 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, K-t 217 “Digər dısamüddətli 

debitor borcları”; 

 

d. D-t 211 “Alıcıların və sifarişcilərin dısamüddətli debitor borcları”, K-t 

611 “Sair əməliyyat gəlirləri”; 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

178.  Materialların əvəzsiz olaraq alınması, o cümlədən müqaviləyə əsasən 

bağışlanması hansı yazılışla əks etdirilir.   

a. ) D-t 201 “Xammal və materiallar”; K-t 611 “Dıgər əməliyyat 

gəlirləri”; 

 

b. D-t 201 “Xammal və materiallar”; K-t 631 “Maliyyə gəlirləri”; 

 



c. D-t 201 “Xammal və materiallar”; K-t 531 “Malsatan və podtatçılarla 

dısamüddətli kreditor borcları”; 

d. D-t 202 “İstehsalat xərcləri”; K-t 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”; 

 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

179.  Əsas vəsait obyektlərinin müvəqqəti istifadəyə verilməsinə görə əldə 

edilmiş gəlir hansı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir?   

a. D-t 211 “Alıcıların və sifarişcilərin dısamüddətli debitor borcları”; K-t 

611 “Sair əməliyyat gəlirləri”; 

b. ) D-t 214 “İcarə ödənişləri üzrə dısamüddətli debitor borcları”; K-t 

601 “Satış”; 

 

c. D-t 216 “Faizlər üzrə dısamüddətli debitor borcları”; K-t 631 

“Maliyyə gəlirləri”; 

 

d. D-t 217 “Digər dısamüddətli debitor borcları”; K-t 801 “Ümumi 

mənfəət (zərər)”; 

 

e. düzgün cavab yoxdur; 

 

 

 

180.  D-t 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı” K-t 611 “Sair əməliyyat 

gəlirləri” nəyi əks etdirir.   

a. ) Müqavilə şərtlərinin pozulduğuna görə cərimələrin və sair anoloji 

ödənişlərin 

 

b. Digər təşkilatlara verilmiş borclara görə faiz şəklində olan gəlirin 

alınmasını; 

 

c. Uzunmüddətli bank kreditinin bankdakı hesaba daxil edilməsini; 

 



d. Bankdakı hesablarda olan sərbəst pul vəsaitlərinin bank tərəfindən 

istifadəsinə görə məbləğlərin hesaba daxil edilməsini; 

e. Düzgün cavab yoxdur; 

 

 

 

181.  Maliyyə icarəsindən gələn gəlir hansı nömrəli hesabda əks etdirilir:   

a. 601 “Satış”; 

 

b. ) 631 “Maliyyə gəlirləri”; 

 

c. 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”; 

 

d. 601, 611, 631 № hesablarda; 

 

e. Düzgün cavab yoxdur; 

 

 

BÖLMƏ: 09#02 

 

182.  Hansı hallarda malların satışından əldə olunan gəlir tanınır?   

a. mallara sahib olma üzrə əhəmiyyətli risklər və üstünlüklər 

malsatandan malalana keçdikdə; 

b. müəssisə mülkiyyət hüququ ilə bağlı idarəetmədə artıq iştirak 

etmədikdə və satılmış mallar üzərində faktiki nəzarəti saxlamadıqda; 

c. gəlirin məbləğini etibarlı əsasda qiymətləndirmək mümkün olduqda; 

 

d. sövdələşmə ilə bağlı iqtisadi səmərələrin müəssisəyə daxil olması 

ehtimalı olduqda; 

e. ) bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

183.  Hansı hallarda xidmətlərin göstərilməsindən əldə olunan gəlir tanınır.   



a. ) əməliyyatın hesabat tarixinə olan yekunlaşma səviyyəsindən asılı 

olaraq; 

b. müqavilənin bağlanma anında; 

 

c. əməliyyatın tam yekunlaşdıqdan sonra; 

 

d. bankda olan hesablaşma hesabına daxil edildikdən sonra; 

 

e. heç bir cavab düz deyil; 

 

 

 

184.  Gəlir – bu deməkdir:   

a. şirkətin adi fəaliyyət prosesində iqtisadi faydaların daxil olması, hansı 

ki, kapitalın artmasına gətirib çıxarır; 

b. ƏDV və satış vergisi daxil edilmədən şirkətin mütəmadi gəlirləri; 

 

c. səhmdarların qoyuluşları ilə əlaqədar olmayan adi fəaliyyət növündə 

ümumi iqtisadi faydaların daxil olması; 

d. şirkət tərəfindən edilən istənilən ticarət və topdansatış güzəştləri 

nəzərə alınmaqla alınmış, yaxud gözlənilən əvəzetmənin ədalətli 

dəyəri ilə qiymətləndirilən ümumi daxilolmalar; 

e. ) bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

185.  Müqavilənin xarakterindən asılı olaraq onun başa çatdırılması kimi 

aşağıdakılar tanına bilər:   

a. görülmüş işlər haqqında hesabatda; 

 

b. hesabatın tərtib olunma tarixinə xidmətlərin ümumi həcminə nisbətən 

göstərilmiş xidmətlərin faizlə həcmi; 

c. avans şəklində daxil olan pul vəsaitləri; 

 

d. hesabatın tərtibi tarixinə çəkilmiş xərclərin müqavilə üzrə gözlənilən 

xərclərə mütənasib olaraq aid edilməsi; 



e. ) görülmüş işlər haqqında hesabatlar, hesabatların tərtib olunma 

tarixinə xidmətlərin ümumi həcminə nisbətən göstərilmiş xidmətlərin 

faizlə həcmi, hesabatın tərtibi tarixinə çəkilmiş xərclərin müqavilə 

üzrə gözlənilən xərclərə mütənasib olaraq aid edilməsi; 

 

 

186.  Aktivlər malik olma hüququna əsasən yaranan gəlirlər o zaman 

tanınır ki:   

a. həmin aktivlərdən pul vəsaitləri bankda olan hesablara daxil 

olmuşdur; 

 

b. sövdələşmə ilə əlaqədar olan iqtisadi faydanın kommersiya təşkilatına 

daxil olması ehtimalı böyükdür; 

c. sövdələşmədən pul vəsaiti kommersiya təşkilatlarına daxil olacaqdır; 

 

d. sövdələşmədən olan gəlirlərin məbləği ehtibarlı şəkildə 

qiymətləndirilə bilər; 

 

e. ) sövdələşmə ilə əlaqədar olan iqtisadi faydanın kommersiya 

təşkilatına daxil olması ehtimalı böyükdür, sövdələşmədən olan 

gəlirlərin məbləği ehtibarlı şəkildə qiymətləndirilə bilər; 

 

 

187.  Gəlir mühasibat uçotunda pul ifadəsində hesablanmış aşağıdakı 

məbləğdə əks etdirilir:   

a. pul vəsaitləri, əmlak məbləğində; 

 

b. ) pul vəsaitləri, əmlak, debitor borcları 

 

c. pul vəsaitlərinin, mübadilə müqaviləsi şərtləri əsasında öz əmlakının 

verilməsi üzrə öhdəliklər yerinə yetirilmədən daxil olan əmlakın, 

qiymətli kağızların məbləğində; 

d. pul vəsaitləri, qiymətli kağızların nominal dəyəri, investorların 

qoyuluşları məbləğində; 

e. düzgün cavab yoxdur 

 



 

 

188.  Digər təşkilatlarda iştirak ilə bağlı gəlir, əldə edilmədən olan 

aşağıdakı gəlirdir:   

a. hüquqi şəxs yaratmadan birgə fəaliyyətdən olan gəlirlərdir; 

 

b. törəmə şirkətdən olan gəlir; 

 

c. geri alınmış xüsusi səhmlərin təkrar yerləşdirilməsindən olan 

gəlirlərdir; 

 

d. ) təsis sənədlərində göstərilən müddətdə digər müəssisələrin 

səhmlərinin əldə 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

189.  Sair əməliyyat gəlirlərinə aiddir:   

a. ) aktivlərin əvəzsiz alınmasından olan gəlirlər; 

 

b. reklam xidmətlərindən imtina etdikdə yaranan gəlir; 

c. proqram təminatının satışından əldə olunan gəlir; 

 

d. əməliyyat icarəsi üzrə gəlir; 

 

e. düzgün cavab yoxdur; 

 

 

 

190.  Sair əməliyyat gəlirlərinə aid deyil:   

a. Amortizasiya olunan aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi 

məbləğləri; 

b. İddia müddəti keçməmiş deponent borcları məbləğləri 

 



c. Pul vəsaitlərindən istifadəsinə görə faiz məbləğləri; 

 

d. Fəaliyyətin dayandırıldığına görə mənfəət. 

 

e. ) Bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

191.  Başqa müəssisələrin fəaliyyətində iştirakı zamanı yaranan gəlirlərin 

hesablanması mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışlarla əks etdirilir:   

a. D-t 211 “Kassa”; K-t 217 “Digər dısamüddətli debitor borcları”; 

 

b. D-t 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”; K-t 211 “Alıcıların və 

sifarişcilərin dısamüddətli debitor borcları”; 

c. ) D-t 217 “Digər dısamüddətli debitor borcları”; K-t 631 “Maliyyə 

gəlirləri”; 

 

d. D-t 211 “Alıcıların və sifarişcilərin dısamüddətli debitor borcları”; K-t 

801 “Ümumi mənfəət (zərər)”; 

e. bütün cavablar düzdür; 

 

 

 

192.  Malların satılmasında göstərdiyi xidmətlər üçün komissioner-təşkilat 

tərəfindən alınacaq komission-mükafatın məbləği əks etdirilmişdir:   

a. D-t 211 “Alıcıların və sifarişcilərin dısamüddətli debitor borcları”; K-t 

601 “Satış”; 

 

b. ) D-t 217 “Digər dısamüddətli debitor borcları”; K-t 601 “Satış”; 

 

c. D-t 217 “Digər dısamüddətli debitor borcları”; K-t 801 “Ümumi 

mənfəət (zərər)”; 

 

d. Düzgün cavab yoxdur; 

 



e. D-t 212 “Törəmə (asılı) müəssisələrin dısamüddətli debitor borcları”; 

K-t 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”; 

 

 

193.  Məhsul, mal və xidmət satışından əldə olunan gəlirlər hansı hesabın 

kreditində əks etdirilir.   

a. 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”; 

 

b. 631 “Maliyyə gəlirləri”; 

 

c. ) 601 “Satış”; 

 

d. 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”; 

 

e. 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödəniıməmiş 

zərər)”; 

 

 

194.  701 “Satışın maya dəyəri” hesabının debet dövriyyəsində əks etdirilir:   

a. məhsul satışının maya dəyərində əks etdirilən birbaşa material 

xərcləri; 

 

b. istehsalat fəhlələrinin birbaşa əmək haqqı xərcləri; 

 

c. istehsal aktivlərinin amortizasiyası ; 

 

d. kommersiya xərcləri; 

 

e. ) məhsul satışının maya dəyərində əks etdirilən birbaşa material 

xərcləri, istehsalat fəhlələrinin birbaşa əmək haqqı xərcləri, istehsal 

aktivlərinin amortizasiyası ; 
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195.  Pul vəsaitlərinin və pul sənədlərinin müəssisənin kassasına daxil 

olması hansı ilkin sənədlə rəsmiləşdirilir?   

a. ) Kassa mədaxil orderi 

 

b. Qəbul aktı 

 

c. Mədaxil qaiməsi 

 

d. Avans hesabatı 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

196.  Pul vəsaitlərinin və pul sənədlərinin müəssisənin kassasından 

verilməsi hansı ilkin sənədlə rəsmiləşdirilir?   

a. Avans hesabatı 

 

b. Məxaric qaiməsi 

 

c. Kassa mədaxil orderi 

 

d. ) Kassa məxaric orderi 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

197.  Satılmış məhsula, işə, xidmətlərə görə əldə olunan pul vəsaitinin 

müəssisə kassasına daxil olması zamanı hansı mühasibat yazılışı verilir?   

a. ) Dt 221 “Kassa”, Kt 601 “Satış” 

 

b. Dt 221 “Kassa”, Kt 204 “Hazır məhsul” 

 



c. Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 

221 “Kassa” 

 

d. Dt 221 “Kassa”, Kt 661 “Sair əməliyyat gəlirləri” 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

198.  Xarici valyutanın alınması mühasibat uçotu hesablarında hansı 

yazılışla əks etdirilir?   

a. Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” 

 

b. Dt 222 “Yolda olan pul köçürmələri”, Kt 221 “Kassa” 

 

c. Dt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma 

hesabları” 

 

d. ) Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Xarici valyuta ilə pul 

vəsaitləri” subhesabı), Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Milli 

valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı) 

e. Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Xarici valyuta ilə pul 

vəsaitləri” subhesabı), Kt 221 “Kassa” 

 

 

199.  İşçilərə əmək haqqının plastik kartla ödənilməsi hansı yazılışla əks 

etdirilir?   

a. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 

“Kassa” 

 

b. Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” 

 

c. Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 224 

“Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” 

d. ) Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 223 

“Bank hesablaşma hesabları” 



e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

200.  Malsatanlar tərəfindən təqdim olunmuş hesablaşma sənədlərinə 

əsasən hesablaşma hesabından pul vəsaitlərinin silinməsi aşağıdakı 

mühasbat yazılışı ilə rəsmləşdirilir:   

a. Dt 504 “Qısamüddətli borclar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” 

 

b. Dt 512 “Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri”, Kt 223 “Bank 

hesablaşma hesabları” 

c. Dt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 223 “Bank 

hesablaşma hesabları” 

d. Dt “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, Kt 224 “Tələblərə əsasən verilən 

digər bank hesabları” 

e. ) Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 

223 “Bank hesablaşma hesabları” 

 

 

201.  İxrac mallarının satışından gəlir bankdakı hesablaşma hesabına daxil 

olmuşdur əməliyyatına düzgün yazılış verin:   

a. Dt 221 “Kassa”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor 

borcları” 

 

b. Dt 222 “Yolda olan pul köçürmələri”, Kt 217 “Digər qısamüddətli 

debitor borcları” 

c. ) Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 211 “Alıcılar və 

sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları” 

d. Dt 224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”, Kt 211 

“Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları” 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

 

 



202.  Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədilə 

xarici valyuta alması aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir:   

a. ) Dt 222 “Yolda olan pul köçürmələri”, Kt 223 “Bank hesablaşma 

hesabları” (“Milli valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı) - Dt 223 

“Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilə pul vəsaitləri” 

subhesabı), Kt 222 “Yolda olan pul köçürmələri” - Dt 731 “Sair 

əməliyyat xərcləri”, 

b. Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” 

 

c. Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilə pul 

vəsaitləri” subhesabı), Kt “Bank hesablaşma hesabı” (“Milli valyuta 

ilə pul vəsaitləri” subhesabı) 

d. Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilə pul 

vəsaitləri” subhesabı), Kt 222 “Yolda olan pul köçürmələri” 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

203.  Valyuta vəsaitləri üzrə müsbət kurs fərqi aşağıdakı mühasibat yazılışı 

ilə əks etdirilir:   

a. Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” 

(«Xarici valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı) 

b. ) Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilə pul 

vəsaitləri” subhesabı), Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

c. Dt 221 “Kassa”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

d. Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilə pul 

vəsaitləri” subhesabı), 611 “Sair əməiyyat gəlirləri” 

e. Düzgün cavab yoxdur. 
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204.  Məhsul satışından əldə olunan mənfəət aşağıdakı hesabın kreditində 

əks etdirilir:   

a. 601 “Satış” 

 

b. 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” 

 

c. 631 “Maliyyə gəlirləri” 

 

d. ) 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

205.  Mal satışından əldə olunan mənfəət hesablarda aşağıdakı mühasibat 

yazılışı ilə əks etdirilir?   

a. Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

b. Dt 601 “Satış”, Kt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət” 

 

c. Dt 601 “Satış”, Kt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 

(ödənilməmiş zərər)” 

d. Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 601 “Satış” 

 

e. ) Dt 601 “Satış”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

 

 

206.  Əvvəl ümidsiz borc kimi silinən debitor borcu daxil olması 

əməliyyatı hesablarda belə əks etdirilir:   

a. Dt 221 “Kassa”, Kt 222 “Yolda olan pul köçürmələri” 

 

b. ) Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 611 “Sair əməliyyat 

gəlirləri” – Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət 

(zərər)” 



c. Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 801 “Ümumi mənfəət 

(zərər)” 

 

d. Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis 

mənfəəti (zərəri)” 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

207.  Alıcılardan alınmış, istifadə olunmamış avans məbləğinin 

qaytarılması üzrə müsbət məzənnə fərqi aşağıdakı kimi əks etdirilir:   

a. ) Dt 543 “Alınmış qısamüddətli avanslar”, Kt 611 “Sair əməliyyat 

gəlirləri” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət 

(zərər)” 

b. Dt 543 “Alınmış qısamüddətli avanslar”, Kt 631 “Maliyyə gəlirləri” – 

Dt 631 “Maliyyə gəlirləri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti 

(zərəri)” 

c. Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 801 “Ümumi mənfəət 

(zərər)” 

 

d. Dt 543 “Alınmış qısamüddətli avanslar”, Kt 343 “Keçmiş illər üzrə 

bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)” 

e. Dt 543 “Alınmış qısamüddətli avanslar”, Kt 223 “Bank hesablaşma 

hesabları” 

 

 

 

208.  Alıcıya verilmiş avans məbləğinin qaytarılması üzrə müsbət məzənnə 

fərqi aşağıdakı kimi əks etdirilir:   

a. ) Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddətli 

avanslar”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 “Sair əməliyyat 

gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

b. Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddətli 

avanslar” 

 



c. Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 611 “Sair əməliyyat 

gəlirləri” 

 

d. Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis 

mənfəəti (zərəri)” 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

209.  Məhsul satışından olan zərər mühasibat uçotu hesablarında əks 

etdirilir:   

a. Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 601 “Satış” 

 

b. Dt 601 “Satış”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

c. Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” 

 

d. ) Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 601 “Satış” 

 

e. Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”, Kt 601 “Satış” 

 

 

210.  Ümidsiz debitor borcunun silinməsindən olan zərər hesablarda 

aşağıdakı kimi əks etdirilir:   

a. Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 217 “Digər qısamüddətli debitor 

borcları” 

 

b. ) Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri” 

 

c. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri” 

d. Dt 218 “Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər”, Kt 217 “Digər qısamüddətli 

debitor borcları” 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 



 

 

211.  Malsatana çatmalı olan cərimə məbləği hesablanıb:   

a. Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 531 “Malsatan və podratçılara 

qısamüddətli kreditor borcları” 

b. Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 545 “Digər qısamüddətli 

öhdəliklər” 

 

c. ) Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 531 “Malsatan və podratçılara 

qısamüddətli kreditor borcları” - Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 

731 “Sair əməliyyat xərcləri” 

d. Dt 218 “Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər”, Kt 531 “Malsatan və 

podratçılara qısamüddətli kreditor borcları” 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

212.  Müəssisənin sərancamında qalan mənfəət hesabına ehtiyat kapitalına 

ayırmala aparılır:   

a. Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrə 

ehtiyat” 

 

b. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat” 

c. Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”, Kt 334 

“Nizamnamə üzrə ehtiyat” 

d. Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat” 

 

e. ) Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrə 

ehtiyat” - Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”, Kt 334 

“Nizamnamə üzrə ehtiyat” 

 

BÖLMƏ: 11#02 

 



213.  Əsas əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət ağaşıdakılar hesabına 

formalaşır:   

a. Məhsul (iş, xidmət) satışı 

 

b. Mal satışı 

 

c. Royalti 

 

d. Əməliyyat icarəsi 

 

e. ) Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

214.  İntellektual mülkiyyət hüququnun satışından əldə olunan mənfəət 

aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir:   

a. Dt 601 “Satış”, Kt 701 “Satışın maya dəyəri” 

 

b. ) Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

c. Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 341 “Hesabat dövründə xalis 

mənfəət” 

d. Dt 601 “Satış”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

215.  Materialların inventarizasiyası zamanı aşkar olunan artıqgəlmələr 

mühasibat uçotu hesablarında əks etdirilmişdir:   

a. Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” 

 

b. Dt 217 “Digər qısamüddətli debitor borcları”, Kt 201 “Material 

ehtiyatları” 

 



c. ) Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” – Dt 

611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

d. Dt 202 “İstehsal ehtiyatları”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

e. Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

 

 

216.  İddia müddətinin keçməsi ilə əlaqədar olaraq kreditor borcu 

silinmişdir:   

a. Dt 218 “Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər”, 538 “Digər qısamüddətli 

kreditor borcları” 

b. Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 531 “Malsatan və podratçılara 

qısamüddətli kreditor borcları” 

c. ) Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 

611 “Sair əməliyyat gəlirləri” – Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 

801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

d. Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 

801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

e. Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis 

mənfəəti (zərəri)” 

 

 

217.  Materialların yenidən qiymətləndirilməsindən əldə olunan mənfəət 

mühasibat hesablarında ağaşıdakı kimi əks etdirilir:   

a. Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 331 “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə 

ehtiyat” 

 

b. Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 202 “İstehsal ehtiyatları” 

 

c. Dt 207 “Digər ehtiyatlar”, Kt 331 “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə 

ehtiyat” 

 

d. Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 



e. ) Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 

611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

 

218.  Hazır məhsul ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsindən əldə 

olunan mənfəət mühasibat hesablarında ağaşıdakı kimi əks etdirilir:   

a. Dt 204 “Hazır məhsul”, Kt 202 “İstehsal ehtiyatları” 

 

b. Dt 204 “Hazır məhsul”, Kt 342 “Mühasibat uçotu siyasətində 

dəyişikliklər və əhəmiyyətli səhvlər ilə bağlı mənfəət (zərər) üzrə 

düzəlişlər” 

c. Dt 204 “Hazır məhsul”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

d. ) Dt 204 “Hazır məhsul”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 

“Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

e. Dt 204 “Hazır məhsul”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 

“Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti 

(zərəri)” 

 

 

219.  Mal ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsindən əldə olunan 

mənfəət mühasibat hesablarında ağaşıdakı kimi əks etdirilir:   

a. Dt 205 “Mallar”, Kt 601 “Satış” (601-1 “Malların satışı” subhesabı) 

 

b. ) Dt 205 “Mallar”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 “Sair 

əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

c. Dt 205 “Mallar”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 “Sair 

əməliyyat gəlirləri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti 

(zərəri)” 

d. Dt 205 “Mallar”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” 

 

e. Dt 205 “Mallar”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)” 

 

 

 



220.  Xarici malsatanlardan alınmış quraşdırılası avadanlıqlar üzrə 

hesablaşmalar zamanı müsbət məzənnə fərqi mühasibat uçotu hesablarında 

aşağıdakı kimi əks etdirilir:   

a. Dt 217 “Digər qısamüddətli debitor borcları”, Kt 341 “Hesabat 

dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)” 

b. Dt 435 “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, Kt 611 “Sair 

əməliyyat gəlirləri” 

 

c. Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 343 “Keçmiş illər üzrə 

bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)” 

d. Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 

611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 

731 “Sair əməliyyat xərcləri” 

e. ) Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Dt 

431 “Malsatan və podratçıların uzunmüddətli kreditor borcları”, Kt 

611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 

801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

 

221.  Başqa müəssisələrə irəli sürülən cərimə məbləği üzrə müsbət 

məzənnə fərqi aşağıdakı kimi əks etdirilir:   

a. Dt 435 “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, Kt 631 “Maliyyə 

gəlirləri” – Dt 631 “Maliyyə gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət 

(zərər)” 

b. Dt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 631 “Maliyyə 

gəlirləri” – Dt 631 “Maliyyə gəlirləri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün 

xalis mənfəəti (zərəri)” 

c. Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 611 “Sair əməliyyat 

gəlirləri” 

 

d. ) Dt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 611 “Sair 

əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 

“Ümumi mənfəət (zərər)” 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

 



 

222.  Səhmlərin satışından əldə olunan mənfəətin silinməsi hesablarda 

aşağıdakı kimi əks etdirilir:   

a. ) Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 231 “Satış məqsədilə 

saxlanılan qısamüddətli investisiyalar”, Kt 631 “Maliyyə gəlirləri” – 

Dt 631 “Maliyyə gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

b. Dt 631 “Maliyyə gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

c. Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 631 “Maliyyə gəlirləri” 

 

d. Dt 631 “Maliyyə gəlirləri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti 

(zərəri)” 

 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

223.  Sosial müdafiə fonduna ödəniş müddətinə riayət edilməməsi və 

gizlədilməsinə görə akt üzrə məbləğ hesablanıb:   

a. ) Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 522 “Sosial sığorta və təminat 

üzrə öhdəliklər”, Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 731 “Sair 

əməliyyat xərcləri” 

b. Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 522 “Sosial sığorta və təminat 

üzrə öhdəliklər” 

c. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri” 

d. Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”, Kt 522 “Sosial 

sığorta və təminat üzrə öhdəliklər” 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

224.  Gömrük rejiminin pozulmasına görə gömrük orqanlarının 

sanksiyaları üzrə cari ödəniş məbləği hesablanıb:   



a. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri” 

b. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 545 “Digər qısamüddətli öhdəliklər” 

c. ) Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 545 “Digər qısamüddətli 

öhdəliklər” - Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 731 “Sair 

əməliyyat xərcləri” 

d. Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 545 “Digər qısamüddətli 

öhdəliklər” 

 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

225.  Bankdakı hesablarda olan xarici valyuta üzrə mənfi məzənnə fərqi 

əks etdirilib:   

a. Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 223 “Bank hesablaşma 

hesabları” 

 

b. Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” 

 

c. Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma 

hesabları” 

 

d. ) Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma 

hesabları” - Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat 

xərcləri” 

e. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri” 

 

BÖLMƏ: 12#01 

 

226.  Vergilər və yığım üzrə büdcə ilə hesablaşmalar aşığıdakı 

əməliyyatlara aiddir:   



a. Əmtəə xarakterli 

 

b. ) Qeyri-əmtəə xarakterli 

 

c. Maliyyə xarakterli 

 

d. Qarışıq xarakterli 

 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

   

227.  büdcəyə köçürmələr aşağıdakı ilkin sənədlər vasitəsilə həyata 

keçirilir:  

a. hesab-faktura  

b.  çeklərlə  

c. akkreditivlərlə  

d.  )  ödəmə tapşiriği ilə  

e.  çek və akkreditivlərlə 

 

 

228.  müəssisənin əmlakina vergi hesabladiqda aşağidaki mühasibat uçotu 

yazilişi verilir?  

a.  )  d-t 801 «ümumi mənfəət (zərər)», k-t 521 «vergi öhdəlikləri»  

b. d-t 721 «inzibati xərclər», k-t 521 «vergi öhdəlikləri»  

c. d-t 731 «sair əməliyyat xərcləri», k-t 521 «vergi öhdəlikləri»  

d.  d-t 601 «satiş», k-t 521 «vergi öhdəlikləri»  

e.  d-t 202 «istehsalat xərcləri», k-t 521 «vergi öhdəlikləri»  

 

 

229.  satilmiş məhsula, göstərilmiş xidmətlərə, görülmüş işlərə ədv 

hesabladiqda aşağidaki mühasibat uçotu yazilişi verilir:  

a. )  d-t 601 «satiş», k-t 521 «vergi öhdəlikləri»  

b. d-t 801 «ümumi mənfəət (zərər)», k-t 521 «vergi öhdəlikləri»  

c. d-t 521 «vergi öhdəlikləri», k-t 601 «satiş»  



d.  d-t 343 «keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)», k-t 521 «vergi öhdəlikləri» 

e.  d-t 521 «vergi öhdəlikləri», k-t 343 «keçmiş illər üzrə 

bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» 

 

 

230.  mənfəət vergisinin vergiqoyma obyektlərinə aid edilir:  

a. )  vergiyə cəlb olunma mənfəət  

b. mühasibat mənfəəti  

c. xalis mənfəət  

d. bölüşdürülməmiş mənfəət  

e. güzəştləri nəzərə almaqla mənfəət 

 

231. təxirə salinmiş vergi aktivləri mühasibat uçotunda aşağidaki yazilişla 

əks etdirilir:  

a. )  d-t 161 «mənfəət vergisi üzrə təxirə salinmiş vergi aktivləri», k-t 

521 «vergi öhdəlikləri» 

b. d-t 801 «ümumi mənfəət (zərər)», k-t 161 «mənfəət vergisi üzrə təxirə 

salinmiş vergi aktivləri» 

c. d-t 161 «mənfəət vergisi üzrə təxirə salinmiş vergi aktivləri», k-t 421 

«mənfəət vergisi üzrə təxirə salinmiş vergi öhdəlikləri» 

d. d-t 521 «vergi öhdəlikləri», k-t 161 «mənfəət vergisi üzrə təxirə 

salinmiş vergi aktivləri» 

e. bütün cavablar düzdür 

 

232. təxirə salinmiş vergi öhdəlikləri mühasibat uçotunda aşağidaki 

yazilişla əks etdirilir:  

a.  d-t 731 «sair əməliyyat xərcləri», k-t 421 mənfəət vergisi üzrə təxirə 

salinmiş vergi öhdəlikləri» 

b.  d-t 801 «ümumi mənfəət (zərər)», k-t 422 «digər təxirə salinmiş vergi 

öhdəlikləri» 

c. d-t 901 «cari mənfəət vergisi üzrə xərclər», k-t 421 «mənfəət vergisi 

üzrə təxirə salinmiş vergi öhdəlikləri» 

d. )  d-t 902 «təxirə salinmiş mənfəət vergisi üzrə xərclər», k-t 421 

«mənfəət vergisi üzrə təxirə salinmiş vergi öhdəlikləri» 



e.  bütün cavablar düzdür.  

 

 

BÖLMƏ: 13#01 

 

233.  Kapital nədir?   

a. İstehsal potensialının müəyyən səviyyəsidir 

 

b. Müəssisənin bütün aktivlərinin məcmu dəyəridir 

 

c. Mühasibat balansının passivinin məbləğidir 

 

d. ) Öhdəlikləri çıxdıqdan sonra müəssisə aktivlərinin məbləğidir 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

234.  Kapitalın tərkibinə daxildir:   

a. Təsisçilərdən alınan uzunmüddətli borclar 

 

b. Nizamnamə kapitalı 

 

c. Bölüşdürülməmiş mənfəət 

 

d. Gözlənilən ödəmələr üçün ehtiyatlar 

 

e. ) Nizamnamə kapitalı, bölüşdürülməmiş mənfəət 

 

 

235.  Nizamnamə kapitalı aşağıdakıların daxil olması nəticəsində formalaşa 

bilər:   

a. Əsas vəsaitlərin 

 



b. Qeyri-maddi aktivlərin 

 

c. Pul vəsaitlərinin 

 

d. Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinn 

e. ) Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

236.  Səhmdar cəmiyyət tərəfindən xüsusi səhmlərin alınmasına icazə 

verilir, o halda ki:   

a. Səhmdar cəmiyyətin nizamnaməsində göstərilsin 

 

b. Səhmdar cəmiyyətin Direktorlar Şurası qərar versin 

 

c. Səhmdarların yığıncağında nizamnamə kapitalının azaldılması ilə 

bağlı qərar verilsin 

d. ) Səhmdar cəmiyyətin Direktorlar Şurasının qərarına əsasən və əgər 

nizamnamədə belə əməliyyatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutlubsa 

e. Bütün cavabar düzdür 

 

 

 

237.  Səhmdar cəmiyyətin ehtiyat kapitalının həcmi müəyyən olunur:   

a. Nizamnamə ilə 

 

b. Qanunvericiliklə 

 

c. AR Mərkəzi Bankının təyin etdiyi normativlər əsasında xidmət 

göstərən bank tərəfindən 

d. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 

 

e. ) Nizamnamə ilə, qanunvericiliklə 

 

 



 

238.  Yenidənqiymətləndirmə üzrə ehtiyatların formalaşdırılması mənbələri 

aşağıdakılardır:   

a. Əsas vəsaitlərn dəyərinin artırılması 

 

b. Qeyri-maddi aktivlərin dəyərinin artırılması 

 

c. Xarici valyuta ilə nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə məzənnə 

fərqləri 

d. Əvəzsiz alınan dəyərlilər 

 

e. ) Əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin dəyərinin artırılması 

 

 

 

239.  Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəət məbləğinin bölüşdürülməsi 

hesablarda aşağıdakı kimi əks etdirilir:   

a. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət” 

b. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 344 “Elan edilmiş dividendlər” 

c. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrə ehtiyat” 

d. Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)”, Kt 335 “Sair ehtiyatlar” 

e. ) Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

240.  Səhmdar cəmiyyətin ləğvi dedikdə nə nəzərdə tutulur?   

a. ) Hüquqların başqa hüquqi şəxslərə verilmədən fəaliyyətin 

dayandırılması 

b. Müflislik faktının təsdiq edilməsi 

 



c. İllik hesbatın hamını məlumatlandrmaq üçün nəşri 

 

d. Zərərlərin ödənilməsi 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

241.  MHBS tərəfindən kommersiya müəssisələri üçün müəyyən olunmuş 

mühasibat uçotunun aparılması və maliyyə hesabatının tərtib olunması 

qaydaları aid edilir:   

a. İctimai əhəmiyyətli qurumlara 

 

b. İctimai fondlara 

 

c. Kommersiya müəssisələri və ictimai əhəmiyyətli qurumlara 

d. Büdcə təşkilatlarına 

 

e. ) Kommersiya müəssisə və təşkilatlarına 

 

 

 

242.  311 “Emissiya gəliri” hesabı hansı müəssisələrdə istifadə olunur?   

a. Dostluq cəmiyyətlərində 

 

b. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdə 

c. Kooperativ müəssisələrdə 

 

d. ) Səhmdar cəmiyyətlərdə 

 

e. Bütün cavablar düzdür 
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243. Öhdəliklər hansı maliyyə hesabatı formasının hansı elementinə aiddir?   

a. ) Balansın 

 

b. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın 

 

c. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın 

 

d. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

244.  Öhdəliklər aşağıdakılardır:   

a. Keçmiş hadisələrdən irəli gələn borc 

 

b. Ödənilməsi iqtisadi səmərə gətirə bilən resursların axınına səbəb 

olacaq borc 

c. Səmərənin itirilməsi ilə nəticələnə biləcək borc 

 

d. Etibarlı müəyyənləşən borcun həcmi 

 

e. ) Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

245.  Öhdəliklərin tanınması şərtləri gözlənilmədikdə, onda o haqda 

informasiya əks etdirilir:   

a. Balansın «Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər» 

maddəsində 

b. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda 

 

c. Balansda ehtiyatlar kimi 

 



d. ) Maliyyə hesabatının qeydlərində 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

246.  Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəliyi aid edilir:   

a. Cari öhdəliklərə 

 

b. ) Uzunmüddətli öhdəliklərə 

 

c. Həm cari, həm də uzunmüddətli öhdəliklərə 

 

d. Qısamüddətli xarakter daşıyan qiymətləndirilmiş öhdəliklərə 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

247.  Qısamüddətlli bank krediti hesabına satıcılara olan borc ödənildikdə 

aşağıdakı mühasibat yazılışı verilir:   

a. ) D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», 

K-t 223 «Bank hesablaşma hesabları» 

b. D-t 501 «Qısamüddətli bank kreditləri», K-t 531 «Malsatan və 

podratçılara qısamüddətli kreditor borcları» 

c. D-t 223 «Bank hesablaşma hesabları», K-t 501 «Qısamüddətli bank 

kreditləri» 

 

d. D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», K-t 

501 «Qısamüddətli bank kreditləri» 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

 

 



248.  Materialların anbara daxil olması nəticəsində malsatanlara əmələ 

gələn öhdəliklər hansı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir?   

a. D-t 201 «Material ehtiyatları», K-t 431 «Malsatan və podratçılara 

uzunmüddətli kreditor borcları» 

b. D-t 201 «Material ehtiyatları», K-t 436 «Digər uzunmüddətli kreditor 

borcları» 

 

c. ) D-t 201 «Material ehtiyatları», K-t 531 «Malsatan və podratçılara 

qısamüddətli kreditor borcları» 

d. D-t 201 «Material ehtiyatları», K-t 223 «Bank hesablaşma hesabları» 

 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

249.  Alınmış azqiymətli əşyalar üçün nağd qaydada ödənilmiş pul 

vəsaitləri ilə satıcılara olan öhdəliklərin dayandırılmasına aşağıdakı yazılış 

verilir:   

a. D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», K-t 

223 «Bank hesablaşma hesabları» 

b. D-t 201 «Material ehtiyatları», K-t 221 «Kassa» 

 

c. ) D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», 

K-t 221 «Kassa» 

d. D-t 201 «Material ehtiyatları», K-t 223 «Bank hesablaşma hesabları» 

 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

250.  D-t 751 «Maliyyə xərcləri» K-t 404 «Uzunmüddətli borclar» əks 

etdirir:   

a. ) Alınmış qısamüddətli bank kreditləri üçün hesablanmış faizləri 

 

b. Alınmış qısamüddətli borclar üçün hesablanmış faizləri 

 



c. Müddəti bir ildən artıq olan alınmış borclar üçün hesablanmış faizləri 

d. Əvvəllər alınmış uzunmüddətli borcların silinməsi 

 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

251.  Hansı uçot registrlərində kreditlər üzrə banka olan borc haqqında 

informasiya əks etdirilir?   

a. Jurnal-order № 5 

 

b. Jurnal-order № 10 

 

c. Jurnal-order № 1 

 

d. ) Jurnal-order № 4 

 

e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

252.  751 «Maliyyə xərcləri», K-t 401 «Uzunmüddətli bank kreditləri» nəyi 

əks etdirir:   

a. Kvalifikasiya olunan qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsinə görə 

faizlərin hesablanmasını 

b. İstismara verilmək üçün hazır olan avadanlıqların əldə edilməsi üzrə 

faizlərin hesablanmasını 

c. İstifadə etmək üçün hazır olan materialların əldə edilməsi üzrə 

faizlərin hesablanmasını 

d. Satış üçün hazır olan malların əldə edilməsi üzrə faizlərin 

hesablanmasını 

 

e. ) Bütün cavablar düzdür 
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253.  Hüquqi xarakter daşıyan öhdəliklər aşağıdakılardır:   

a. Mal-material qiymətlilərin satıcılardan alınması üzrə öhdəliklər 

b. Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər 

 

c. Büdcəyə ödənişlər üzrə öhdəliklər 

 

d. Uzunmüddətli kreditlərin alınması üzrə öhdəliklər 

 

e. ) Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

254.  Hüquqi xarakter daşımayan öhdəliklərə aiddir:   

a. Dividendlərin ödənilməsi üzrə öhdəliklər 

 

b. Satılmış texnikaya zəmanət müddətindən artıq müddətdə xidmət 

göstərilməsi üzrə öhdəliklər 

c. İlin yekunlarına görə mükafatların verilməsi üzrə öhdəliklər 

 

d. Kreditlər üzrə öhdəliklər 

 

e. ) Dividendlərin ödənilməsi üzrə öhdəliklər, satilmiş texnikaya 

zəmanət müddətindən artıq müddətdə xidmət göstərilməsi üzrə 

öhdəliklər, ilin yekunlarına görə mükafatların verilməsi üzrə 

öhdəliklər 

 

 

255.  Qısamüddətli öhdəliklərin silinməsi üçün hansı hesablaşma 

formasından istifadə edilir?   

a. Ödəniş tapşırığı 

 

b. İnkasso ilə hesablaşmalar 

 



c. Çek vasitəsi ilə hesablaşmalar 

 

d. Akkreditiv vasitəsi ilə hesablaşmalar 

 

e. ) Ödəniş tapşırığı, inkasso ilə hesablaşmalar, akkreditiv vasitəsi ilə 

hesablaşmalar. 

 

 

256.  Öhdəliklərin analitik uçotu malsatanlara olan aşağıdakı borclar üzrə 

məlumatların əldə olunmasını təmin etməlidir:   

a. Ödəniş vaxtı çatmamış hesablaşma sənədlərinə əsasən olan borclar 

üzrə 

b. Vaxtında ödənilməmiş hesablaşma sənədlərinə əsasən olan borclar 

üzrə 

c. Faktura olunmamış mal göndərilməsinə dair borclar üzrə 

 

d. Verilmiş veksellərə görə olan borclar üzrə 

 

e. ) Bütün cavablar düzdür. 

 

 

 

257.  Mal-material ehtiyatları və xərclər kreditləşdirilməyə bu 

qiymətləndirilmələr üzrə qəbul edilir:   

a. Normativ 

 

b. İlkin 

 

c. ) Balans 

 

d. Plan üzrə 

e. Faktiki 

 

 

 



258.  Öhdəliklər yerinə yetirilmədikdə veksellərlə bankdan alınan pul 

vəsaitləri geri qaytarıldıqda hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir?   

a. D-t 501 «Qısamuddətli bank kreditləri», K-t 531 «Malsatan və 

podratçılara qısamüddətli kreditor borcları» 

b. ) D-t 501 «Qısamuddətli bank kreditləri», K-t 223 «Bank hesablaşma 

hesabları» 

 

c. D-t 223 «Bank hesablaşma hesabları», K-t 501 «Qısamüddətli bank 

kreditləri» 

 

d. D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», K-t 

501 «Qısamüddətli bank kreditləri» 

e. Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

 

259.  Əvvəlcədən verilmiş avans hesabına satıcılar qarşısında öhdəliklər 

ödənilir:   

a. D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», K-t 

223 «Bank hesablaşma hesabları» 

b. ) D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», 

K-t 243 «Verilmiş qısamüddətli avanslar» 

c. D-t 243 «Verilmiş qısamüddətli avanslar», K-t 531 «Malsatan və 

podratçılara qısamüddətli kreditor borcları» 

d. D-t 243 «Verilmiş qısamüddətli avanslar», K-t 223 «Bank hesablaşma 

hesabları» 

e. D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», K-t 

221 «Kassa» 

 

 

260.  Büdcə qarşısında uzunmüddətli kredit borclarının silinməsi hansı 

mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir?   

a. D-t 404 «Uzunmüddətli borclar», K-t 401 «Uzunmüddətli bank 

kreditləri» 

 



b. D-t 421 «Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri», K-t 

401 «Uzunmüddətli bank kreditləri» 

c. ) D-t 521 «Vergi öhdəlikləri», K-t 401 «Uzunmüddətli bank 

kreditləri» 

 

d. D-t 401 «Uzunmüddətli bank kreditləri», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri» 

 

e. Bütün cavablar düzdür 

 

 

 

261.  Podratçı təşkilatlar qarşısında borcun silinməsi üçün uzunmüddətli 

borc alınmışdır əməliyyatına belə yazılış tərtib edilir:   

a. D-t 404 «Uzunmüddətli borclar», K-t 431 «Malsatan və podratçılara 

uzunmüddətli kreditor borcları» 

b. D-t 404 «Uzunmüddətli borclar», K-t 531 «Malsatan və podratçılara 

qısamüddətli kreditor borcları» 

c. ) D-t 223 «Bank hesablaşma hesabları», K-t 404 «Uzunmüddətli 

borclar» 

 

d. D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», K-t 

223 «Bank hesablaşma hesabları» 

e. D-t 404 «Uzunmüddətli borclar», K-t 223 «Bank hesablaşma 

hesabları» 

 

 

 

262.  D-t 502 «İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri» K-t 223 «Bank 

hesablaşma hesabları» nəyi əks etdirir?   

a. Malların kreditə alınması üçün bank kreditinin hesablaşma hesabından 

işçiyə verilən pul vəsaitini 

b. Bağ evlərinin tikilməsi üçün hesablaşma hesabından işçiyə verilən pul 

vəsaitini 

c. Əvvəllər alınan qısamüddətli kredit üzrə banka olan borcunun 

silinməsini 

 



d. Qısamüddətli kreditin ödənilməsi üçün işçiyə verilən pul vəsaitini 

 

e. ) İşçilərə verilmək üçün müəssisə tərəfindən əvvəllər alınmış 

kreditlərin banka ödənilməsini 

 

 

263.  Kvalifikasiya olunan uzunmüddətli aktivlərin yaradılması üçün 

faizlərin hesablanması hansı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir?   

a. D-t 113 «Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması», K-t 401 «Uzunmüddətli bank kreditləri» 

b. D-t 103 «Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması», K-t 401 «Uzunmüddətli bank kreditləri» 

c. D-t 111 «Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər», K-t 113 «Torpaq, tikili 

və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması» 

d. D-t 101 «Qeyri-maddi aktivlər – dəyəri», K-t 103 « Qeyri-maddi 

aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması» 

e. ) D-t 113 «Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması», K-t 401 «Uzunmüddətli bank kreditləri», D-t 103 

«Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması », K-t 

401 «Uzunmüddətli bank kreditləri». 
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264. Hazır məhsul və yenidən satılmaq üçün nəzərdə tutulan mallar 

aktivlərin hansı qrupuna aiddir?  

a.  )  Dövriyyə aktivlərinə; 

 

b. Qeyri-maddi aktivlərə; 

 

c. Əsas vəsaitlərə; 

 

d. Hesablaşmada olan vəsaitlərə; 

e. Əsas və dövriyyə aktivlərinə. 

 

 

 



265. Müəssisənin aktivləri əmələgəlmə mənbələrinə görə necə 

qruplaşdırılır?  

a. )  Xüsusi və cəlb edilmiş ; 

 

b. Kapital və ehtiyatlar, borc öhdəlikləri; 

 

c. Hesablaşmalar üzrə öhdəliklər, borclar və bank kreditləri; 

 

d. Fondlar, ehtiyatlar, mənfəət, məqsədli maliyyələşmə və daxil olmalar; 

e. Xüsusi kapital və sair passivlər. 

 

 

 

266. Müəssisənin vəsaitləri əmələgəlmə mənbələrinə görə necə 

qruplaşdırılır?  

a. )  Xüsusi və cəlb edilmiş kapital 

 

b. Kapital və ehtiyatlar, borc öhdəlikləri; 

 

c. Hesablaşmalar üzrə öhdəliklər, borclar və bank kreditləri 

 

d. Fondlar, ehtiyatlar, mənfəət, məqsədli maliyyələşmə və daxil olmalar; 

e. Xüsusi kapital və sair passivlər 

 

 

 

267. Mühasibat uçotunun metodu dedikdə nə başa düşülür?  

a. )  Mühasibat uçotu obyektlərinin əks etdirilməsinin üsul və 

qaydalarının məcmusudur; 

b. Mühasibat uçotunun predmetinin tərkib hissəsi; 

 

c. Müəssisən əmlakının ümumiləşdirilməsi metodu; 

 

d. Təsərrüfat proseslərinin öyrənilmə qaydası; 

 



e. Mühasibat uçotu predmetinin öyrənilmə qaydası. 

 

 

 

268. Mühasibat uçotunun predmetinə nələr daxildir:  

a. Təşkilatın təsərrüfat fəaliyyəti 

 

b. Təşkilatın əmlakı və onların yaranma mənbələri 

 

c. )  Nəzərdə tutulan planların (tapşırıqların) yerinə yetirilməsi 

məqsədilə təşkilatın pulla ifadə olunan əmlakının, onların 

mənbələrinin, təsərrüfat əməliyyatlarının və fəaliyyət nəticələrinin 

tərkib və yerləşməsinə görə lazım olan vəsaitin məcmuu 

d. Məhsul istehsalına çəkilən və onlarla bağlı olan məsrəflər 

 

e. Təsərrüfat əməliyyatları 

 

 

 

269. Dövriyyə vəsaitlərinin tərkibinə nələr daxildir?  

a. Bir ildən çox xidmət edən əşyalar 

 

b. Minimum əmək haqqının 100 qat dəyərindən çox olan əşyalar 

 

c. Dəyərindən asılı olmayaraq bir ildən az xidmət edən əşyalar 

 

d. )  Ehtiyatlar, debitor borcları, maliyyə qoyuluşları, pul vəsaitləri və s. 

dövriyyə aktivləri 

e. Debutor borcları və pul vəsaitləri 

 

 

 

270. Təşkilatın aktivlərinin qüvvədə olan təsnifatanı açıqla:  



a. Əsas və dövriyyə vəsaitləri 

 

b. )  Dövriyyədən kənar və dövriyyə aktivləri 

 

c. İstehsal və tədavül sferasında olan əşyalar (əmək əşyaları, bitməmiş 

istehsal, məhsul, pul vəsaiti, hesablaşmalarda olan vəsaitlər) 

d. Dövriyyə vəsaitləri 

 

e. Əmtəə və materiallar 

 

 

 

271. Təşkilatın əmlakları hansı mənbəələr hesabına formalaşır?  

a. Pul vəsaitini cəlb etməklə 

 

b. Kapital cəlb etməklə 

 

c. )  Xüsusi kapital və hüquqi və fiziki şəxslər qarşısında öhdəliklərlə 

d. Nizamnamə kapitalı – formalaşdırmaqla 

 

e. Bank kreditləri almaqla 

 

 

 

272. Təşkilatın dövriyyə aktivlərinin tərkibini açıqla:  

a. Əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər, uzunmüddətli maliyyə 

qoyuluşları 

 

b. Əsas vəsaitlər, kapital qoyuluşu, əmtəə-material ehtiyatları, debitor 

borcları 

 

c. )  Əmtəə-material ehtiyatları, debitor borcları, qısamüddətli maliyyə 

qoyuluşları, pul vəsaitləri 

d. Əmtəə-material ehtiyatları, kapital qoyuluşu 

 



e. Əsas vəsaitlər, debitor borcları 
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273. Mühasibat balansının əsas növlərini sadalayın  

a. Dövri, illik, giriş 

 

b. İllik, giriş və bölüşdürücü 

 

c. Dövrü, sağlamlaşdırıcı və ləğv edici 

 

d. )  Dövrü, illik, giriş, bölüşdürücü, sağlamlaşdırıcı, ləğv edici, icmal 

e. Sağlamlaşdırıcı və ləğvedici 

 

 

 

274. Mühasibat balansının müəyyən edilməsinə izahat ver:  

a. Pul ifadəsində ifadə olunan əmlakın tərkibini əks etdirən məcmuu 

göstərici 

 

b. Hesabat dövrünün informasiyalarını əks etdirən balans metodu 

 

c. Müəyyən dövrdə təşkilatın resurslarının (aktivlərin) və öhdəliklərin 

(passivlərin) ümumiləşdirilməsi 

d. )  Tərkib və yerləşməsinə görə əmlakın və onun pul ifadəsilə ifadə 

olunan mənbəyinin ümumiləşdirilməsi və iqtisadi cəhətdən 

quruplaşdırılması üsulu 

e. Müəssisənin maliyyə vəziyyətini əks etdirən bir sistem 

 

 

 

275. Aşağıda göstərilən bölmə və qruplardan hansıları balansın passivinə 

aid edilir?  



a. Dövr etməyən aktivlər, əsas vəsaitlər 

 

b. Pul vəsaitləri, hesablaşmalar və sair aktivlər 

 

c. )  Bank kreditləri və kreditorlara olan borclar 

 

d. Ehtiyatlar, məsrəflər, alınmış dəyərlilərə görə əlavə dəyər vergisi 

e. Əsas vəsaitlər və digər material dəyərliləri 

 

 

 

276. Dövriyyə aktivləri balansın hansı bölməsində göstərilir?  

a. Balansın aktivinin I bölməsində 

 

b. Balansın passivinin II bölməsində 

c. )  Balansın aktivinin II bölməsində 

d. Balansın passivinin I bölməsində 

e. Balansın aktivinin III bölməsində 

 

 

 

277. Malgöndərənlər və maliyyə orqanlarına olan kreditor borcları balansın 

hansı hissələrində əks etdirilir?  

a. Aktivinin II bölməsində 

 

b. )  Passivinin II bölməsində 

c. Aktivinin I bölməsində 

 

d. Passivinin I bölməsində 

 

e. Passivinin III bölməsində 

 

 

 



278. Debitor borcları balansın hansı bölməsində əks etdirilir?  

a. Balansın aktivinin I bölməsində 

 

b. Balansın passivinin I bölməsində 

 

c. )  Balansın aktivinin III bölməsində 

d. Balansın passivinin II bölməsində 

 

e. Balansın passivinin III bölməsində 

 

 

279. Mühasibat balansı neçə bölmədən ibarətdir?  

a. Dörd bölmədən 

 

b. Üç bölmə aktivdən və üç bölmə passivdən 

 

c. )  Iki bölmə aktivdən və üç bölmə passivdən 

d. Aktivdə üç bölmədən 

 

e. Beş bölmədən 

 

 

 

280. “Əsas vəsaitlərin amortizasiyası” və “Qeyri-maddi aktivlərin 

amortizasiyası” maddəsi olmayan balans necə adlanır (yəni 02,05 və ya 102, 

112 №-li hesablarsız)?  

a. Giriş balansı 

 

b. Burutta balansı 

c. )  Qəti balans 

 

d. Netto balans 

 

e. Giriş balansı 

 



 

 

281. Giriş balansı hansı məqsədə tərtib olunur?  

a. Ilin axırında son nəticəni müəyyən etmək üçün 

 

b. )  Yeni yaradılan və fəaliyyətdə olan təşkilatın yenidən təşkili zamanı 

c. Fəaliyyətdə olan təşkilatın ləğv edilməsi zamanı 

 

d. Təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılması üçün 

 

e. Yeni fəaliyyətə başlayan təşkilat üçün 

 

 

 

282. Mühasibat balansının tərəflərinin mənasını təyin etmək üçün hansı 

terminlərdən istifadə edilir?  

a. Balansın maddə və bölmələrindən 

 

b. )  Balansın aktiv və passivlərindən 

 

c. Balansın valyuta bölmələrindən 

 

d. Balansın yekun və nəticələrindən 

 

e. Balansın aktiv və passivinin bərabərliyindən 

 

 

283. Balansın hansı elementi əsas element hesab edilir?  

a. Mühasibat uçotunun hesabları 

 

b. )  Balansın maddələri 

 

c. Balansın valyutası 

 



d. Balansın bərabərliyi 

 

e. Balansın aktiv və passivinin eyniliyi 

 

 

284. Təsərrüfat əməliyyatlarının təsiri ilə balansın dəyişməsinin hansı 

növləri mövcuddur:  

a. Balans dəyişməsinin iki növü 

 

b. Balans dəyişməsinin bir növü 

 

c. )  Balans dəyişməsinin dörd növü 

d. Balans dəyişməsinin beş növü 

 

e. Balans dəyişməsinin üç növü 

 

 

 

285. Balansın aktivi hansı bölmələrdən ibarətdir?  

a. )  Dövriyyədən kənar və dövriyyə aktivləri 

b. Əsas vəsaitlər və istehsal ehtiyatları 

 

c. Əsas vəsaitlər və dövriyyə aktivləri 

 

d. Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər 

 

e. İstehsalat ehtiyatları və pul vəsaitləri 

 

 

BÖLMƏ: 05#01 (SÜRƏT 03.12.2014 14:25:53) 

286. Mühasibat uçotunun hesablar planı özündə neçə bölməni əks etdirir?  

a. 10 bölməni 

 



b. 8 bölməni 

 

c. 6 bölməni 

 

d. )  9 bölməni 

 

e. 5 bölməni 

 

 

 

287. Hesablar planı özündə nə əks etdirir?  

a. İqtisadi cəhətdən qruplaşdırılmış eyni nişanəlı sənədi 

 

b. Mühasibat hesabatlarının siyahısında onların iqtisadi nişanələr üzrə 

qruplaşdırılmış şifrələri 

c. Mühasibat uçotunu aparmaq, hesabat tərtib etmək və operativ 

rəhbərlik və təşkilatın fəaliyyətinin idarəedilməsi üçün zəruri olan 

sintetik və analitik hesabların siyahısını 

d. )  Təsərrüfat fəaliyyəti hallarının (aktivlərin, öhdəliklərin, maliyyə-

təsərrüfat əməliyyatlarının və s.) quruplaşdırılması və qeydiyyat 

sxemini özündə əks etdirən sənədlər, onlarda sintetik hesabların 

(birincisıra hesabların) və subhesabların (ikincisıra hesabların) adı və 

nömrəsini 

e. Aktivlərin, öhdəliklərin və s.quruplaşmasını 

 

 

 

288. Yeni hesablar planı hansı ildən tətbiq edilir?  

a. )  2008 

 

b. 2007 

 

c. 2006 

 

d. 2005 

 



e. 1996 

 

 

 

289. Hesabın aktivliyini necə müəyyən etmək olar?  

a. )  İqtisadi məzmununa görə balansın debet qalığına malik aktiv hissəsi 

üzrə 

 

b. Jurnal-order, köməkçi cədvəl və balans üzrə 

 

c. Hesabat, mühasibat uçotunun hesablar planı, analitik uçotun 

hesablarının siyahısı üzrə 

d. Sintetik və analitik hesablar arasındakı qarşılıqlı əlaqələr, dövriyyə və 

şahmat cədvəlləri üzrə 

e. Hesabın debet qalığına malik olması üzrə 

 

 

 

290. Hesabın passivliyini necə müəyyən etmək olar?  

a. Hesabın təyinatı, kredit dövriyyəsi, balansın passiv hissəsi üzrə 

 

b. Kredit qalığı, iqtisadi məzmunu, debet dövriyyəsi üzrə 

 

c. Baş kitab, dövriyyə cədvəli, balansın aktiv hissəsi üzrə 

 

d. )  Əmlakın əmələ gəlmə mənbələri, balansın passiv hissəsi, kredit 

qalığı üzrə 

e. Hesabın kredit qalığına malik olması üzrə 

 

 

 

291. Aktiv hesablarda son qalıq necə müəyyən edilir?  

a. Kredit dövriyyədən debet dövriyyəsini çıxmaqla 

 



b. Debet dövriyyəsindən kredit dövriyyəsini çıxmaqla 

 

c. İlk qalığın üzərinə debet dövriyyəsini əlavə edib kredit dövriyyəsini 

onun üzərinə əlavə etməklə 

d. )  İlk debet qalığının üzərinə debet dövriyyəsini əlavə edib kredit 

dövriyyəsini çıxmaqla 

e. İlk kredit qalığından kredit dövriyyəsini çıxıb debet dövriyyəsini 

əlavə etməklə 

 

 

 

292. Passiv hesablar üzrə son qalıq necə müəyyən edilir?  

a. )  İlk kredit qalığının üzərinə kredit dövriyyəsini əlavə edib debet 

dövriyyəsini çıxmaqla 

b. İlk kredit qalığının üzərinə debet dövriyyəsini əlavə edib kredit 

dövriyyəsinə çıxmaqla 

c. Kredit dövvüyyəsindən debet dövriyyəsini çıxmaqla 

 

d. Debet dövriyyəsindən kredit dövriyyəsini çıxmaqla 

 

e. Debet dövriyyəsindən kredit dövriyyəsini çıxmaqla 

 

 

 

293. Aktiv hesabın tam açıqlamasını açıqla:  

a. Təşkilatın əmlakının uçotu üçün açılan hesab 

 

b. Balansın aktiv maddələrinin hərəkəti üçün açılmış hesab 

 

c. )  Təşkilatın əmlakının tərkib və yerləşməsinə görə uçotu üçün 

balansın aktiv maddələrinə açılmış hesab 

d. Balansın aktiv hissəsinin birinci bölməsini uçota alan maddələri uçota 

almaq üçün açılmış hesab 

e. Hesablar sistemində əmlak və digər dəyərlilərin uçotu üçün açılmış 

hesab 

 



 

 

294. Passiv hesabların tam açıqlamasını açıqla:  

a. Təşkilatın əmlakının əmələ gəlmə mənbələrini uçota alan hesab 

 

b. Balansın passiv maddələrinin uçotu üçün açılmış hesab 

 

c. )  Təşkilatın xüsusi kapital və öhdəliklərinin uçotu üçün açılmış hesab 

 

d. Nizamnamə və digər kapitalların uçotunu aparmaq üçün açılmış hesab 

e. Borc vəsaiti mənbələrinin uçotunu aparmaq üçün açılmış hesab 

 

 

 

295. Aktiv hesabların son qalığı hansı halda təyin edilir?  

a. Debet və Kredit dövriyyələri bir-birinə bərabər olduqda 

 

b. Kredit dövriyyəsi debet dövriyyəsindən çox olduqda 

 

c. )  İlk debet qalığı və debet dövriyyəsi, kredit dövriyyəsindən çox 

olduqda 

 

d. Debet və kredit dövriyyəsində kənarlaşma olduqda 

 

e. İlk və son qalıq məbləqləri arasında kənarlaşma olduqda 

 

 

 

296. Passiv hesabların son qalığı hansı halda təyin edilir?  

a. Debet və kredit dövriyyələri bir-birinə bərabər olduqda 

 

b. Debet dövriyyəsi kredit dövriyyəsindən çox olduqda 

 

c. )  İlk qalıq məbləği və kredit dövriyyəsi debet dövriyyəsindən artıq 

olduqda 



d. Debet və kredit dövriyyələrində kənarlaşma olduqda 

 

e. İlk və son qalıq məbləğləri arasında kənarlaşma olduqda 

 

 

 

297. İki hesabın qarşılıqlı əlaqəsi necə adlanır?  

a. Mühasibat yazılışı 

 

b. )  İkili yazılış 

 

c. Hesabların müxabirləşməsi 

 

d. Əməliyyatların hesablarda əks etdirilməsi 

 

e. Hesablar vasitəsilə məlumatın əldə edilməsi 

 

 

298. Mühasibat uçotunun mühasibat yazılışı dedikdə nə başa düşülür?  

a. Natural göstəricinin dəyər ifadəsində qiymətləndirilməsi 

b. Hesabi hesablamanın aparılması 

 

c. )  Hesabların müxabirləşməsinin göstərilməsi 

 

d. Zəruri göstəricilərin düzgün doldurulmasına nəzarət 

 

e. Mühasibat yazılışlarının tərtib edilməsi 

 

 

 

299. Aktiv hesablarda yazılışların düzgün aparılması qaydasını müəyyən et.  

a. Aktiv hesablarda ilk qalıq kreditdə, artma debetdə, azalma isə kreditdə 

yazılır 

 



b. Aktiv hesablarda ilk qalıq kreditdə, artma kreditdə azalma isə debetdə 

yazılır 

 

c. )  Aktiv hesablarda ilk qalıq debetdə, artma debetdə azalma isə 

kreditdə yazılır 

 

d. Aktiv hesablarda ilk qalıq debetdə, artma kreditdə azalma isə debetdə 

yazılır 

 

e. Aktiv hesablarda ilk qalıq kreditdə azalma kreditdə artma isə debetdə 

yazılır 

 

 

 

300. İkili yazılışın müəyyən edilməsini tam açıqla:  

a. Təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunun hesablarında yazılış 

üsulu 

 

b. Hər bir təsərrüfat əməliyyatının eyni vaxtda mühasibat uçotunun 

hesablarında yazılması üsulu 

c. )  Təsərrüfat əməliyyatının eyni məbləqdə bir hesabın debetində digər 

hesabın kreditində əks etdirilməsi üsulu 

d. Təsərrüfat əməliyyatının uçotda əks etdirilməsi üçün onların 

qruplaşdırılması üsulu 

e. Hər bir əməliyyatın uçotda əks etdirilməsində xüsusi qeydiyyatın 

aparılması üsulu 

 

 

 

 

 

 


