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Sual: Dövlətin əsas maliyyə sə

 
toplu maliyyə balans

 
dövlətin vahid büdcə

 dövlətin sosial-iqtisadi inki

 
regionların inkişafının dövl

 dövlət büdcəsi. 

8014#01#Q15 

8014 -Büdcə sistemi

[Təsviri] 

Suleymanova X.İ

80 dəqiqə 

0 Saniyə 

İmtahan 

200 

64 (32 %) 

200 

27 

 

 

 

 

0103 

9 

9 

 

2 % 

ə sənədi hansıdır? (Çəki: 1) 

 balansı 

tin vahid büdcə təsnifatı; 

iqtisadi inkişaf konsepsiyası;

afının dövlət proqramları 

 

 sistemi 

Suleymanova X.İ. 



 
 
Sual: Büdcənin funksiyalarına aid deyil: (Çəki: 1) 

 
ÜDM-nin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi; 

 iqtisadiyyatın təzimlənməsi və həvəsləndirilməsi funksiyası;

 
nəzarət funksiyası; 

 sosial siyasətin maliyyə təminatı 

 
ölkənin müdafiəsinin təşkili. 

 
 
Sual: Büdcənin gəlirlərinin yaradılması prosesində hansı iştirakçılar arasında büdcə 
münasibətləri yaranır? (Çəki: 1) 

 dövlət müəssisələri ilə büdcə təşkilatları arasında 

 
dövlətlə(bələdiyyələrlə) vergi ödəyiciləri arasında 

 dövlət orqanları ilə özəl bölmə arasında 

 
bütün təsərrüfat subyektləri arasında 

 bütün təsərrüfat subyektləri bə bütün əhali arasında

 
 
Sual: Büdcənin tarixi iqtisadi kateqoriya kimi fəaliyyəti nə ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1) 

 
əmtəə-pul münasibətlərinin meydana gəlməsi ilə 

 dövlətin iqtisadi münasibətlərlə müdaxilə etməsi ilə 

 
dövlətin iqtisadiyyatın inkişafındakı həlledici rolu ilə 

 dövlətin yaranması və inkişafı ilə 

 
dövlətin müdafiə və soail funksiyalarının meydana gəlməsi ilə

 
 
Sual: Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı üzrə büdcənin 
funksiyası hansı istiqamətlərdə həyata keçirilir 1. Dövlətin bütün infrastruktur sahələrinin 
maliyyələşdirilməsi 2. Elmin və təhsilin inkişaf etdirilməsi 3. Sənayenin və kənt təsərrüfatının 
təbii fəlakətlərdən qorunması 4. Səhiyyənin maliyyələşdirilməsi 5. Sosial-mədəni tədbirlərin 
və digər sosial sferanın saxlanması xərclərinin maliyyələşdirilməsi 6. Yanğın və digər bədbəxt 
hadisələrdən dəyən zərərlərin aradan qaldırılması (Çəki: 1) 



 
2,4,5

 1,2,6

 
3,4,5

 4,5,6

 
1,5,6

 
 
Sual: aşğıda gey lunanlardan hansının büdcənin bilavasitə funksiyasına aid olanı göstərin 
(Çəki: 1) 

 Müəssisələrin gəlir və xərclərinin tənzimlənməsi 

 
Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı 

 Büdcənin gəlirləri və xərclərini tarazlaşdırmaq 

 
Dövlətin iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyən etmək 

 Büdcə təşkilatlarının smetaları üzrə nəzərdə tutulan xərclərin 
maliyyələşdirilməsi 

 
 
Sual: Büdcənin gəlirləri və xərcləri hansı göstəricilərə əsasən müəyyən edilir? (Çəki: 1) 

 
Ölkənin toplu maliyyə balansının göstəricilərinə 

 Ölkənin iqtisadi-sosial inkişaf proqramının göstəricilərinə 

 
ÜDM-un istehsal həcminə 

 Təsərrüfat subyektlərinin sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə

 
Tələb, təklif və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə 

 
 
Sual: İqtisadi ədəbiyyatda büdcənin aşagıdakı funksiyaları yerinə yetirdiyi göstərilir: (Çəki: 1) 

 ÜDM-un bölüşdürülməsi(yenidən bölüşdürülməsi) və mərkəzləşdirilmiş pul 
vəsaiti fondunun yaradılması və istifadəsi üzərində nəzarət 

 
Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və onun inkişafının stimullaşdırılması 



 
Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı 

 Yuxarıda göstərilənlərin hamısı 

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları vasitəsi ilə dövlətə 
məxsus vəzifə və funksiyaların yerinə yetirilməsi hansı vəsait hesabına maliyyələşdirilir? 
(Çəki: 1) 

 Dövlət hakimiyyəti orqanlatrının qanunla təsdiq edilmiş xüsusi vəsaiti

 
Dövlət toplu maliyyə balansı 

 Dövlət büdcəsi və bələdiyyələrin büdcəsi 

 
Dövlət büdcəsi 

 Yuxarıda göstərilən mənbələrin hamısı 

 

BÖLMƏ: 0201 

Ad 0201 

Suallardan 65 

Maksimal faiz 65 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Federativ dövlətlərin büdcə sistemi neçə səviyyədən ibarətdir ? (Çəki: 1) 

 
1;

 2;

 
3;

 5 

 
4.

 
 
Sual: Büdcə sisteminin qurulması prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1) 



 
büdcə sisteminin vahidliyi; 

 ayrı-ayri büdcə həlqələrinin müctəqilliyi; 

 
büdcə sisteminin dinamik inkişafı; 

 büdcələrin balanslaşdırılması; 

 
büdcə vəsaitinin ünvanlı və məqsədli olması

 
 
Sual: . Hazırda fəaliyyət göstərən “Büdcə sistemi haqqında” AR Qanunu neçənci ildə qəbul 
olunmuş-dur? (Çəki: 1) 

 2003; 

 
2001; 

 2002; 

 
2012 ;

 2011. 

 
 
Sual: Hazırda fəaliyyət göstərən “Büdcə sistemi haqqında” AR Qanunu neçənci ildə qüvvəyə 
minmişdir? (Çəki: 1) 

 
2 iyul 2002-ci ildə; 

 1 yanvar 2003 –cü ildə;

 
1 yanvar 2002 –cü ildə;

 1 yanvar 2012 –cü ildə;

 
1 yanvar 2000 –cü ildə.

 
 
Sual: Büdcədənkənar əməliyyatlar dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1) 

 qeyri-büdcə müəssisələrinin əməliyyatları; 

 
qanunvericilkdə müəyyən edilmiş qaydada büdcədən ayrılmış vəsaitin kənarda 

xərclənməsi ilə bağlı maliyyə əməliyyatları; 



 
büdcə təşkilatlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət 

büdcəsindən kənarda əldə etdikləri gəlirləri və xərcləri üzrə maliyyə əməliyyatları; 

 sadalananların hər biri; 

 
sadalananların heç biri. 

 
 
Sual: Məqsadli büdcə fondlarını göstərin: (Çəki: 1) 

 Dövlət Neft Fondu; 

 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu; 

 Dövlət Yol Fondu 

 
Sığorta Fondu. 

 Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu

 
 
Sual: Büdcə quruluşuna daxildir: (Çəki: 1) 

 
büdcə sistemi, büdcə təsnifatı, büdcə sisteminin təşkili prinsipləri; 

 büdcə sistemi, büdcə təsnifatı, dövlət quruluşu; 

 
büdcə sistemi, büdcə sisteminin təşkili prinsipləri, dövlət quruluşu;

 dövlət quruluşu,büdcə sistemi, büdcə hüququ; 

 
büdcə təsnifatı,büdcə hüququ, büdcə planlaşdirilması. 

 
 
Sual: Büdcə quruluşu nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

 Büdcə quruluşu dövlətin mövcud mülkiyyət formalarının maliyyə münasibətlərini 
əks etdirir 

 
Büdcə quruluşu dövlətin mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti 

fondlarının məcmusundan ibarətdir 

 Dövlətin mövcud inzibati-siyasi təşkilinin ifadə formasıdır 

 
Büdcə sisteminin qurulması və onun ayrı-ayrı həlqələri (səviyyələri) arasındakı 

maliyyə münasibətlərinin təşkilindən ibarətdir 



 
 
Sual: Büdcə quruluşunun təşkili nəyə əsaslanır? (Çəki: 1) 

 
Dövlətin maliyyə sisteminin qurulması və onun ayrı-ayrı həlqələri arasındakı 

münasibətlərə 

 Dövlət quruluşuna, yəni onun inzibati, siyasi və ərazi quruluşuna, mərkəzi və 
yerli orqanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərə 

 
Ölkənin büdcə təsnifatının formalaşması və inkişafına 

 Dövlətin iqtisadi, sosial inkişaf səviyyəsinə 

 
Büdcə sisteminin tarixi inkişaf mərhələlərinə 

 
 
Sual: Büdcə quruluşunun tərkibini göstərin 1. Büdcə sisteminin təşkili 2. Büdcələrin təsərrüfat 
subyektləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi 3. Büdcələrin tərkibi, proqnozlaşdırılması 4. Büdcə gəlirləri 
və xərclərinin təsnifatı 5. Büdcə sisteminin və büdcələrin təşkili prinsipləri 6. Büdcənin 
maliyyə sisteminin digər həlqələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin təşkili (Çəki: 1) 

 
1,4,5

 2,4,5

 
3,4,6

 1,3,5

 
4,5,6

 
 
Sual: Federal dövlətlərdə büdcə quruluşu neçə səviyyədən ibarət olur? (Çəki: 1) 

 dörd

 
iki 

 üç 

 
beş 

 
altı 

 
 
Sual: Federativ dövlətin Federasiya büdcəsinin gəlirləri hansılardır? 1. əmlak vergisi 2. ƏDV 
3. fiziki şəxslərdən gəlir vergisi 4. yerli lisenziyaların verilməsindən mədaxillər 5. 



subvensiyalar 6. inzibati rüsumlar 7. dövlət istiqrazlarından daxil olan vəsaitlər 8. gömrük 
rüsumları (Çəki: 1) 

 
1,2,3,5

 2,3,7,8

 
2,4,5,7

 3,4,6,8

 
1,4,5,8

 
 
Sual: Büdcə sistemi nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

 dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar pul vəsaiti fondlarının məcmusu 

 
dövlət büdcəsinin və maliyyə sisteminin bütün digər həlqələrinin məcmusu 

 ölkənin vahid büdcə sistemində birləşdirilən dövlət büdcəsinin, ayrı-ayrı 
müstəqil büdcələrin məcmusu 

 
dövlət büdcəsinin, müəssisələrin maliyyə planlarının və yerli büdcələrin 

məcmusu 

 dövlət büdcəsinin məqsədli büdcə fondlarının və yerli büdcələrin məcmusu 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminə hansı büdcələr daxildir? (Çəki: 1) 

 
AR-nın dövlət büdcəsi, icmal büdcə və yerli büdcələr 

 
İcmal büdcə,AR-nın dövlət büdcəsi 

 
Toplu maliyyə balansı, büdcədənkənar dövlət fondları və dövlət büdcəsi

 AR-nın dövlət büdcəsi, Naxçıvan MR-nın büdcəsi və yerli büdcələr 

 
Dövlət büdcəsi, büdcədənkənar dövlət fondları və yerli büdcələr 

 
 
Sual: Büdcə sisteminin təşkili prinsipləri dedikdə konkret nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1) 

 Büdcə sisteminin qurulması, onların gəlirləri və xərclərinin proqnozlaşdırılması 

 
Büdcə sisteminin bütün həlqələrinin qurulması, onların gəlirlərinin formalaşması 



xərclərinin maliyyələşdirilməsi və ümumilikdə büdcə prosesinin təşkili üzrə əsas 
müddəalar nəzərdə tutlur 

 
Büdcələrin planlaşdırılması, onların tərtibi, təsdiqi və icrası məsələlərinin həll 

edilməsi 

 Büdcələrin vahid büdcədə birləşdirilməsi, onların gəlirlərinin mənbələrinin və 
xərclərinin istiqamətlərinin müəyyən edilməsi 

 
Büdcələrin formalaşması, onların tərtibi və müzakirəsi və təsdiqi, habelə icrası 

üzərində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi 

 
 
Sual: “Büdcə sistemi haqqında” AR-nın Qanununda büdcə sisteminin təşkil edilməsinin 
aşağıdakı prinsipləri təsbit edilmişdir (Çəki: 1) 

 
Büdcələrin gəlir mənbələrinin təyin edilməsi 

 
Büdcə sisteminin vahidliyi və büdcələrin müstəqilliyi 

 
Xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsi 

 
Gəlirlərin və xərclərin proqnozlaşdırılması və büdcələrə təhkim edilməsi

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Büdcələrin müstəqilliyi prinsipi nə ilə təmin edilir? 1. Gəlirlərin və xərclərin müstəqil 
olaraq büdcə səviyyələri arasında bölüşdürmək 2. Qanunvericiliyə uyğun olaraq mədaxil 
mənbələrinin olması 3. Qanunvericilik əsasında gəlirlərin və xərclərin uçotunu və auditini 
aparmaq 4. Vahid büdcə təsnifatı çərçivəsində xərclərin istiqamətlərini müəyyənləşdirmək 
hüququnun olması 5. Büdcələrin müstəqil olaraq tərtib və təsdiq etmək 6. Büdcələrin icrası 
zamanı ilin axırına sərbəst qalan vəsaitə müstəqil sərəncam vermək hüququnun olması (Çəki: 
1) 

 
1,3,5

 2,4 

 
4,5,6

 1,6 

 
3,5 

 
 
Sual: Büdcə sisteminin vahidliyi nə ilə təmin edilir? 1. Xərclərin vahid normalar və 
normativlər əsasında maliyyələşdirmək 2. Eyni büdcə təsnifatının olması 3. Gəlirlərin 



büdcəyə daxil olması üzərində uçot və nəzarətin olması 4. Eyni büdcə sənədləri və 
formalarından istifadə olunması 5. Xərclərin məqsədli maliyyələşdirilməsinin müntəzəm üçot 
və auditinin aparılması 6. Büdcələrin icrasına dair müntəzəm hesabatların hazırlanması və 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təqdim edilməsi (Çəki: 1) 

 
1,5,6

 2,5,6

 
3,4,5

 2,4,6

 
1,3,5

 
 
Sual: Büdcələrin balanslaşdırılması prinsipi necə təmin edilir? (Çəki: 1) 

 Gəlirlərin həcmi xərclərin tam ödənilməsi üçün kifayət etməkdə xərclər 
mütənasib ixtisar edilir 

 
Büdcədə nəzərdə tutlan xərclərin həcmi həmin büdcələrin gəlirlərinin və büdcə 

kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən daxil olan vəsaitin həcminə müvafiq 
olmalıdır 

 
Büdcə xərclərini kəsirsiz maliyyələşdirmək məqsədilə yuxarı büdcələrdən vəsait 

ayrılması üçün müraciət olunmalıdır 

 Büdcələrin balanslaşdırılması üçün xərclərin maliyyələşdirilməsini təxirə salmaq 
lazımdır 

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Büdcə münasibətlərinə daxildir (Çəki: 1) 

 Bütün iqtisadi münasibətlər 

 
Bütün maliyyə münasibətləri 

 Dövlətin və yerli özünüidarəetmə orqanlarının mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti 
fondunun yaradılması və istifadə edilməsi ilə əlaqədar olan maliyyə münasibətləri 

 
Dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının yaradılması və istifadəsi 

ilə əlaqədar maliyyə münasibətləri 

 Doğru cavab yoxdur 

 



 
Sual: Büdcənin gəlirlərinin və xərclərinin həcmi (Çəki: 1) 

 
Ölkənin ÜDM-un həcmindən asılıdır 

 Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılıdır 

 
Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılı deyil 

 Ölkənin perspektiv sosial-iqtisadi inkişaf proqramından asılıdır

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Bəzi iqtisadi ədəbiyyatda büdcə bu cür çərh edilir: (Çəki: 1) 

 Dövlətin əsas maliyyə planı kimi 

 
Dövlətin gəlirlərinin və xərclərinin smetasi kimi 

 Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondu kimi

 
Yuxarıda göstərilənlərin hamısı 

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Büdcə mexanizminə aiddir: (Çəki: 1) 

 
Büdcənin tərtibi, müzakirəsi, təsdiqi və icrası 

 
Büdcələrin xəzinədarlıq vasitəsilə icra edilməsi 

 
Vəsaitlərin büdcəyə daxil olması və vəsaitlərin büdcədən ayrılması formaları və 

metodlarının məcmusu və büdcələrarası münasibətlər 

 Büdcə vəsaitlərinin inzubati qaydada idarə edilməsi metodları 

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: “Büdcə sistemi haqqında” AR-nın Qanununda büdcə necə ifadə olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 Dövlətin və yerli özünüidarəetmə orqanlarının mərkələşdirilmiş pul vəsaiti 
fondunun yaradılması və istifadə olunması forması 

 
AR-nın müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarə orqanları vasitəsilə dövlətə və 



bələdiyyələrə məxsus vəzifə və funksiyaları yerinə yetirmək üçün lazım olan oul 
vəsaitinin yığılması və istifadə olunması üçün əsas maliyyə sənədi 

 
AR-nın müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarə orqanlarının mərkəzləşdirilmiş 

gəlirləri və xərcləri balansını əks etdirən əsas maliyyə sənədi 

 AR-nın müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarə orqanlarının vəzifə və 
funksiyalarının həyata keşirmək məqsədilə qanunvericilik əsasında müəyyən 
edilmiş qaydada mərkəzləşdirilmiç pul vəsaiti fondunun yaradılması və 
məqsədəuyğun istifadə edilməsi üçün əsas maliyyə sənədi 

 
AR-nın müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarə orqanları vasitəsilə onların 

funksiyaları və vəzifələrinin yerinə yetililməsi üçün növbəti maliyyə ilinə təsdiq 
edilən gəlirləri və xərclərini əks etdirən əsas maliyyə sənədi 

 
 
Sual: Transfertlər nədir? (Çəki: 1) 

 
Vergili tədiyyələr 

 Geri qaytarılmalı vəsait 

 
Geri qaytarmamaq şərti ilə verilən büdcə vəsaiti 

 Müvəqqəti maliyyə yardımı göstərmək üçün ayrılmış vəsait 

 
Haqqı ödənilmək şərti ilə müəssisələrə verilən pul ödənişləri

 
 
Sual: Büdcə kretitləri hansı prinsiplər əsasında verilir? (Çəki: 1) 

 Haqqı ödənilməklə və qaytarılmaqla

 
Müddətli və müddətsiz 

 Qaytarılmaqla və müddətsiz 

 
 cavabların hamısı doğrudur 

 Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Büdcə kreditinin mənbələri (Çəki: 1) 

 
AR-nın Mərkəzi Bankının vəsaiti 

 Büdcələrarası dövlət fondlarının vəsaiti 



 
Büdcələrin ilin əvvəlinə sərbəst qalan vəsaitləri

 Büdcələrin vəsaitləri 

 
Müəssisələrin sərbəst vəsaitləri 

 
 
Sual: Büdcələrarası münasıbətlərin formaları: (Çəki: 1) 

 Transfertlər 

 
Dotasiyalar 

 Subsidiyalar və subvensiyalar

 
Göstərilənlərin hamısı 

 Onlardan heç biri 

 
 
Sual: Dotasiya qaydasında maliyyələşmə: (Çəki: 1) 

 
Məqsədli xarakter daşıyır 

 Qismən məqsədli xarakter daşıyır 

 
Məqsədli xarakter daşımır 

 Məqsədli istifadə edilmədikdə geri qaytarılır

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Büdcələrin xüsusi gəlirləri nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

 Büdcə kreditləri 

 
AR-nın qanunvericiliyi ilə müvafiq büdcələrə təhkim edilmiş vergili və digər 

gəlirlər 

 Dovlət fondlarında büdcələrə ayrılmış xüsusi vəsait 

 
Dövlətin ayırdığı maliyyə yardımı 

 Doğru cavab yoxdur 

 



 
Sual: Büdcədən maliyyələşdirmə hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilir 1,qaytarılmaqla 
2,qaytarmamaqla 3,əvəzi ödənilməklə 4,əvəzi ödənilmədən 5,müddətli 6,müddətsiz 
7,məqsədli istifadə edilməklə geri qaytarılır (Çəki: 1) 

 
1,4,6

 2,3,5

 
2,4,6

 3,6,7

 
4,6,7

 
 
Sual: AR-nın “Büdcə sistemi haqqında” Qanununda büdcə sisteminin təşkil edilməsinin 
aşağıdakı prinsipləri təsbit edilmişdir (Çəki: 1) 

 Beş prinsip 

 
On prinsip 

 Iki prinsip 

 
AR-nın “Büdcə sistemi haqqında” Qanununda büdcə sisteminin təşkili prinsipləri 

təsbit edilməmişdir 

 Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının İcmal büdcəsinə hansı büdcələr daxildir? (Çəki: 1) 

 
Toplu maliyyə balansı və yerli büdcələr 

 Dövlət büdcəsi, Naxçıvan MR-nın büdcəsi (büdcədənkənar fondlar da daxil 
olmaqla) və büdcədənkənar dövlət fondlarının gəkirləri və xərcləri 

 
Dövlət büdcəsi, Dövlət Neft Fondu və Naxçıvan MR-nın büdcəsi 

 
Dövlət büdcəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Naxçıvan MR-nın büdcəsi, yerli 

büdcələr 

 
Dövlət büdcəsi, Toplu Maliyyə balansı və yerli büdcələr 

 
 
Sual: Büdcə sisteminin təşkili prinsiplərini göstərin: 1.Büdcə vəsaitinin təsdiq edilmiş 
minimal normalar əsasında istifadə edilməsi 2.Büdcə vəsaitlərinin səmərəli və qənaətlə 



istifadə edilməsi 3.Büdcə vəsaitlərinin məsədli proqramların icrasına xərclənməsi 
4.Büdcələrin aşkar və şəffaf olması 5.Büdcənin gəlirləri və xərclərinin həmin büdcələrdə tam 
əks olunması 6.Büdcə xərclərinin fərdi smetalar əsasında maliyyələşdirilməsi (Çəki: 1) 

 
1,4,5

 2,3,6

 
1,4,6

 2,4,5

 
3,4,5

 
 
Sual: Büdcədənkənar əməliyyatlara hansı maliyyə əməliyyatları aid edilir? (Çəki: 1) 

 Büdcə təşkilatlarının onlar üçün təsdiq edilmiş gəlir planından əlavə əldə 
etdikləri vəsaitlər hesabına əlavə həyata keçirilən maliyyə əməliyyatları 

 
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və büdcə təşkilatlarının qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsindən və Naxçıvan MR-nın büdcəsindən 
kənar əldə etdikləri gəlirləri və həyata keçirdikləri xərcləri üzrə maliyyə əməliyyatları 

 
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və büdcə təşkilatlarının məqsədli büdcə 

proqramları üzrə əldə etdikləri gəlirlər və onların hesabına həyata keçirdikləri 
xərclər üzrə maliyyə əməliyyatları 

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və büdcə təşkilatlarının dövlət 
büdcədənkənar fondların vəsaitləri hesabına həyata keçirdikləri maliyyə 
əməliyyatları 

 
Müvafiq icra hakimiyyəti və büdcə təşkilatlarının qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada büdcədənkənar fondların transfertləri hesabına həyata keçirdikləri 
məqsədli sosial-iqtisadi inkişaf proqramları üzrə maliyyə əməliyyatları 

 
 
Sual: Yerli büdcələrə aiddir: (Çəki: 1) 

 
Rayonların büdcələri 

 
Şəhərlərin büdcələri 

 
Bələdiyyə büdcələri 

 
Şəhər tabeçiliyində olan rayonların büdcələri

 Doğru cavab yoxdur 



 
 
Sual: Büdcə sisteminin təşkili prinsiplərinə aiddir: (Çəki: 1) 

 
büdcə sisteminin vahidliyi və büdcələrin müstəqilliyi 

 büdcələrin reallığı və aşkarlığı 

 
gəlirlərin və xərclərin həmin büdcələrdə tam əks olunması

 onların hamısı 

 
doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: AR-da büdcə ili hansı dövrü əhatə edir? (Çəki: 1) 

 Yanvarın 1-dən iyulun 1-dək 

 
Iyul ayının 1-dən gələn ilin iyun ayının 30-dək 

 Cari ilin fevral ayının 1-dən gələn ilin yanvar ayının 31-dək

 
Sentyabr ayının 1-dən gələn ilin avqust ayının 31-dək 

 Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: AR-nın büdcə sisteminə daxil olan büdcələr arasında kı maliyyə münasibətləri hansı 
qanunvericilik sənədi əsasında tənzimlənir: (Çəki: 1) 

 
AR-nın Konstitusiyası 

 AR-nın “Vahid büdcə təsnifatı” 

 
AR-nın “Vergi məcəlləsi 

 AR-nın “Büdcə sistemi haqqında” Qanun 

 
AR-nın “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qayudaları”

 
 
Sual: Büdcə hüququnun əsasları hansı qanunvericilik sənədlərində təsbit olunmuşdur? (Çəki: 
1) 

 AR-nın Konstitusiyası 



 
AR-nın “Büdcə sistemi haqqında” Qanunu 

 Hər büdcə ili üçün qəbul edilən dövlət büdcəsi haqqında qanun və dögər 
hüquqi-normativ aktlar 

 
Onların hamısı 

 Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Yerli özünüidarəetmə orqanlarının büdcə hüququnun əsasları hansı qanunvericilik 
sənədlərində təsbit olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 
50. Yerli özünüidarəetmə orqanlarının büdcə hüququnun əsasları hansı 

qanunvericilik sənədlərində təsbit olunmuşdur? 

 
Büdcə sistemi haqqında” AR-nın Qanunu 

 
“Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında”AR-nın Qanunu və digər 

qanunvericilik aktları 

 
Onların hamısı 

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Büdcə prosesinin təçkili sahəsində dövlət hakimiyyəti və icra orqanlarının və yerli 
özünüidarə orqanlarının səlahiyyətlərini tənzimləyən hüquqi normaların məcmusu necə 
adlanır? (Çəki: 1) 

 
Büdcə normativləri 

 Büdcə hüququ 

 
Büdcə səlahiyyətləri 

 Maddi hüquqi normalar 

 
Prosesual hüquqi normalar

 
 
Sual: Gəlilərin və xərclərin büdcələr və büdcə səviyyələri arasında bölgüsü hansı hüquqi 
sənəd əsasında həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 AR-nın Konstitusiyası 



 
AR-nın Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları 

 AR-nın Prezidentinin xüsusi fərmanları 

 
AR-nın “Büdcə sistemi haqqında” qanun və hər il üçün qəbul edilən dövlət 

büdcəsi haqqında qanun 

 AR-nın “Vergi Məcəlləsi 

 
 
Sual: Büdcə hüquqi normalarına hansı hüquqi normalar aiddir? (Çəki: 1) 

 
Maddi və prosessual hüquqi normalar

 Inzibatı-ərazi hüquqi normalar 

 
İnzibatı-siyasi hüquqi normalar 

 Maddi-maliyyə hüquqi normalar 

 
Onların hamısı 

 
 
Sual: Büdcə hüququnun maddi normaların tərkibini göstərin 1.Büdcələrin tərtibi 2.Büdcələrin 
gəlirlərinin tərkibi və normaları 3.Gəlirlərin icrası üzrə hesabatların t 4.Gəlirlərin və xərclərin 
büdcələr arasında bölgüsü 5.Xərclərin icrası haqqında hesabatların tərtibi və təqdimi 
6.Xərclərin təyinatı (Çəki: 1) 

 
1,3,4

 
1,4,6

 
2,4,6

 
3,4,5

 3,5,6

 
 
Sual: Büdcənin prosesual hüquqi normalarının tərkibini göstərin 1/Büdcələrin tərtibi 
2/Gəlirlərin və xərclərin büdcələr arasında bölğüsü 3/Büdcələrin layihələrinin müzakirəsi və 
təsdiqi 4/Xərclərin təyinatı və xərc normaları 5.Büdcələrin icrası haqqında hesabatların 
hazırlanması, müzakirəsi və təsdiqi 6.Büdcələrin xüsusi və tənzimləyici gəlirlərinin müəyyən 
edilməsi (Çəki: 1) 

 1,2,5



 
1,3,5

 2,5,6

 
1,5,6

 4,5,6

 
 
Sual: AR-nın Konstitusiyasına əsasən hər il dövlət büdcəsini hansı orqan təsdiq edir? (Çəki: 1) 

 
AR-nın Prezidenti 

 AR-nın Milli Məslisi 

 
AR-nın Nazirlər Kabineti 

 Maliyyə Nazirliyi 

 
Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 
 
Sual: Konstitusiyaya əsasən AR-da vergiləri, rüsumları və ödənişləri hansı orqan müəyyən 
edir? (Çəki: 1) 

 AR-nın Maliyyə Nazirliyi 

 
AR-nın Prezidenti 

 AR-nın Nazirlər Kabineti 

 
AR-nın Milli Məaclisi 

 AR-nın Vergilər Nazirliyi və Gömrük Komitəsi

 
 
Sual: AR-nın dövlət büdcəsinin icrasına ali nəzarəti hansı orqan həyata keçirir? (Çəki: 1) 

 
AR-nın Prezidenti 

 AR-nın Milli Məclisi və Hesablama Palatası 

 
AR-nın Nazirlər Kabineti 

 AR-nın Maliyyə Nazirliyi 



 
AR-nın Nazirlər Kabineti və Maliyyə Nazirliyi

 
 
Sual: AR-nın dövlət büdcəsini AR-nın Milli Məclisinin təsdiqinə hansı orqan təqdim edir? 
(Çəki: 1) 

 AR-nın Nazirlər Kabineti 

 
AR-nın Maliyyə Nazirliyi 

 AR-nın Prezidenti 

 
AR-nın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

 AR-nın Maliyyə Nazirliyi və Mərkəzi Bankı

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin layihəsini hansı orqan hazırlayıb Prezidentə 
təqdim edir? (Çəki: 1) 

 
AR-nın Milli Məclisinin Büdcə Komitəsi 

 AR-nın Maliyyə Nazirliyi 

 
AR-nın Maliyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyi 

 AR-nın Nazirlər Kabineti 

 
AR-nın Maliyyə Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 
 
Sual: Konstitusiyaya əsasən AR-nın dövlət büdcəsinin israsını hansı orqan təmin edir? (Çəki: 
1) 

 AR-nın Milli Məclisi 

 
AR-nın Prezidenti 

 AR-nın Nazirlər Kabineti 

 
AR-nın Maliyyə Nazirliyi 

 AR-nın Maliyyə Nazirliyi və Mərkəzi Bank

 
 
Sual: Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsini hansı orqan təsdiq edir? (Çəki: 1) 



 
AR-nın Milli Məclisi 

 AR-nın Nazirlər Kabineti 

 
AR-nın Maliyyə Nazirliyi 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 

 
Naxçıvan MR-nın Ali Məclisinin təqdimatı ilə AR-nın Milli Məclisi

 
 
Sual: AR-nın Konstitusiyasına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcə layihəsini 
hansı orqan hazırlayıb Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdim edir? (Çəki: 1) 

 AR-nın Maliyyə nazirliyi 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

 AR-nın Nazirlər Kabineti 

 
AR-nın Maliyyə Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

 Naxçivan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti

 
 
Sual: Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsini hansı orqan icra edir? (Çəki: 1) 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi

 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Yerli büdcələrin müstəqilliyi necə təmin edilir? 1.Vergilərin dərəcələrini müstəqil 
müəyyən etmək hüququnun olması 2.Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş öz mədaxil 
mənbələrinin olması 3.Xərclərin istiqamətini və təyinatını dəyişdirmək hüququnun olması 
4.Yerli büdcə vəsaitinə sərəncam vermək barədə müstəsna hüququnun olması 5.Yuxarı 
büdcələrdən kredit almaq səlahiyyətinin olması ilə (Çəki: 1) 

 
1,3



 
2,4

 3,5

 
1,4

 2,5

 
 
Sual: Növbəti büdcə ili üçün bələdiyyələrin büdcə layihələri hansı orqanların qərarı ilə təsdiq 
edilir? (Çəki: 1) 

 
Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının

 AR-nın Maliyyə Nazirliyinin 

 
Bələdiyyənin 

 Nazirlər Kabinetinin 

 
AR-nın Milli Məclisinin 

 
 
Sual: Büdcələrarası münasibətlər hansı maliyyı münasibətlərini ifadə edir? (Çəki: 1) 

 Müəssisələrdə büdcə təşkilatları arasındakı maliyyə münasibətlərini 

 
Müxtəlif səviyyəli hakimiyyət orqanları arasındakı maliyyə münasibətlərini 

 Büdcə təşkilatları arasındakı maliyyə münasibətlərini 

 
Büdcəyə tədiyyə ödəyən təşkilatlarla büdcələr arasındakı maliyyə 

münasibətlərini 

 Təsərrüfat subyektləri ilə büdcələr arasındakı maliyyə münasibətləri 

 
 
Sual: Büdcələrarası maliyyə münasibətlərinə hansı maliyyə münasibətləri aiddir? (Çəki: 1) 

 
Büdcə sisteminə daxil olan gəlirlərin büdcə səviyyələri arasında bplüşdürülməsi 

 Büdcə vəsaitinin xərclənməsi səlahiyyətlərinin büdcələr arasında 
hədləndirilməsi 

 
Büdcələrarası tənzimləmə 



 
Onların hamısı 

 Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı əməliyyatlar büdcələrarası tənzimləməyə aiddir? (Çəki: 1) 

 
Gəlirlərin müvəqqəti (növbəti maliyyə ilindən az olmayan müddətə) 

normativlərlə müxrəlif səviyyəli büdcələr arasında bölğüsü 

 Gəlirlərin fasiləsiz və ardıcıl büdcəyə daxil olması 

 
Büdcə vəsaitlərinin məqsədli istifadə olunması 

 Büdcə vəsaitlərinin istifadəsi haqqında hesabatların vaxtında təqdim edilməsi 

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Büdcələrarası tənzimləməyə aid olan əməliyyatları müəyyən edin (Çəki: 1) 

 Xərclərin maliyyələşmə mənbələrinin rüblər üzrə bölgüsü 

 
Gəlirlərin büdcəyə daxil olması haqqında bəyannamələrin təqdim edilməsi 

 Büdcə vəsaitinin bir büdcə səviyyəsindən diğər büdcələr arasında bölğüsü

 
Gəlirlərin təyin edilmiş müddətlərdə büdcəyə köçürülməsi 

 Onların hamısı 

 
 
Sual: Hansı dövlətlərin büdcəsi üzv dövlətlərin üzvlük haqqı əsasında formalaşır (Çəki: 1) 

 
konfederativ ittifaq dövlət

 federativ dövlət 

 
unitar dövlət 

 sadalananların heç biri 

 
sadalananların hər biri 

 
 
Sual: Büdcə qəlirlərinin büdcə xərclərindən artiq olan məbləgi (Çəki: 1) 



 
büdcə profisiti 

 büdcə defisiti 

 
büdcə kəsiri 

 büdcə balansı

 
heç biri 

 
 
Sual: Büdcə xərclərinin qəlirlərlərlə təmin olunmayan məbləği (Çəki: 1) 

 büdcə kəsiri 

 
büdcə artıqlığı 

 büdcə profisiti 

 
büdcə balansı 

 sadalananların heç biri

 
 
Sual: Qanun vericiliyə uyğun olaraq tam və ya qismən müvafiq büdcələrə təhkim olunan gəlir 
növləri (Çəki: 1) 

 
Xüsüsi gəlirlər 

 ümumi qəlirlər 

 
subsidiya ;subvenciya

 subsidiya;datasiya 

 
yalnız dotasiya 

 

BÖLMƏ: 0202 

Ad 0202 

Suallardan 30 

Maksimal faiz 30 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 



 
 

Sual: Maliyyələşdirilməsi bilavasitə dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən təşkilatlar: 
(Çəki: 1) 

 
dövlət müəssisələri; 

 unitar təşkilatlar; 

 
büdcə təşkilatı; 

 ictimai təşkilat; 

 
sadalananların hər biri.

 
 
Sual: bunlardan hansılar büdccə təşkilarıdır (Çəki: 1) 

 mülkiyyət hüququ dövlətə məxsus müəssisələr vətəşkilatlar ; 

 
səhm paketi dövlətə məxsus olan səhmdar təşkilatlar; 

 dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında iştirak edən müəssisə və 
təşkilatlar; 

 
dövlət büdcəsindən dotasiya alan bələdiyyələr; 

 maliyyələşməsi bilavasitə büdcə hesabına həyata keçirilən müəssisə və 
təşkilatlar. 

 
 
Sual: Büdcə sisteminin təşkili prinsiplərinə aid deyildir: (Çəki: 1) 

 
vahidlik prinsipi, bölgü və yenidənbölgü prinsipi;

 vahidlik prinsipi, büdcənin həqiqiliyi prinsipi; 

 
ayrı-ayrı büdcə həlqələrinin müstəqilliyi prinsipi; 

 aşkarlıq prinsipi, vahidlik prinsipi; 

 
aşkarlıq prinsipi, həqiqilik prinsipi. 

 
 
Sual: Konkret dövr üçün ölkədə maliyyə vəsaitlərinin yaranma mənbələri və istifadə 
istiqamətləri barədə məlumatları özündə əks etdirən sənəd: (Çəki: 1) 



 
dövlət büdcəsi; 

 vahid büdcə sistemi; 

 
toplu maliyyə balansı; 

 ortamüddətli büdcə proqnozu;

 
sadalananların hər biri. 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansılar büdcələrarası münasibətlərin təşkili prinsiplərinə aiddir? (Çəki: 
1) 

 AR-nın dövlət büdcəsi ilə əlaqələrdə bələdiyyə büdcələrinin hüquq bərabərliyi 

 
AR-nın subtektlərinin minimal büdcə təyinatı səviyyəsinin bərabərliyi 

 Büdcələrarası münasibətlərdə eyni səviyyəli büdcələr üçün vahid metodoloğiya 
və kriteriyaların tətbiq edilməsi 

 
Onların hamısı 

 Onlardan heç biri 

 
 
Sual: Gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü zamanı əsasən hansı vəzifələr qarşıya qoyulur? 
(Çəki: 1) 

 
Hər bir büdcə həlqəsi müvafiq ərazinin (şəhərin, rayonun) iqtisadi inkişafına 

uygun olaraq artan gəlirlər hesabına təmin edilməlidir 

 
Hər bir büdcə həlqəsi onun xərcləri səviyyəsində maliyyə vəsaiti ilə təmin 

olunmalıdır, yəni büdcələrin balanslaşdırılması təmin edilməlidir 

 
Hər bir büdcə həlqəsi onun xərcləri səviyyəsində maliyyə vəsaiti ilə təmin 

olunmalıdır, yəni büdcələrin balanslaşdırılması təmin edilməlidir 

 
Göstərilənlərin hamısı 

 Onların heç biri 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsi gəlirləri planının yerinə yetirilməsində yerli hakimiyyət orqanlarının 
məsuliyyətini və marağını gücləndirmək məqsədilə büdcə tənzimlənməsinin hansı metodu da 
məqsədəuyğun hesab edilir (Çəki: 1) 



 
Dotasiya ayırmaq 

 Subsidiya vermək 

 
Dövlət büdcəsi gəlirlərindən aşağı büdcə həlqələrinə ayırma normativləri 

müəyyən etmək 

 Subvensiyalar vermək 

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansıları bələdiyyə büdcələrinə aiddir? 1.Hüquqi şəxslərdən 
torpaq vergisi 2.Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi 3.Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə 
mədən vergisi 4.Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 5.Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrin 
və təçkilatların mənfəət vergisi 6.Dövlət rüsumu 7.Sadələşdirilmiş vergi 8.Fiziki şəxslərdən 
torpaq vergisi (Çəki: 1) 

 
1,3,5,8

 2,3,6,8

 
2,4,7,8

 1,4,5,8

 
2,3,5,8

 
 
Sual: Aşağıdakılardan büdcənin qeyri-vergili gəlirlərinə aiddir (Çəki: 1) 

 Gömrük rüsumları 

 
Dövlət rüsumları 

 
Təbii sərvətlərə görə alınan haqq

 
Göstərilənlərin hamısı 

 
Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsi gəlirlərinin müvafiq normativlərlə dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş 
gəlirləri və yerli gəlirləri arasında bölgüsü hansı qanunvericilik sənədi əsasında həyata 
keçirilir. (Çəki: 1) 



 
AR-nın Konstitusiyası 

 “Badcə sistemi haqqında” AR-nın Qanunu 

 
Növbəti maliyyə ili üçün “Dövlət büdcəsi haqqında” AR-nın Qanunu

 Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında”AR-nın Qanunu 

 
Yuxarıda göstərilənlərin hamısı 

 
 
Sual: AR-nın 2014-ci il üçün dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərinə Bakı çəhəri üzrə 
gəlirlərdən ( “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa) ayırma 
normativi nə qədər müəyyən edilmişdir. (Çəki: 1) 

 90,75 faiz

 
95,56 faiz

 98,92 faiz

 
96.56 faiz

 96,49 faiz

 
 
Sual: AR-nın 2014-ci il üçün dövlət büdcəsində Bakı Şəhəri üzrə gəlirlərdən (Avtomobil 
Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa) Bakı çəhəri üzrə yerli gəlirlərə 
ayırma normativi nə qədər müəyyən edilmişdir. (Çəki: 1) 

 
9,25 faiz

 
4,44 faiz

 
3.44 faiz

 1,08 faiz

 
3,51 faiz

 
 
Sual: AR-nın 2014-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Qanunu ilə dövlət büdcəsinin 
mərkəzləçdirilmiş gəlirləri tərkibinə aid edilmiş gəlirlər hansılardır? 1.Hüququ şəxslərin 
mənfəət(gəlir) vergisi 2.Gömrük rüsumları 3.Dövlət əmlakının özəlləşdirilən dövlət müəssisə 
və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar 4.Mədən vergisi 
“5.Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri 6.Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 
(Çəki: 1) 



 
1,3,6

 1,4,5

 
2,3,6

 2,4,6

 
2,3,5

 
 
Sual: AR-nın 2014-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Qanunu ilə dövlət büdcəsinin 
mərkəzləşdirilmiş gəlirləri tərkibinə aid edilməyən gəlirləri göstərin? 1.AR-nın ərazisinə 
malların idxalına görə ƏDV 2.Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 3.AR-nın ərazisinə malların 
idxalına görə aksiz 4.Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 5.Səhmlərində dövlətin payı olan 
müəssisələrdən alınan divident lər 6.Hüquqi şəxslərin məənfət (gəlir) vergisi (Çəki: 1) 

 
1,2,5

 
2,4,6

 
2,3,6

 
3,4,5

 
4,5,6

 
 
Sual: AR-nın 2014-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Qanunu ilə şəhər və rayonların (Bakı 
şəhərindən başqa) yerli gəlirlərinə müvafiq şəhər və rayonlar üzrə gəlirlərin nə qədər hissəsi ( 
“Avtomobil Yolları” MBF-na aid edilənlərdən başqa) verilmişdir: (Çəki: 1) 

 80,5 faiz 

 
90,0 faiz 

 98,5 faiz 

 
100,0 faiz

 91,5 faiz 

 
 
Sual: AR-nın 2014-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Qanunu ilə şəhər və rayonların (Bakı 
şəhərindən başqa) yerli gəlirlərinə aid edilmiş gəlirləri göstərin: 1.Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 
2.ƏDV 3.AR-nın ərazisinə malların idxalına görə ƏDV 4.Mədən vergisi 5.Hüquqi şəxslərin 
torpaq vergisi 6.AR-nın ərazisinə malların idxalına görə aksiz 6.Yol vergisi (Çəki: 1) 



 
2,3,4,6

 1,2,4,5

 
1,4,6,7

 2,4,5,7

 
3,4,5,6

 
 
Sual: AR-nın 2014-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Qanunu ilə aşağıdakı gəlirlərdən hansıları 
şəhər və rayonların (Bakı şəhərindən başqa) yerli gəlirlərinə verilmişdir: 1.AR-nın dövlət 
zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar 2.Hüquqi şəxslərin 
mənfəət (gəlir) vergisi 3.Sadələşdirilmiş vergi 4.Yol vergisi 5.Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 
6.Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar (Çəki: 1) 

 
1,2,4

 
2,3,6

 
2,3,5

 
2,4,5

 
1,5,6

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərinə aid olan gəlirlər hansılardır? 1.Hüquqi 
şəxlərin mənfəət (gəlir) vergisi 2.Xarici dövlətlərin hökümətlərinə verilmiş kreditlər üzrə 
daxilolmalar 3.Dövlət Neft Fondundan Daxilolmalar 4.ƏDV 5.Aksiz markalarının şatışından 
daxilolmalar 6.Mədən vergisi (Çəki: 1) 

 1,3,6

 
2,3,4

 3,5,6

 
2,3,5

 3,4,6

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin yerli gəlirlərinə aid edilən gəlirlər hansılardır? 1.Büdcədən verilmiş 
kreditlər üzrə daxilolmalar 2.Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 3.Aksiz 4.AR-nın ərazisinə 
malların idxalına görə aksiz 5.“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu” na bərpa 



edilməsi üzrə daxilolmalar 6.Mədən vergisi (Çəki: 1) 

 
1,3,6

 
2,3,6

 
2,4 

 
3,4,5

 1,3,4

 
 
Sual: Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında” AR-nın Qanunu nə vaxt qəbul olunub? 
(Çəki: 1) 

 02 iyul 2000-ci ildə 

 
20 dekabr 1998-ci ildə

 7 dekabr 1999-cu ildə 

 
15 fevral 2006-ci ildə 

 
02 iyul 2001-ci ildə 

 
 
Sual: “Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında” AR-nın Qanununa əsasən bələdiyyə 
büdcələrinin dövlət büdcəsi ilə əlaqəsi nə ilə təsbit olunur? (Çəki: 1) 

 
Bələdiyyə büdcəsinin müstəqil gəlir mənbəinin olması ilə 

 Yerli büdcənin tənzimlənməsi prosesində dövlət büdcəsindən vəsait almaq 
hüququ ilə 

 
Dövlət büdcəsinin gəlirlərindən ayırma verməklə 

 Dövlət büdcəsinin tərkibində bələdiyyələrin iştirak etməsi hüququ ilə 

 
bələdiyyələrin gəlirlərini artırmaq üçün onlara əlavə səlahiyyətlərin verilməsi ilə 

 
 
Sual: “Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında “AR-nın Qanununa əsasən bələdiyyə 
büdcəsinə hansı gəlirlər aid edilmişdir? 1.Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi 2.Fiziki şəxslərdən 
gəlir vergisi 3.Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 4.Fizizki şəxslərdən torpaq vergisi 
5.Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət vergisi 6.Yol vergisi 
7.Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi 8.Küçə (divar) reklamlarının 
yerləşdirilməsi və yayım üçün ödəniş (Çəki: 1) 



 
1,3,6,7,8

 2,3,5,6,8

 
2,4,6,7,8

 1,4,5,7,8

 
 
Sual: Bələdiyyə büdcəsinin müstəqilliyi nə ilə təmin edilir? (Çəki: 1) 

 
Dövlət büdcəsindən dotasiya, subsidiya, subvensiya almaq hüququnun olması 

ilə 

 Bələdiyyə büdcəsinə müstəqil sərəncam vermək hüququnun olması ilə 

 
Gəlir mənbələrini artırmaq və xərclərin istiqamətlərini müstəqil təyin etmək 

hüququnun olması ilə 

 Bələdiyyə büdcəsini sərbəst tərtib, təsdiq və icra etmək hüququnun olması ilə 

 
Öz mədaxil mənbələrinin olması və bələdiyyənin yerli büdcə vəsaiti barədə 

sərəncam vermək müstəsna hüququ ilə 

 
 
Sual: Xərclərin büdcə səviyyələri arasında bölgüsü hansı hüquqi sənəd əsasında həyata 
keçirilir? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

 
“Büdcə sistemi haqqında” AR-nın Qanunu 

 
Hər il üçün qəbul edilən AR-nın Qanun və digər qanunvericilik aktları

 
onların hamısı 

 doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərini müəyyən edin (Çəki: 1) 

 
xəstəxanarın orqanlarının saxlanması ilə bağlı bütün xərcləri 

 ölkənin müdafiə və təhlükəsizlik fəaliyyəti ilə bağlı xərclər 

 
Büdcə təsnifatına uyğun olaraq dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq 



orqanların fəaliyyətinin və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər 

 
bütün təhsil xərcləri 

 
Hər il AR-nın dövlət büdcəsi ilə təsdiq edilən ümumdövlət xərcləri 

 
 
Sual: Büdcə gəlirləri anlayışı nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

 
Qanunvericilik əsasında müəyyən edilən normalarla büdcəyə məcburi qaydada 

və geri qaytarmamaqla ödənilən vəsaitlər 

 AR-nın, Naxçıvan MR-nın və yerli özünüidarəetmə orqanlarının müvafiq 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunmuş qaydada dövlət büdcəsinə, Naxçıvan 
MR-nın büdcəsinə və yerli büdcələrə daxil olan vergilər, rüsumlar, diğər ödənişlər 
və daxilolmalardır 

 
AR-nın “Büdcə sistemi haqqında! Qanunu ilə müəyən edilmiş normalarla dövlət 

büdcəsinə, Naxçıvan MR-nın büdcəsinə və yerli büdcələrə geri qaytarılmamaq şərti 
ilə daxil olan vergilər, rüsumlar və s. ödənişlər 

 
AR-nın Ali Qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada və normalarla icbari 

qaydada büdcəyə daxil olan vəsaitlər 

 AR-nın qanunvericiliyi və beynəlxalq aktlarla təyin edilmiş qaydada dövlət 
büdcəsinə, Muxtar Respublika büdcəsinə və yerli büdcələrə daxil olan vəsaitlər 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin yerli gəliri nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

 
Qanunvericilik əsasında müəyyən olunan bələdiyyə büdcəsi üzrə gəlir 

 Büdcə sistemi haqqında” Qanunula müəyyən olunan gəlirlər 

 
Dövlət büdcəsində müəyyən edilən normativlər əsasında formalaşan ayrı-ayrı 

şəhər və rayonlar üzrə gəlir 

 Dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı şəhər və rayonlara ayrılan dotasiyalar, 
subsidiyalar və subvensiyalar 

 
Onların hamısı 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin yerli xərci nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

 Yerli büdcə təşkilatlarının saxlanılması üçün büdcədən ayrılan vəsait 



 
 Yerli büdcə təşkilatlarının xərc smetaları əsasında maliyyələşən xərclər 

 Bələdiyyə büdcələrindən ayrılan vəsait hesabına maliyyələşən xərclər 

 
Büdcə təsnifatına uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi yerli gəlirlər və 

mərkəzləşdirilmiş gəlirlərdən ayrılan vəsait hesabına həyata keçirilən xərclər 

  Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən Naxçıvan MR-nın büdcəsinə, yerli 
büdcələrə və hüquqi şəxslərə, yerli büdcələrdən bələdiyyə təşkilatlarına qaytarılmaq şərti ilə il 
ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaiti necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
dotasiya 

 
büdcə ssudaları

 
büdcə təxsisatı 

 subvensiya 

 
subsidiya 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-nın büdcəsinə və yerli büdcələrə onların gəlir və 
xərclərini tənzimləmək məqsədi ilə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaiti nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

 
büdcə ssudaları 

 
büdcə kreditləri 

 
büdcə təxsisatları

 
subsidiya 

 dotasiya 

 

BÖLMƏ: 0303 

Ad 0303 

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 



 
 

Sual: Dövlət İcra hakimiyyəti orqanlarının büdcə səlahiyyətlərinə aiddir: (Çəki: 1) 

 
büdcə layihəsinin hazırlanması və Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim etməsi;

 büdcənin Milli Məclisdə müzakirəsini təşkili; 

 
büdcə qanununun qəbul edilməsi; 

 büdcənin icrası haqqında hesabatın müzakirəsi və təsdiqi; 

 
sadalananların heç biri. 

 
 
Sual: Yerli özünüidarəetmə orqanlarının büdcə səlahiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 dövlət xarici borcunun formalaşdırılması, ödənilməsi və ona xidmətin təmin 
edilməsi; 

 
yerli büdcələrin tərtibi və baxılması 

 bələdiyyə gəlirlərinin büdcəyə yönəldilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi; 

 
yerli büdcələrdən maliyyə yardımının və ssudaların verilməsi; 

 bələdiyyə qarşılıqlı əlaqələrinin həyata keçirilməsi qaydalarının müəyyən 
edilməsi. 

 
 
Sual: Yerli özünüidarəetmə orqanlarının büdcə səlahiyyətlərinə aiddir: (Çəki: 1) 

 
yerli büdcələrdən maliyyə yardımının və ssudaların verilməsi; 

 dövlət büdcəsinin idarə edilməsi; 

 
vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi; 

 bələdiyyə vergilərinin müəyyən edilməsi 

 
dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə dotasiya verilməsi qaydalarının müəyyən 

edilməsi. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası büdcə qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət 
növlərinə aid deyil.Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1) 



 
büdcə haqqında qanuna əməl edilməməsi; 

 büdcə vəsaitlərinin məqsədsiz istifadə edilməsi; 

 
büdcənin icrası haqqında hesabatların vaxtında verilməməsi; 

 büdcə bölgüsünün büdcə haqqında qanuna uyğun olmaması;

 
sadalananların heç biri. 

 

BÖLMƏ: 0401 

Ad 0401 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Aşağı büdcə həlqələrinin gəlirlərinin tamamlanması üçün yuxarı büdcə həlqələrindən 
ayrılan vəsait: (Çəki: 1) 

 büdcələrin xüsusi gəlirləri; 

 
büdcələrin tənzimləyici gəlirləri;

 möhkəmləndirilmiş gəlirlər; 

 
sabit gəlirlər; 

 dəyişən gəlirlər. 

 
 
Sual: Büdcə qanunvericiliyinə uyğun olaraq tam və ya qismən müvafiq büdcələrə təhkim 
olunmuş gəlirlər: (Çəki: 1) 

 
büdcələrin xüsusi gəlirləri; 

 büdcələrin tənzimləyici gəlirləri;

 
büdcənin sabit gəlirləri; 

 büdcənin qorunan gəlirləri; 



 
büdcənin alternativ gəlirləri; 

 
 
Sual: Tənzimləyici gəlirlərə aid edilmir: (Çəki: 1) 

 qrantlar; 

 
dotasiya; 

 subvensiya; 

 
subsidiya 

 büdcə ssudası.

 
 
Sual: Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə, onların gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədilə 
verilən maliyyə yardımı: (Çəki: 1) 

 
dotasiya; 

 subsidiya; 

 
subvensiya; 

 subsidiya və ya subvensiya;

 
ssuda və ya subvensiya. 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsindən bələdiyyə büdcəsinə müəyyən müddətə, qaytarılmaq şərtilə verilən 
maliyyə vəsaiti: (Çəki: 1) 

 büdcə ssudası;

 
büdcə krediti; 

 subvensiya; 

 
subsidiya; 

 dotasiya 

 

BÖLMƏ: 0402 

Ad 0402 



Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Məqsədli maliyyənin həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə 
verilən, həmin məqsədə və vaxtında istifadə edilmədikdə geri qaytarıan maliyyə vəsaiti: 
(Çəki: 1) 

 
subvensiya; 

 subsidiya; 

 
dotasiya. 

 büdcə ssudası;

 
büdcə krediti; 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə əvəzsiz verilən maliyyə yardımı: 
(Çəki: 1) 

 subsidiya; 

 
subvensiya; 

 büdcə krediti; 

 
büdcə ssudası;

 heç biri. 

 
 
Sual: Büdcə gəlirləri, habelə dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşməsi mənbələri üzrə 
daxilolmalar yerinə yetirilmədikdə, müdafiə olunmuş xərc maddələri istisna olmaqla,büdcə 
ilinin qalan ayları üzrə xərclərin müəyyən olunmuş qaydada ixtisar edilməsi: (Çəki: 1) 

 
büdcə sekvestri;

 büdcə ssudası; 

 
büdcə qrantı; 



 
büdcə krediti; 

 heç biri. 

 
 
Sual: Büdcələrarası münasibətlər aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır. Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1) 

 
büdcə sisteminin vahidliyi prinsipi; 

 xərclərin büdcə sisteminin müəyyən səviyyəsi üzrə bölgüsü və tənzimlənməsi; 

 
büdcələrarası münasibətlərdə AR subyektlərinin hüquq bərabərliyi; 

 dövlət büdcəsi ilə əlaqələrdə bələdiyyə büdcələrinin hüquq bərabərliyi; 

 
büdcələrarası münasibətlərin bütün iştirakçılarının mənafelərinin 

əlaqələndirilməsi. 

 

BÖLMƏ: 0501 

Ad 0501 

Suallardan 3 

Maksimal faiz 3 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Azərbaycan Respublikasında Vahid büdcə təsnifatı hansı tarixdə qüvvəyə minmişdir? 
(Çəki: 1) 

 01 yanvar 1995-ci ildə 

 
01 yanvar 1992-ci ildə 

 06 oktyabr 2004-cü ildə;

 
01 iyul 2005-ci ildə; 

 01 yanvar 2005-ci ildə. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminə daxil olan büdcələr və büdcə təşkilatları, 
habelə büdcədənkənar dövlət fondları üzrə maliyyə əməliyyatlarının müqayisəsini təmin 
etmək məqsədiilə tətbiq olunan sənəd: (Çəki: 1) 



 
büdcə quruluşunun prinsipləri;

 vahid büdcə sistemi; 

 
vahid büdcə təsnifatı; 

 büdcə hüququ; 

 
sadalananların heç biri. 

 
 
Sual: Büdcə təsnifatına ali deyil: (Çəki: 1) 

 büdcə gəlirlərinin təsnifatı; 

 
büdcə xərclərinin funksional təsnifatı;

 büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı; 

 
büdcə xərclərinin siyasi təsnifatı; 

 büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı. 

 

BÖLMƏ: 0502 

Ad 0502 

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Büdcə gəlirlərinin təsnifatına aid kodların ardıcıllığını göstərin: 1. maddə; 2. 
yarımmaddə; 3. bölmə; 4. paraqrag; 5. köməkçi bölmə. (Çəki: 1) 

 
3,5,4,1,2 

 3,5,1,2,4;

 
4,1,2,3,5;

 1,2,3,4,5;



 
1,2,4,3,5.

 
 
Sual: Büdcə gəlirlərinin iqtisadi təsnifatına aşağıdakı bölmələr aiddir. Səhv olanı göstərin: 
(Çəki: 1) 

 vergilərdən daxil olmalar 

 
sosial ayırmalar; 

 Qrantlar; 

 
digər gəlirlər; 

 gəlirlərdən (mənfəətdən) vergi.

 
 
Sual: Mülkiyyətdən vergilərə aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1) 

 
torpaq vergisi; 

 
əmlak vergisi 

 
maliyyə əməliyyatlarına və kapitalla aparılan əməliyyatlra görə vergilər;

 
əmlakın xalis dəyərindən ödənilən cari vergilər; 

 
mal və xidmətlərə görə vergi. 

 
 
Sual: Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına aid deyil: (Çəki: 1) 

 ümumi dövlət xərcləri; 

 
müdafiə xərcləri; 

 məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluğun saxlanması;

 
bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm xərcləri; 

 
əməyin ödənişi xərcləri. 

 

BÖLMƏ: 0601 

Ad 0601 



Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Müvafiq qanunvericilik ilə müəyyən olunmuş qaydada dövlət büdcəsinə, NMR 
büdcəsinə və yerli büdcələrə daxil olan vergilər, rüsumlar, digər ödənişlər və daxilolmalar: 
(Çəki: 1) 

 
büdcənin gəlirləri; 

 büdcənin vəsaitləri; 

 
büdcənin vergili gəlirləri

 dövlət gəlirləri; 

 
heç biri. 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin gəlirlərini göstərin: (Çəki: 1) 

 
əlavə dəyər vergisi; fiziki şəxslərin gəlir vergisi; 

 
əlavə dəyər vergisi; fiziki şəxslərin torpaq vergisi;

 
əlavə dəyər vergisi; fiziki şəxslərin əmlak vergisi; 

 
bütün subyektlərin ödədikləri mənfəət vergisi; 

 heç biri. 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə daxil deyil: (Çəki: 1) 

 
özəl müəssisələrin ödədiyi mənfəət vergisi; 

 dövlət müəssisələrin ödədiyi mənfəət vergisi; 

 
bələdiyyə müəssisələrinin ödədiyi mənfəət vergisi;

 özəl müəssisələrin ödədiyi torpaq vergisi; 



 
sadalananların hamısı dövlət büdcəsinə ödənir 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilir: (Çəki: 1) 

 fiziki şəxslərin əmlak vergisi; 

 
fiziki şəxslərin torpaq vergisi; 

 fiziki şəxslərin gəlir vergisi; 

 
bələdiyyə müəssisələrin mənfəət vergisi;

 heç biri. 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərinə aid edilir.Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1) 

 
xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilomalar; 

 “Avtomobil yolları”Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri; 

 
aksiz markalarının satışından daxilolmalar; 

 “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na bərpa edilməsi üzrə 
daxilolmalar; 

 
şəhər və rayonların ərazilərində fəaliyyət göstərən və mərkəzləşmiş qaydada 

vergi uçotunda olan vergi ödəyicilərindən hesablanmış fiziki şəxslərin gəlir vergisi. 

 

BÖLMƏ: 0602 

Ad 0602 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: 2011-ci ildə büdcənin gəlirlərinin tərkibində ən böyük xüsusi çəkiyə malik olan vergiləri 
göstərin: (Çəki: 1) 

 hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi; əlavə dəyər vergisi; 



 
əlavə dəyər vergisi; aksizlər 

 hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, aksizlər; 

 
fiziki şəxslərin gəlir vergisi, fiziki şəxslərin əmlak vergisi; 

 
əlavə dəyər vergisi, mədən vergisi. 

 
 
Sual: Birbaşa vergiləri göstərin: (Çəki: 1) 

 
mənfəət vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi;

 mənfəət vergisi, aksizlər; 

 
mənfəət vergisi, əlavə dəyər vergisi; 

 mədən vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi; 

 
mədən vergisi, aksizlər. 

 
 
Sual: Dolayı vergilərə aiddir: (Çəki: 1) 

 aksizlər, əlavə dəyər vergisi; 

 
aksizlər, torpaq vergisi; 

 
əlavə dəyər vergisi, torpaq vergisi;

 
əlavə dəyər vergisi, əmlak vergisi; 

 aksizlər, əmlak vergisi; 

 
 
Sual: Büdcə gəlirlərinin əsas maddi mənbəyini təşkil edir: (Çəki: 1) 

 
milli gəlir; 

 milli sərvət; 

 
xarici dövlətlərin milli gəliri və milli sərvəti;

 
vətəndaşların şəxsi gəlirləri; 

 
müəssisələrin əldə etdiyi xalis mənfəət. 



 
 
Sual: Hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi 
şəklində dövlət (bələdiyyə) büdcəsinə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişlər: (Çəki: 1) 

 
vergilər; 

 rüsumlar; 

 
vergilər və rüsumlar;

 dotasiya; 

 
subsidiya. 

 

BÖLMƏ: 0603 

Ad 0603 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Büdcə sistemi və büdcədənkənar fondların gəlirlərinin formalaşması prosesində 
vergilərin hansı funksiyası reallaşır: (Çəki: 1) 

 fiskal funksiya; 

 
nəzarət funksiyası; 

 tənzimləyici funksiya; 

 
həvəsləndirici funksiya; 

 sadalananların heç biri.

 
 
Sual: Dövlət vergilərinin sayı neçədir? (Çəki: 1) 

 
4; 

 9; 

 
13;



 
7; 

 6. 

 
 
Sual: Yerli büdcələrin gəlirlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
fiziki şəxslərin torpaq vergisi; 

 fiziki şəxslərin əmlak vergisi; 

 
yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi; 

 bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrin mənfəət vergisi; 

 
bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların əlavə dəyər vergisi .

 
 
Sual: Yerli ödənişlərin tərkibinə daxil deyil: (Çəki: 1) 

 bələdiyyə mülkiyyətində olan binalarda reklam yerləşdirilməsi üçün ödənişlər; 

 
bələdiyyə mülkiyyətinin özəlləşdirilməsindən daxil olan ödənişlər; 

 bələdiyyələrin ayırdığı torpaq sahələrində ticarət və ictimai iaşə xidmətlərinə 
görə ödənişlər; 

 
bələdiyyə ərazisində yerləşən özəl müəssisələrin ödədiyi mənfəət vergisi; 

 bələdiyyə ərazisində hüquqi şəxslərə malik olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil 
dayanacaq üçün ödəniş. 

 
 
Sual: Vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergini hesablamağa, onun vergi ödəyicisindən 
tutmağa və təyinatı üzrə büdcəyə köçürməyə borclu olan şəxs: (Çəki: 1) 

 
vergi agenti; 

 vergi ödəyicisi; 

 
verginin bazası; 

 vergi meneceri; 

 
sadalananların heç biri.

 



BÖLMƏ: 0703 

Ad 0703 

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Büdcə təşkilatlarının smetalarında aşağıdakılar əks olunur. Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1) 

 
təşkilatın rekvizitləri; 

 cari ildə xərclərin icraçı səviyyəsi; 

 
icmal xərclər; 

 təşkilatın istehsal-xidmət göstəriciləri; 

 
xərclərin hesablanması və əsaslandırılması.

 
 
Sual: 2014-ci ildə büdcə xərclərinin tərkibində ən yüksək xüsusi çəkiyə malik olan xərc 
istiqamət-lərini göstərin: (Çəki: 1) 

 ümumi dövlət xidmətləri; 

 
sosial müdafiə və sosial təminat; 

 sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar;

 
təhsil; 

 müdafiə. 

 
 
Sual: Büdcədən maliyyələşmə aşağıdakı prinsiplər əsasında aparılır:Səhv olanı göstərin (Çəki: 
1) 

 
məqsədəuyğunluq; 

 iş və xidmətlərin yerinə yetirilmə həcmindən asıslı olaraq büdcədə nəzərdə 
tututlan hədd daxilin-də; 

 
iş və xidmətlərin yerinə yetirilmə həcmindən asıslı olmayaraq hədd 



qoyulmadan; 

 
maliyyə intizamına əməl olunması; 

 
qaytarılmamaq. 

 
 
Sual: Smeta qaydasında büdcədən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlara daxil deyildir: 
(Çəki: 1) 

 
dövlət yerli özünüidarəetmə orqanları;

 dövlət müəssisələri; 

 
kənd təsərrüfatı üzrə dövlət idarələri 

 ümumtəhsil müəssisələri; 

 
prokurorluq orqanları. 

 
 
Sual: Smeta qaydasında büdcədən maliyyələşmənin prinsiplərinə aid edilmir: (Çəki: 1) 

 xərclər ciddi məqsədli təyinat üzrə planlaşdırılır; 

 
smetada nəzərdə tutulandan artıq vəsait istifadə edilə bilməz; 

 smetada nəzərdə tutulmayan məqsədə vəsait ayrıla bilməz; 

 
gözlənilməyən xərclər yarandıqda digər xərclərə vəsaitlərə qənaət hesabına 

maliyyələşdirilir; 

 maliyyələşmə plan daxilind, görülən işin həcminə uyğun aparılır. 

 
 
Sual: Xərc smetaları neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

 
1;

 2;

 
3;

 4;

 
5.



 
 
Sual: Büdcənin faktiki icrası harada həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 
maliyyə orqanlarında; 

 xəzinədarlıqda; 

 
büdcə təşkilatlarında; 

 agent-bankda; 

 
sadalananların heç birində.

 

BÖLMƏ: 0801 

Ad 0801 

Suallardan 2 

Maksimal faiz 2 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Təhsil xərcləri “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı”nın neçənci bölməsinə aiddir? 
(Çəki: 1) 

 2;

 
3;

 4;

 
5;

 6.

 
 
Sual: Təhsilə xərclərin xüsusi çəkisi 2011-ci ildə büdcə xərclərinin neçə faizi səviyyəsində 
olmuş-dur? (Çəki: 1) 

 
15%;

 8%; 

 
5%; 



 
11%;

 12%.

 

BÖLMƏ: 0802 

Ad 0802 

Suallardan 1 

Maksimal faiz 1 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Təhsil müəssisələrinin cari xərclərinə daxil deyil: (Çəki: 1) 

 
avadanlıq və invertarın alınması; 

 inzibati və köməkçi heyətin əmək haqqı;

 
dəftərxana və təsərrüfat xərcləri; 

 ezamiyyət xərcləri 

 
pedaqoji işçilərin əmək haqqı. 

 

BÖLMƏ: 0803 

Ad 0803 

Suallardan 3 

Maksimal faiz 3 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Məktəblərin xərclərinin tərkibində üstünlük təşkil edən xərc: (Çəki: 1) 

 dəftərxana xərcləri 

 
əmək haqqı xərcləri;

 ezamiyyət xərcləri; 



 
təsərrüfat xərcləri; 

 cari təmir xərcləri. 

 
 
Sual: Məktəb üzrə əmək haqqı fonduna daxil deyil: (Çəki: 1) 

 
dərslərə görə müəllimlərə əmək haqqı;

 dəftərlərin yoxlanması üçün haqq; 

 
inzibati-idarə heyətinin əmək haqqı; 

 müəllimlərin əmək haqqına əlavələr; 

 
ezamiyyətə gedənlərə verilən ödəniş. 

 
 
Sual: Məkəbəqədər uşaq müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi xüsusiyyətlərinə uyğun deyil: 
(Çəki: 1) 

 planlaşdırılma üçün əsas göstərici uşaqların uşaq bağçasındakı orta illik sayıdır; 

 
planlaşdırılma üçün əsas göstərici 01 sentyabr tarixinə uşaq bağçasında olan 

uşaqların sayıdır; 

 xərclərin hesablanması üçün uşaqların ilin əvvəlinə sayını və orta illik 
kontingenti müəyyən etmək lazımdır; 

 
əmək haqqı xərcləri təsdiq edilmiş ştat cədvəlinə və vəzifə maaşlarının ödəniş 

dərəcəsi əsasında planlaşdırılr; 

 
uşaq bağçalarında həmçinin tədris və digər xərclər nəzərdə tutulur. 

 

BÖLMƏ: 0901 

Ad 0901 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı”nda səhiyyə xərcləri neçənci bölməyə aiddir? 



(Çəki: 1) 

 
1;

 
3;

 
5;

 
6;

 2.

 
 
Sual: 2014-ci ildə səhiyyə xərclərinin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi nə qədər 
olmuşdur? (Çəki: 1) 

 4,2%;

 
3,6%;

 5,0%;

 
8,4%;

 
2,2%.

 
 
Sual: 2014-ci ildə büdcədən səhiyyənin maliyyələşdirilməsinə nə qədər vəsait ayrılmışdır? 
(Çəki: 1) 

 
720.5 mln.manat; 

 801.6 mln.manat; 

 
658.7 mln manat; 

 400.0 mln. manat;

 
725.6mln. manat. 

 
 
Sual: Səhiyyənin maliyyələşdirilməsi fondunun yaranması mənbələrinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 xəstəxanaların saxlanılmasına xərclər

 
Könüllü tibbi sığorta 



 
idarə və təşkilatların vəsaitləri 

 büdcə vəsaitləri 

 
icbari tibbi sığorta 

 
 
Sual: Büdcədən maliyyələşən səhiyyə işçilərinin vəzifə maaşları aşağıdakı hallarda artırılır. 
Səhv olanı ğöstərin (Çəki: 1) 

 tibb müəssisəsinə rəhbərlik etdikdə 

 
ixtisas dərəcəsinə görə 

 elmi dərəcəyə görə 

 
sağlamlıq üçün təhlükəli iş şəraitinə görə

 təcili yardım stansiyalarının işçilərinə 

 
 
Sual: “Tibbi sığorta haqqında” AR Qanunu nə vaxt qəbul edilib? (Çəki: 1) 

 
1999-cu ildə

 1992-ci ildə 

 
2012-ci ildə 

 2010-cu ildə

 
2001-ci ildə 

 
 
Sual: Dövlət səhiyyə sisteminin vəsaitləri aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir. Səhv olanı göstərin 
(Çəki: 1) 

 dövlət səhiyyə müəssisələrinin maddi texniki bazasının inkişafına

 
səhiyənin məqsədli proqramlarının yerinə yetirilməsinə 

 sanatoriya-epidemoloji müəssisələrin saxlanmasına 

 
güzəştli tibbi xidmətlərin göstərilməsinə 

 tibbi sığortanın inkişaf etdirilməsinə 



 
 
Sual: Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri büdcə xərclərinin funksional təsnifatının 
neçənci bölməsinə aiddir? (Çəki: 1) 

 
altıncı 

 ikinci 

 
birinci 

 onuncu 

 
doğru cavab yoxdur

 

BÖLMƏ: 0903 

Ad 0903 

Suallardan 2 

Maksimal faiz 2 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardan 
ibarətdir. Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1) 

 sağlamlığın qorunması sahəsində dövlət proqramlarının hazırlanması və həyata 
keçirilməsi; 

 
dövlət səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməs; 

 pullu səhiyyə xidmətinə görə daxilolmaların düzgün uçotunun aparılması; 

 
səhiyyə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi; 

 məcburi sığorta üzrə sığorta məbləğinin və sığorta haqqının ödənilməsi 
qaydasının müəyyən edilməsi. 

 
 
Sual: Dövlət səhiyyə sisteminin vəsaitləri aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir. Səhv olanı 
göstərin: (Çəki: 1) 

 güzəştli tibbi xidmətin göstərilməsinə; 



 
sanitar-epidomoloji stansiyaların saxlanması;

 tibb elminin inkişafına və tətbiqinə; 

 
özəl tibb müəssisərinin inkişaf etdirilməsinə; 

 epidemiyaların aradan qaldırılmasına.. 

 

BÖLMƏ: 1001 

Ad 1001 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Əmək pensiyalarına aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1) 

 
yaşa (qocalığa) görə; 

 
əlilliyə görə; 

 
ailə başçısını itirdiyinə görə; 

 xidmət illərinə görə; 

 
uşaqlıqdan əlil olanların 55 yaşına çatmış analarına, onlar uşaqları 8 yaşadək 

tərbiyə etmişlərsə. 

 
 
Sual: Ünvanlı sosial yardımın maliyyə mənbəyini göstərin: (Çəki: 1) 

 yerli büdcələr; 

 
dövlət büdcəsi; 

 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu;

 
sosial sığorta büdcəsi; 

 heç biri. 

 
 



Sual: “Ünvanlı dövlət sosial yardımı” haqqında AR Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir? 
(Çəki: 1) 

 
2000-ci ildə; 

 2002-ci ildə; 

 
2005-ci ildə; 

 2010-cu ildə;

 
2011-ci ildə. 

 
 
Sual: Ünvanlı sosial yardımın əsas prinsiplərini göstərin: (Çəki: 1) 

 ünvanlılıq; qaytarilanlıq; 

 
ədalətlilik; bərabərlik; 

 
ədalətlilik; hesabatlılıq; 

 
bərabərlik; qaytarilanlıq; 

 
ünvanlılıq; hesabatlılıq. 

 
 
Sual: Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari sığortası hansı vəsait 
hesabına aparılır? (Çəki: 1) 

 
işçilərin maaşlarından icbari tutlmalar hesabına 

 işçilərin maaşlarından könüllü tutlmalar hesabına 

 
müəssisə və təşkilatların ayırdıqları vəsaitlər hesabına

 dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına 

 
Dövlət Sığorta Şirkətinin vəsaitləri hesabına 

 

BÖLMƏ: 1002 

Ad 1002 

Suallardan 1 

Maksimal faiz 1 

Sualları qarışdırmaq 
 



Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Sosial sığorta hadisəsinə aşağıdakılar daxildir.Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1) 

 
uşağın birinci sinfə getməsi;

 uşağın anadan olması; 

 
uşağa qulluq; 

 ailə başçısını itirmək; 

 
ölüm. 

 

BÖLMƏ: 1003 

Ad 1003 

Suallardan 2 

Maksimal faiz 2 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: “Sosial sığorta haqqında” AR Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir? (Çəki: 1) 

 1992-ci ildə; 

 
1993-cü ildə;

 1997-ci ildə; 

 
2009-cu ildə;

 2010-cu ildə.

 
 
Sual: Əmək pensiyasının baza hissəsi: (Çəki: 1) 

 
əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsinin dövlət təminatı; 

 müvafiq olaraq fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınan və fərdi hesabın 
yığım hissəsində toplanan vəsaitlərin məbləği; 



 
fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalının gözləilən 

pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayına nisbəti kimi hesablanan məbləği; 

 sadalananların hər biri. 

 
sadalananların heç biri. 

 

BÖLMƏ: 1102 

Ad 1102 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: 2014- ci ildə büdcədən elmə ayrılan vəsait nə qədər olmuşdur? (Çəki: 1) 

 250.5 mln.manat;

 
146.8mln.manat; 

 159.5 mln.manat;

 
85.2 mln.manat; 

 300.5 mln.manat.

 
 
Sual: “Ümumdövlət xidmətləri” bölməsinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli idarəetmə orqanları

 xarici iqtisadi yardım 

 
 elm 

 büdcələr arasında transfertlər 

 
məhkəmə hakimiyyəti 

 
 
Sual: Qanunvericilk və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanması xərclərinə aid deyil: (Çəki: 
1) 



 
AR Milli Məclisi aparatının saxlanılması xərcləri 

 AR Prezidenti aparatının saxlanılması xərcləri 

 
AR Nazirlər Kabinetinin saxlanılması xərcləri 

 rayon, şəhər, icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanması xərcləri

 
AR-da bələdiyyələrin icra orqanlarının saxlanması xərcləri 

 
 
Sual: Yerli özünüidarə oqrqanlarının saxlanması xərclərinə aiddir: (Çəki: 1) 

 elm xərcləri 

 
xarici dövlətlərə iqtisadi yardım xərcləri 

 beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqları 

 
yerli icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

 bələdiyyə orqanlarının saxlanılması xərcləri 

 
 
Sual: “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” bölməsinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
mülki müdafiə 

 prokurorluq 

 
məhkəmə hakimiyyəti 

 hüquq-mühafizə 

 
məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahəsində tətbiqi 

tədqiqatları 

 
 
Sual: AR-da icmal büdcəya daxil olan dövlət büdcədənkənar pul fondlarını göstərin: (Çəki: 1) 

 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Neft Fondu

 
Dövlət Yol Fondu, Dövlət Neft Fondu 

 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Yol Fondu 



 
Dövlət Neft Fondu, tibbi sığorta Fondu 

 doğru cavab yoxdur 

 

BÖLMƏ: 1103 

Ad 1103 

Suallardan 3 

Maksimal faiz 3 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Müdafiə xərclərinə aiddir: (Çəki: 1) 

 
hərbi və mülkü donanmanın saxlanması;

 yanğından mühafizə; 

 
mülkü müdafiə; 

 hüquq – mühafizə 

 
doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanlarının saxlanması 
xərclərinə aid edilmir: (Çəki: 1) 

 məhkəmə hakimiyyətinin saxlanması,

 
ombudsmanların saxlanması; 

 mülkü müdafiə; 

 
yanğın təhlükəsixliyi; 

 doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanlarının müdafiə edilən xərclərinin 
maliyyələşdirilməsi zamanı aşağıdakılara üstünlük verilir. Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1) 

 
sosial müdafiə fonduna ayırmalar; 



 
məcburi tibbi sığorta fonduna ayırmalar; 

 xidməti otaqların əsaslı təmiri; 

 
əmək haqqı fondunun formalaşdırılması;

 tibbi xidmət xərcləri 

 

BÖLMƏ: 1201 

Ad 1201 

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Aşağıdakıların hansı dövlət büdcədənkənar pul fondlarına aiddir: (Çəki: 1) 

 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Neft Fondu; 

 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, AR-nın Sahibkarlığa Kömək Millli Fondu;

 
Dövlət Neft Fondu, AR-nın Sahibkarlığa Kömək Millli Fondu; 

 AR-nın Sahibkarlığa Kömək Millli Fondu; Pensiya Fondu; 

 
sadalananların heç biri. 

 
 
Sual: Büdcə ilə yanaşı Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan və 
məqsədli təyinata malik olan maliyyə vəsaitlərinin məcmusu: (Çəki: 1) 

 dövlət büdcədənkənar pul fondları;

 
respublika büdcəsi; 

 yerli büdcə; 

 
məqsədli büdcə fondu; 

 sadalananların heç biri. 

 
 



Sual: Dövlət büdcədənkənar pul fondları aşağıdakı məqsədlər üçün yaradılır. Səhv olanı 
göstərin: (Çəki: 1) 

 
sosial fondlar; 

  iqtisadi gondlar; 

 
xeyriyyə fondları; 

 elmi-tədqiqat fondları.

 
ekoloji fondlar. 

 
 
Sual: Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə hansı tarixdə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 29 dekabr 2000-ci ildə; 

 
10 iyul 2008-ci ildə; 

 01 mart 2003-cü ildə; 

 
01 yanvar 2004-cü ildə;

 
10 yanvaq 2012-ci ildə. 

 

BÖLMƏ: 1202 

Ad 1202 

Suallardan 3 

Maksimal faiz 3 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Dövlət Neft Fondunun gəlirlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
dövlət büdcəsindən transfert; 

 
AR payına düşən karbohidrogenlərinsatışından əldə edilən gəlir; 

 
fondun vəsaitinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edlən gəlirlər; 

 
neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının 



payına düşən dividendlər; 

 
qrantlar və digər təmənnasız yardımlar. 

 
 
Sual: Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadə istiqamətlərinə aiddir: (Çəki: 1) 

 dolayı vergilərin ödənməsi; 

 
dövlət büdcəsinə transfertin ayrılması; 

 
mənfəət vergisi ödənilməsi; 

 
ixrac rüsumunun ödənilməsi; 

 
idxal və dövlət rüsumlarının ödənilməsi.

 
 
Sual: 2014-ci ildə Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin məbləği: (Çəki: 1) 

 
9.3 mlrd.manat; 

 
15.0 mlrd.manat;

 
15.5 mlrd.manat;

 
13.7 mlrd.manat;

 11.3 mlrd.manat;

 

BÖLMƏ: 1203 

Ad 1203 

Suallardan 1 

Maksimal faiz 1 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına aşağıdakı xərclər maliyyələşdirilir. Səhv 
olanı göstərin: (Çəki: 1) 

 “ Əmək pensiyaları haqqında” qanuna uyğun olaraq əmək pensiyaları;



 
hamiləliyə və doğuma görə müavinət; 

 məşğulluq tədbirlərinin keçirilməsi; 

 
uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət; 

 pensiya sığortası üzrə əmək pensiyalarına edilən əlavələr. 

 

BÖLMƏ: 1302 

Ad 1302 

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi prosesinə nə vaxt, hansı qərar əsasında başlanır? 
(Çəki: 1) 

 
dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi prosesinə yanvar ayının üçüncü ongünlüyü 

ərzində AR Nazirlər Kabinetinin mətbuatda dərc olunan qərarı ilə başlanır; 

 dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi prosesinə cari ilin mart ayında AR 
Prezidentinin Sərəncamı ilə başlanır; 

 
dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi prosesinə fevral ayının əvvəlində Maliyyə 

Nazirliyinin Qəra-rı ilə başlanır; 

 
dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibinə büdcə ilinin əvvəlində AR Prezidentinin 

Sərəncamı ilə başlanır; 

 sadalananların heç biri doğru deyil. 

 
 
Sual: İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən tərtib edilmiş və dəqiqləşdirilmiş ölkənin 
ortamüddətli iqtisadi və sosial inkişaf proqramı Maliyyə Nazirliyinə hansı müddətdən gec 
olmayaraq təqdim olunur? (Çəki: 1) 

 
mart ayının 1-dən gec olmayaraq; 

 fevral ayının sonunadək; 

 
may ayının 1-dən gec olmayaraq; 



 
bu müddət reqlamentləşdirilməyib;

 avqust ayının 15-dək. 

 
 
Sual: AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən növbəti il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi AR Nazirlər 
Kabi-netinə hansı tarixdə təqdim olunur? (Çəki: 1) 

 
cari ilin aprel ayının 15-dək; 

 mart ayının 1-dən gec olmayaraq; 

 
may ayının 1-dən gec olmayaraq; 

 cari ilin may ayının 15-dək; 

 
bu müddət reqlamentləşdirilməyib.

 
 
Sual: Maliyyə Nazirliyinin növbəti il üzrə dövlət büdcəsinin layihəsinə dair təlimat məktubu 
büdcə-nin tərtibində iştirak edən təşkilatlara hansı müddətdə göndərilir? (Çəki: 1) 

 cari ilin may ayının 1-dək; 

 
cari ilin mart ayının 15-dək; 

 cari ilin aprel ayının 10-dək; 

 
müddət müəyyən olunmayıb;

 cari ilin iyun ayının 15-dək. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarının xərcləri proqnozlaşdırılarkən onların büdcədənkənar vəsaitləri: 
(Çəki: 1) 

 
nəzərə alınır; 

 nəzərə alınmır; 

 
qismən nəzərə alınır; 

 büdcə təşkilatının səlahiyyətinə aiddir;

 
doğru cavab yoxdur. 

 



 
Sual: Dövlət büdcədənkənar dövlət fondları öz büdcələrinin göstəricilərini hansı müddətdə 
AR Nazir-lər Kabinetinə və Maliyyə Nazirliyinə təqdim edirlər? (Çəki: 1) 

 
cari ilin iyul ayının 1-dək. 

 cari ilin may ayının 1-dək; 

 
cari ilin aprel ayının 1-dək; 

 cari ilin iyun ayının 10-dək. 

 
bu müddət reqlamentləşdirilməyib.

 
 
Sual: Vergilər Nazitliyi tərəfindən Maliyyə Nazirliyinin təlimat məktubuna uyğun olaraq 
təqdim olunan büdcə layihəsində aşağıdakı məlumatlar əks olunur. Səhv olanı göstərin: (Çəki: 
1) 

 keçən ildə əldə edilmiş və cari ildə gözlənilən büdcə gəlirlərinin məbləği; 

 
sonrakı üç il üçün gəlirlərin qiymətləndirilməsi; 

 növbəti il üçün təklif olunan büdcə gəlirlərinin həcmi; 

 
büdcə gəlirlərinin keçən ildə faktiki və cari ilin sonuna gözlənilən məbləği;

 büdcə ilindən əvvəlki beş il üzrə büdcəyə daxil olan vergilərin dinamikası. 

 

BÖLMƏ: 1303 

Ad 1303 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Dövlət büdcəsindən maliyyə yardımları almaq istəyən bələdiyyələr tələb olunan 
sənədləri hansı müddətdə Maliyyə Nazirliyinə təqdim etməlidirlər? (Çəki: 1) 

 
cari ilin may ayının 1-dək; 

 cari ilin iyun ayının 15-dək. 



 
cari ilin aprel ayının 10-dək; 

 cari ilin avqust ayının 1-dək.

 
reqlamentləşdirilməmişdir. 

 
 
Sual: Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihəsi Maliyyə Nazirliyi 
tərəfin-dən AR Nazirlər Kabinetinə hansı müddətdə təqdim edilir? (Çəki: 1) 

 cari ilin sentyabr ayının 15-dək;

 
cari ilin avqust ayının 1-dək; 

 cari ilin may ayının 15-dək. 

 
cari ilin iyun ayının 1-dək; 

 reqlamentləşdirilməmişdir. 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihəsi Nazirlər Kabineti tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə hansı müddətdə təqdim edilir? (Çəki: 1) 

 
sentyabr ayının 1-dək; 

 sentyabr ayının 25-dək;

 
oktyabr ayının 10-dək; 

 avqust ayının 1-dək; 

 
avqust ayının 10-dək. 

 
 
Sual: Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi AR Milli Məclisində hansı tarixə qədər qanunla 
təsdiq edilir? (Çəki: 1) 

 dekabr ayının 20-dək;

 
dekabr ayının 25-dək;

 noyabr ayının 30-dək;

 
noyabr ayının 22-dək;



 
dekabr ayının 1-dək; 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasında büdcə layihəsi neçənci oxunuşda qəbul olunur? (Çəki: 1) 

 1; 

 
2; 

 3; 

 
4; 

 2 və ya 4.

 
 
Sual: Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanunla təsdiq olunan əsas göstəricilərə 
aid deyil: (Çəki: 1) 

 
gəlirlərin və xərclərin ümumi məbləği; 

 ehtiyat fondlarının məbləği; 

 
dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği; 

 icmal büdcənin gəlirlərinin yuxarı həddinin məbləği;

 
icmal büdcənin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği.

 
 
 

 
 

 


