
TEST: 8016#01#Q15 

Test 8016#01#Q15 

Fənn 8016 - Büdcə uçotu və hesabat 

Təsviri [Təsviri] 

Müəllif Suleymanova X.İ. 

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə 

Suala vaxt 0 Saniyə 

Növ İmtahan 

Maksimal faiz 200 

Keçid balı 64 (32 %) 

Suallardan 200 

Bölmələr 16 

Bölmələri qarışdırmaq 
 

Köçürməyə qadağa 
 

Ancaq irəli 
 

Son variant 
 

BÖLMƏ: 01 

Ad 01 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 3 % 

 
 

Sual: 11 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
Tikinti müqavilələri üzrə 

 
Malların alqı-satqısı üzrə;

 
Kredit müqavilələri üzrə; 

 
Doğru cavab yoxdur; 

 Bütün cavablar doğrudur.

 
 



Sual: 12 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
Ehtiyatlar üzrə; 

 
Resurslar üzrə; 

 
Satış üzrə; 

 
Alış üzrə; 

 Vəsaitlərin yerləşdirilməsi üzrə.

 
 
Sual: 13 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
İcarə üzrə; 

 Müəllif hüquqları üzrə lisenziyalar üzrə; 

 
Faydalı qazıntıların istifadəsi ilə bağlı icarə müqavilələri üzrə;

 Müqavilələr üzrə; 

 
Razılaşmalar üzrə. 

 
 
Sual: 14 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1) 

 Balans hesabatı tarixindən sonrakı hadisələr üzrə;

 
Balans hesabatı tarixindən əvvəlki hadisələr üzrə; 

 Balans hesabatlarının tarixi üzrə 

 
Doğru cavab yoxdur; 

 Bütün cavablar doğrudur. 

 
 
Sual: 15 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
Maliyyə alətləri: Məlumatın açıqlanması və təqdim edilməsi üzrə;

 Maliyyə alətləri haqqında rəy üzrə; 

 
Maliyyə alətlərinin istifadəsi və xüsusiyyətləri üzrə; 



 
Doğru cavab yoxdur; 

 Bütün cavablar doğrudur. 

 
 
Sual: 16 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
Daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə; 

 Daşınan əmlaka investisiyalar üzrə; 

 
Qiymətli kağızların yerləşdirilməsi üzrə

 Qiymətli kağızlara investisiyalar üzrə; 

 
Məcmu investisiyalar üzrə. 

 
 
Sual: 17 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1) 

 Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə; 

 
Material ehtiyatları üzrə; 

 Azqiymətli, tezköhnələn əşyalar üzrə 

 
Daşınan və daşınmaz əmlak üzrə; 

 Daşınmaz əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi üzrə.

 
 
Sual: 18 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
Seqment hesabatları üzrə; 

 Aylıq hesabatlar üzrə; 

 
Fərdi maliyyə hesabatları üzrə; 

 Maliyyə nəticələri haqda icmal hesabat üzrə;

 
Maliyyə fəaliyyəti haqda cari hesabat üzrə. 

 
 
Sual: 19 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1) 



 
Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər üzrə;

 Qiymətləndirilmiş öhdəliklər və aktivlər üzrə; 

 
Qiymətləndirilmiş aktivlər üzrə; 

 Doğru cavab yoxdur; 

 
Bütün cavablar doğrudur. 

 
 
Sual: 20 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın açıqlanması üzrə; 

 
Büdcə təşkilatının fəaliyyəti haqqında məlumatın açıqlanması üzrə;

 Bələdiyyənin fəaliyyəti haqqında məlumatın açıqlanması üzrə; 

 
Büdcədənkənar vəsaitlər haqqında məlumatın açıqlanması üzrə 

 Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: 21 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
Pul vəsaitləri yaratmayan aktivlərin qiymətdən düşməsi üzrə;

 Pul vəsaitləri yaradan aktivlərin qiymətdən düşməsi üzrə; 

 
Müəssisənin bütün aktivlərinin qiymətdən düşməsi üzrə; 

 Təşkilatın aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 

 
Pul vəsaitləri yaradan öhdəliklərin qiymətinin artması üzrə. 

 

BÖLMƏ: 0202 

Ad 0202 

Suallardan 26 

Maksimal faiz 26 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 3 % 

 



 

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri” hesabı hansı 
bölməyə aiddir? (Çəki: 1) 

 
qısamüddətli öhdəliklər 

 uzunmüddətli aktivlər 

 
qısamüddətli aktivlər; 

 uzunmüddətli öhdəliklər;

 
xalis aktivlər (kapital). 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Material ehtiyatları” hesabı hansı bölməyə 
aiddir? (Çəki: 1) 

 qısamüddətli öhdəliklər

 
qısamüddətli aktivlər 

 uzunmüddətli aktivlər; 

 
xalis aktivlər; 

 doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “İstifadə olunmuş məsərflər” hesabı hansı 
bölməyə aiddir? (Çəki: 1) 

 
qısamüddətli aktivlər 

 uzunmüddətli aktivlər 

 
qısamüddətli öhdəliklər;

 gəlirlər; 

 
mənfəət (zərər). 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Bioloji aktivlər” hansı bölməyə aid edilir? 
(Çəki: 1) 



 
qısamüddətli aktivlər 

 qısamüddətli öhdəliklər;

 
uzunmüddətli aktivlər 

 xərclər; 

 
xalis aktivlər (kapital). 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Bioloji aktivlərin amortizasiya” hesabı hansı 
bölməyə aiddir? (Çəki: 1) 

 qısamüddətli aktivlər; 

 
qısamüddətli öhdəliklər 

 uzunmüddətli aktivlər; 

 
uzunmüddətli öhdəliklər;

 xalis aktivlər (kapital). 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Daşınmaz əmlaka investisiyalar” hesabı hansı 
bölməyə daxildir? (Çəki: 1) 

 
qısamüddətli aktivlər 

 qısamüddətli passivlər; 

 
uzunmüddətli aktivlər; 

 qısamüddətli öhdəliklər 

 
sadalananların heç birinə.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Daşınmaz əmlaka investisiyaların 
amortizasiyası” hansı bölməyə daxildir? (Çəki: 1) 

 uzunmüddətli passivlər 

 
qısamüddətli öhdəliklər;



 
uzunmüddətli aktivlər 

 xalis aktivlər 

 
kapital. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Qeyri-maddi aktivlər” hesabı hansı bölməyə 
aiddir? (Çəki: 1) 

 qısamüddətli aktivlər; 

 
uzunmüddətli öhdəliklər

 uzunmüddətli aktivlər; 

 
gəlirlər; 

 xərclər. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Hazır məhsul” hesabı hansı bölməyə aiddir? 
(Çəki: 1) 

 
qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə;

 uzunmüddətli aktivlər bölməsinə 

 
qısamüddətli aktivlər bölməsinə 

 mənfəət (zərər) bölməsinə; 

 
xalis aktivlər (kapital) bölməsinə 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti 
işləri” hesabı hansı bölməyə aiddir? (Çəki: 1) 

 uzunmüddətli aktivlər bölməsinə; 

 
qısamüddətli aktivlər bölməsinə; 

 qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə;

 
heç birinə aid deyil 



 
gəlirlər bölməsinə. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Təhtəlhesab məbləğlər” hesabı hansı bölməyə 
aid edilir? (Çəki: 1) 

 gəlirlər bölməsinə; 

 
qısamüddətli aktivlər bölməsinə; 

 qısamüddətli passivlər bölməsinə; 

 
qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə;

 doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Torpaq, tikili və avadanlıq” hesabı hansı 
bölməyə aiddir? (Çəki: 1) 

 
qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə 

 uzunmüddətli aktivlər bölməsinə 

 
uzunmüddətli passivlər bölməsinə; 

 qısamüddətli passivlər bölməsinə 

 
uzunmüddətli öhdəliklər bölməsinə.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Torpaq, tikili və avadanlığın amortizasiyası” 
hesabı hansı bölməyə aiddir? (Çəki: 1) 

 gəlirlər bölməsinə 

 
uzunmüddətli aktivlər bölməsinə;

 xərclər bölməsinə; 

 
xalis aktivlər (kapital) bölməsinə; 

 bu bölmələrin heç birinə. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Qeyri-maddi aktivlərin amortizasi-yası” hesabı 



hansı bölməyə daxildir? (Çəki: 1) 

 
gəlirlər; 

 
xərclər; 

 
uzunmüddətli aktivlər;

 
xalis aktivlər (kapital); 

 mənfəət (zərər). 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Qısamüddətli öhdəliklər” bölməsinə hansı 
hesablar daxildir? (Çəki: 1) 

 
əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar;

 
işçi heyətinə məsrəflər 

 istifadə olunmuş məsrəflər 

 
bioloji aktivlər; 

 
nəqliyyat vasitəsi 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Qısamüddətli öhdəliklər” bölməsinə hansı 
hesablar daxildir? (Çəki: 1) 

 
lisenziyaların ammortizasiyası; 

 daşınmaz əmlaka investisiyalar 

 
vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər;

 nizamnamə (nominal) kapitalı; 

 
kapital ehtiyatları. 

 
 
Sual: . Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Qısamüddətli öhdəliklər” bölməsinə hansı 
hesablar daxildir? (Çəki: 1) 

 ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapitalı;

 
qeyri-maddi aktivlərin ammortizasiyası; 



 
gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri; 

 dövlət büdcəsindən alınan vəsaitlər; 

 
patentlərin ammortizasiyası 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Uzunmüddətli kreditor borcları” hesabı 
neçənci bölməyə aiddir? (Çəki: 1) 

 dördüncü bölməyə; 

 
üçüncü bölməyə; 

 ikinci bölməyə; 

 
birinci bölməyə; 

 bu bölmələrin heç birinə.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Uzunmüddətli borc hesabı” hansı bölməyə 
daxildir (Çəki: 1) 

 
yeddinci bölməyə; 

 səkkizinci bölməyə;

 
dördüncü bölməyə; 

 beşinci bölməyə; 

 
ikinci bölməyə; 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri” hesabı 
hansı bölməyə aiddir? (Çəki: 1) 

 belə bölmə yoxdur; 

 
birinci bölməyə; 

 dördüncü bölməyə;

 
beşinci bölməyə; 



 
ikinci bölməyə. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Kapital ehtiyatları” hesabı hansı bölməyə 
daxildir? (Çəki: 1) 

 belə bölmə yoxdur 

 
dördüncü bölməyə daxildir;

 beşinci bölməyə daxildir 

 
altıncı bölməyə daxildir 

 ikinci bölməyə daxildir. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Gəlirlər” hansı bölməyə aiddir? (Çəki: 1) 

 
beşinci bölməyə; 

 yeddinci bölməyə; 

 
altıncı bölməyə; 

 səkkizinci bölməyə; 

 
sadalanan bölmələrin heç birinə. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “İcarə üzrə gəlir subhesabı” hansı hesaba 
daxildir? (Çəki: 1) 

 satılmış malların qartarılması hesabına daxildir;

 
625 N-li hesaba daxildir 

 malların satışı hesabına daxildir; 

 
verilmiş güzəştlər hesabına daxildir; 

 doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlər” hansı 
bölməyə daxildir? (Çəki: 1) 



 
beşinci bölməyə daxildir 

 qısamüddətli aktivlər bölməsinə aiddir;

 
gəlirlər bölməsinə daxildir; 

 səkkizinci bölməyə daxildir; 

 
doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Keşmiş illər üzrə gəlirlər” subhesa-bı hansı 
hesaba daxildir? (Çəki: 1) 

 maliyyə güzəştləri hesabına daxildir; 

 
sair gəlirlər hesabına daxildir; 

 digər əməliyyat gəlirləri hesabına daxildir; 

 
fəaliyyətin dayandırılmasından gəlirlər hesabına daxildir;

 doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri” hansı bölməyə 
daxildir? (Çəki: 1) 

 
beşinci bölməyə daxildir 

 səkkizinci bölməyə daxildir; 

 
xərclər bölməsinə daxildir 

 qısamüddətli aktivlər bölməsinə aiddir;

 
doğru cavab yoxdur. 

 

BÖLMƏ: 0203 

Ad 0203 

Suallardan 19 

Maksimal faiz 19 

Sualları qarışdırmaq 
 



Suallar təqdim etmək 3 % 

 
 

Sual: Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri maddəsinə hansı sintetik hesab daxildir? (Çəki: 1) 

 
102 N-li “Yolda olan pul köçürmələri” sintetik hesabı;

 111 N-li “Qısamüddətli debitor borcları” hesabı; 

 
122 N-li “İstifadə olunmuş məsrəflər” hesabı; 

 124 N-li “Hazır məhsul” hesabı; 

 
133 N-li “Verilmiş qısamüddətli borclar”hesabı; 

 
 
Sual: “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri “sintetik hesab Hesablar Planının hansı maddəsinə 
daxildir? (Çəki: 1) 

 
onuncu maddəsinə; 

 
on beşinci maddəsinə; 

 
on birinci maddəsinə; 

 
“Ehtiyatlar” maddəsinə; 

 sair qısamüddətli aktilər maddəsinə.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatların kassası limitdən artıq qəbul edildiyi gündə daxil olmaqla ən çoxu 
necə iş günü müddətində saxlana bilər (Çəki: 1) 

 
üç gün müddətində; 

 
on gün müddətində; 

 
bir həftə müddətində;

 
bir ay müddətində; 

 
bir gün müddətində. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarının kassasına nağd pul vəsaitləri daxil olarkən təhvil verən şəxsə hansı 
sənəd verilir? (Çəki: 1) 



 
öhdəlik sənədi verilir; 

 veksel verilir; 

 
qəbz verilir; 

 bütün cavablar doğrudur;

 
doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında pul ödənişləri həyata keçirilən zaman nəğd pul alan şəxsə necə 
məxaric orderi tərtib edilə bilər? (Çəki: 1) 

 bir məxaric orderi; 

 
iki məxaric orderi; 

 məxaric orderi yazılmır; 

 
bütün cavablar doğrudur;

 doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa mədaxil orderləri üzrə məbləğlər neçə iş günü ərzində kassa 
kitabında qeydə almalıdır? (Çəki: 1) 

 
üç gün ərzində; 

 iki gün ərzində; 

 
nağd pul daxil olan iş günü ərzində;

 bir həftə ərzində 

 
doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa mədaxil orderləri üzrə məbləğlər neçə iş günü ərzində kassa 
kitabında qeydə almalıdır? (Çəki: 1) 

 bir həftə ərzində; 

 
beş gün ərzində; 



 
nağd pul verilən iş günü ərzində ;

 24 saat ərzində; 

 
üç iş günü ərzində 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında bütün növ pul vəsaitləri üzrə aparılan əməliyyatlar üçün: (Çəki: 1) 

 kassa kitabı açılmalıdır 

 
tabel açılmalıdır 

 memorial-order açılmalıdır;

 
Baş kitab açılmalıdır; 

 nəzarət-jurnal açılmalıdır. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa kitabında hansı düzəlişlərə yol verilmir? (Çəki: 1) 

 
səliqəsiz düzəlişə yol verilmir; 

 başqa xətlə düzəlişə yol verilmir; 

 
kassa kitabında qeydsiz düzəlişə yol verilmir;

 vaxtsız düzəlişə yol verilmir; 

 
icazəsiz düzəlişə yol verilmir. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa kitabı kim tərəfindən yoxlanılır? (Çəki: 1) 

 büdcə təşkilatının rəhbəri tərəfindən; 

 
maliyyə idarəsinin rəhbəri tərəfindən 

 büdcə təşkilatının baş mühasibi tərəfindən

 
müvəkkil bank tərəfindən; 

 
doğru cavab yoxdur. 

 
 



Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa otağı hansı tələblərə cavab verməlidir? (Çəki: 1) 

 
rəhbərliyin tələblərinə; 

 
işçilərin tələblərinə; 

 
yanğın və təhlükəsizlik tələblərinə;

 
yuxarı təşkilatın tələblərinə; 

 doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa otağı hansı tələblərə cavab verməlidir?Səhv olanı göstərin: 
(Çəki: 1) 

 yanğından mühafizə olunmalıdır; 

 
kassa otağının alt hissəsi boşluq olmamalıdır; 

 kassa otağının dəmir qapısı açıq olmalıdır; 

 
otaq seyflə təmin olunmalıdır; 

 
kassa otağında silahlı mühafizəçi dayanmalıdır.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa otağı hansı tələblərə cavab verməlidir? (Çəki: 1) 

 
yaxşı işıqlandırılmış olmalıdır; 

 
kassa otağının dəmir qapısı olmalıdır;

 
girişə yaxın olmalıdır; 

 
doğru cavab yoxdur; 

 bütün cavablar doğrudur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa otağı necə olmalıdır? (Çəki: 1) 

 
xüsusi tələblər irəli sürülmür; 

 
otaq seyflə təmin olunmalıdır 



 
Maliyyə idarəsinin tələblərinə uyğun olmalıdır

 idarə rəhbərinin otağına yaxın olmalıdır; 

 
baş mühasibin otağına yaxın olmalıdır. 

 
 
Sual: . Büdcə təşkilatlarında kassir tərəfindən işlər hansı şəxslərə etibar edilə bilər? (Çəki: 1) 

 baş mühasibə; 

 
müəssisənin rəhbərinə 

 başqa şəxsə etibar edilə bilməz 

 
özü seçdiyi etibarlı şəxsə 

 həmkarlar təşkilatının nümayəndəsinə.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında kassir ştatı olmadıqda işləri kim apar bilər? (Çəki: 1) 

 
baş mühasib 

 baş mühasibin göstərişi ilə başqa şəxs

 
rəhbərin əmri ilə başqa şəxs; 

 ictimai əsaslarla istənilən şəxs 

 
doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında kassanın yoxlanması kim tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 komissiya tərəfindən; 

 
idarənin rəhbəri tərəfindən; 

 agent-bank tərəfindən; 

 
vergi orqanları tərəfindən; 

 
sadalananların heç biri tərəfindən.

 
 



Sual: Büdcə gəlirlərinin və xərclərinin elmi cəhətdən əsaslandırılmış əlamətlər üzrə rəsmi 
qruplaşdırılması: (Çəki: 1) 

 
büdcə təsnifatı; 

 büdcə qanunvericiliyi; 

 
büdcə nizamlaşdırılması;

 büdcə planlaşdırılması; 

 
sadalananların heç biri. 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin kassa icrası hansı orqan vasitəsilə həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 dövlət xəzinədarlığı; 

 
büdcə təşkilatları; 

 Mərkəzi Bank; 

 
Kommersiya bankları; 

 
sadalananların heç biri.

 

BÖLMƏ: 0301 

Ad 0301 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 3 % 

 
 

Sual: AR MN yanında Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
dövlət büdcəsinin icrasına dair hesabatın layihəsini və icmal hesabatı 

hazırlamaq; 

 dövlət büdcəsində büdcə kəsirinin örtülməsi üçün nəzərdə tutulmuş 
maliyyələşmə mənbələrindən istifadə etmək; 

 
dövlət büdcəsi vəsaitinin idarə edilməsinin səmərəliliyinin təmin edilməsi 

məqsədilə maliyyə planlaşdırılmasını həyata keçirilmək; 



 
dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlamaq; 

 xəzinə işlərinin normativ sənədlərin tələblərinə uyğun təşkilinin və aparılmasının 
icra vəziyyətini yoxlamaq. 

 
 
Sual: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin aşağıdakı hüququ yoxdur: (Çəki: 1) 

 
xərclərin kassa icrası prosesində öz səlahiyyəti daxilində cari nəzarətin həyata 

keçirilməsi; 

 dövlət büdcəsinin icrası ilə əlaqədar maliyyələşən nazirlik, komitə, şirkət və 
idarələrdən hesabatların vaxtında təqdim edilməsini tələb etmək; 

 
dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə zəruri 

məlumatlar barədə sorğu keçirmək; 

 
ayrılmış büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə xərclənməməsi aşkar olunduğu halda 

büdcə təşkilatının rəhbərliyini xəbərdar etməklə həmin təşkilatın 
maliyyələşdirilməsinin məhdudlaşdırılması üçün Maliyyə Nazirliyinə müraciət etmək; 

 xəzinə işlərinin normativ sənədlərin tələblərinə uyğun təşkili və aparılmasının 
icra vəziyyətini yoxlamaq. 

 
 
Sual: Xəzinədarlıq sisteminin funksiyalarına aid deyil: (Çəki: 1) 

 
büdcənin kassa icrasının aparılması; 

 maliyyə planlaşdırılması; 

 
maliyyə uçotu; 

 daxili və xarici borcların idarə edilməsi; 

 
dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi və müzakirə edilməsi.

 
 
Sual: AR-da xəzinədarlığın tətbiqinə nə vaxtdan başlanmışdır? (Çəki: 1) 

 1997-ci ildən; 

 
1994-cü ildən;

 2000-ci ildən; 



 
1993-cü ildən;

 1999-cu ildən.

 
 
Sual: “AR-da xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları(II mərhələ)” nə vaxt və kim təfərinfən 
təsdiq edilib? (Çəki: 1) 

 
31 avqust 1997-ci ildə; AR MN tərəfindən; 

 01 yanvar 1995-ci ildə; Nazirlər Kabineti tərəfindən;

 
31 avqust 2000-ci ildə; Nazirlər Kabineti tərəfindən; 

 01 yanvar 1995-ci ildə; Maliyyə Nazirliyi tərəfindən; 

 
31 avqust 2000-ci ildə; Maliyyə Nazirliyi tərəfindən. 

 
 
Sual: Xəzinədarlığa dair hesabatlar nəyə əsasən hesablanır? (Çəki: 1) 

 Xəzinə hesab kitablarındakı yazılara əsasən;

 
xərc smetasının göstəricilərinə əsasən; 

 Agent-Bankın məlumatları əsasında; 

 
Mərkəzi Bankın məlumatları əsasında; 

 sadalananların hər biri əsasında. 

 
 
Sual: Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq mliyyə hesabatlarının tərtib 
olunması üçün nədən istifadə olunur? (Çəki: 1) 

 
statistikadan; 

 hesablar planından; 

 
qonşu ölkənin göstəricilərindən;

 Konstitusiyadan; 

 
doğru cavab yoxdur. 

 
 



Sual: Dövlət büdcəsinin icrasına ümumi nəzarəti hansı orqan həyata keçirir? (Çəki: 1) 

 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;

 
Maliyyə Nazirliyi; 

 
Nazirlər Kabineti; 

 
Hesablama Palatası; 

 Vergilər Nazirliyi. 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin icrasına cari nəzarəti hansı orqan həyata keçirir? (Çəki: 1) 

 
Milli Məclis; 

 Nazirlər Kabineti; 

 
Hesablama Palatası;

 Dövlət Xəzinədarlığı;

 
Vergilər Nazirliyi. 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin kassa icrası nə vasitəsilə həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 agentlər vasitəsilə; 

 
brokerlər vasitəsilə; 

 cavabların heç biri doğru deyil;

 
bütün cavablar doğrudur. 

 Dövlət xəzinədarlığı vasıtəsilə; 

 

BÖLMƏ: 0601 

Ad 0601 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 3 % 



 
 

Sual: 102 №-li hesabda hansı məlumatlar uçota alınır? (Çəki: 1) 

 
kassa 

 bankda olan hesablaşma hesabları; 

 
yolda olan pul köçürmələri; 

 tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları;

 
pul vəsaitlərinin ekvivalentləri. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında 103-5 №-li subhesabında hansı əməliyyatlar uçota alınır? (Çəki: 1) 

 kassa üzrə; 

 
büdcədənkənar vəsaitlər üzrə; 

 xüsusi vəsaitlər üzrə; 

 
tapşırıqlar üzrə məbləğlər üzrə; 

 vergilər, rüsumlar və cərimələr üzrə.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında xüsusi vəsait üzrə daxil olmalar üzrə yazılışlar necə verilir? (Çəki: 
1) 

 
111 №-li hesabın debeti və 103-5 №-li subhesabın krediti; 

 103-6 №-li subhesabın debeti və 112 №-li hesabın krediti; 

 
103-10 №-li subhesabın debeti və 110-10 №-li subhesabın krediti; 

 doğru cavab yoxdur; 

 
103-5 №-li subhesabın debeti və 111 №-li hesabın müvafiq subhesablarının 

krediti. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında 105 №-li hesabda hansı subhesablar açıla bilər? Səhv olanı 
göstərin: (Çəki: 1) 



 
pul sənədləri subhesabı; 

 akkreditiklər subhesabı; 

 
maliyyə qoyuluşları subhesabı;

 limitləşdirilmiş çek kitabçaları; 

 
doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında 105 №-li hesabda hansı subhesablar açıla bilər? (Çəki: 1) 

 kassa subhesabı; 

 
valyutada olan pul vəsaitləri subhesabı; 

 pul sənədləri subhesabı; 

 
tapşırıqlar üzrə məbləğlər subhesabında;

 doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: “Ehtiyatlar” maddəsi hesablar planının hansı bölməsinə daxildir? (Çəki: 1) 

 
qısamüddətli aktivlər 

 uzunmüddətli aktivlər 

 
qısamüüdətli öhdəliklər 

 uzunmüddətli öhdəliklər

 
xalis aktivlər 

 
 
Sual: Qısamüddətli aktivlər bölməsinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 qısamüddətli kredit borcları 

 
qısamüddətli debitor borcları 

 
sair qısamüddətli aktivlər 

 
pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri



 
 
Sual: Pul vəsaitləri kassaya daxil olduqda: (Çəki: 1) 

 
101 N-li hesabın debetinə yazlır 

 101 N-li hesabın kreditinə yazılır 

 
110 N-li hesabın debetinə yazılır

 110 N-li hesabın kreditinə yazılır 

 
 
Sual: Ezam olunan şəxslərə verilən və xərclənməyən nəğd pul ezamiyyə müddəti 
qurtardöqdan sonra hansı müddətə kassaya qaytarılmalıdır? (Çəki: 1) 

 
ən geci 3 iş günü ərzində 

 
ən geci 5 iş günü ərzində 

 
bir həftə ərzində 

 bir ay ərzində 

 
müddət müəyyən edilməyib

 

BÖLMƏ: 0602 

Ad 0602 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 3 % 

 
 

Sual: Büdcə təşkilatlarında 105-2 №-li subhesabda hansı əməliyyatlar uçota alınır? (Çəki: 1) 

 limitləşdirilmiş çek kitabçaları üzrə aparılan əməliyyatlar

 
akkreditivlər üzrə əməliyyatlar 

 akkreditivlər üzrə əməliyyatlar 

 
maliyyə qoyuluşları üzrə əməliyyatlar 



 
doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında 111 №-li hesabda hansı subhesablar açıla bilər? Səhv olanı 
göstərin (Çəki: 1) 

 malların satışı üzrə qısamüddətli debitor borcları 

 
tikinti müqaviləsi üzrə qısamüddətli debitor borcları; 

 xidmətlərin göstərilməsi üzrə qısamüddətli debitor borcları;

 
digər qısamüddətli debitor borcları; 

 istifadə olunmuş məsrəflər. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında 111-2 №-li subhesabda hansı əməliyyatlar uçota alınır? (Çəki: 1) 

 
xidmətlərin göstərilməsi üzrə qısamüddətli debitor borclar üzrə əməliyyatlar;

 malların satışı üzrə qısamüddətli debitor borclar üzrə əməliyyatlar; 

 
tikinti müqaviləsi üzrə qısamüddətli debitor borclar üzrə əməliyyatlar; 

 
əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borclar üzrə əməliyyatlar; 

 
digər qısamüddətli debitor borclar üzrə əməliyyatlar. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında ehtiyatlar bölməsinə hansı sintetik hesablar daxildir? Səhv olanı 
göstərin (Çəki: 1) 

 122 №-li sintetik hesab;

 
121 №-li sintetik hesab;

 127 №-li sintetik hesab;

 
126 №-li sintetik hesab;

 131 №-li sintetik hesab.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında ehtiyatlar bölməsinə hansı sintetik hesablar daxildir? (Çəki: 1) 



 
124 №-li sintetik hesab;

 131 №-li sintetik hesab;

 
132 №-li sintetik hesab;

 111 №-li sintetik hesab;

 
dogru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: 150 N-li “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri” hesabının subhesablarına aid deyil: (Çəki: 1) 

 Akkreditivlər 

 
Limitləşdirilmiş çek kitabçaları

 Pul sənədləri 

 
Maliyyə qoyuluşları 

 Kassa kitabı 

 
 
Sual: 111 N-li “Qısamüddətli debitor borcları” hesabının subhesabı deyil: (Çəki: 1) 

 
əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları 

 işçi heyəti üzrə qısamüddətli debitor borcları 

 
malların satışı üzrə qısamüddətli debitor borcları 

 sair gəlirlər üzrə qısamüddətli debitor borcları 

 
hesabat dövründə ödənmiş qısamüddətli debitor borcları

 
 
Sual: Alınmış mallar istifadə olunduqda aşağıdakı yazılış verilir: (Çəki: 1) 

 122-2 N-li “İstifadə olunmuş mallar” subhesabının debetinə və 121 N-li “Material 
ehtiyatları” hesabının kreditinə 

 
122-1 N-li “İstifadə olunmuş mallar” subhesabının kreditinə və 121 N-li “Material 

ehtiyatları” hesabının debetinə 

 122-4 N-li “İşçi heyətinə məsrəflər” subhesabının debetinə və 121 N-li “Material 



ehtiyatları” hesabının kreditinə 

 
122-4 N-li “İşçi heyətinə məsrəflər” subhesabının kreditinə və 121 N-li “Material 

ehtiyatları” hesabının debetinə 

 doğru cavab yoxdur 

 

BÖLMƏ: 0701 

Ad 0701 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 3 % 

 
 

Sual: Büdcə təşkilatlarında torpaq, tikili və avadanlıq üzrə avadanlıqlar ilə əlaqədar 
əməliyyatlar hansı hesabda uçota alınır? (Çəki: 1) 

 
231 №-li sintetik hesabda;

 222 №-li sintetik hesabda;

 
223 №-li sintetik hesabda;

 234 №-li sintetik hesabda;

 
235 №-li sintetik hesabda.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında bioloji aktivlərin amortizasiyası üzrə əməliyyatlar hansı hesabda 
uçota alınır? (Çəki: 1) 

 233 №-li sintetik hesabda 

 
235 №-li sintetik hesabda 

 232 №-li sintetik hesabda;

 
234 №-li sintetik hesabda;

 dogru cavab yoxdur. 

 
 



Sual: Büdcə təşkilatlarında daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə kapitallaşdırlmış məsrəflər ilə 
əlaqədar əməliyyatlar hansı hesabda uçota alınır? (Çəki: 1) 

 
233 №-li hesabda uçota alınır 

 235 №-li hesabda uçota alınır;

 
238 №-li hesabda uçota alınır;

 233 №-li hesabda uçota alınır 

 
235 №-li hesabda uçota alınır 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında ötrücü qurğular hansı subhesabda uçotu aparılır? (Çəki: 1) 

 231 – 2 №-li subhesabda;

 
231 – 1 №-li subhesabda;

 231 – 4 №-li subhesabda;

 
231 – 3 №-li subhesabda;

 
dogru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin tərkibinə daxildir: 1) Verilmiş uzunmüddətli 
borclar; 2) Daşınmaz əmlaka investisiyalar; 3) Digər uzunmüddətli investisiyalar; 4) Sair 
uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər. (Çəki: 1) 

 
1,2,3

 1,3,4

 
2,3,4

 3,4,5

 
1,2,5

 
 
Sual: Büdcə idarələrində əsas vəsaitlərə amortizasiya necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 ildə bir dəfə, ilin sonunda 

 
ildə dörd dəfə, qalıq dəyəri üzrə 



 
hər ayın əvvəlində 

 büdcə idarələrində əsas fondlara amortizasiya hesablanmır

 
[bütün cavablar doğrudur 

 

BÖLMƏ: 0702 

Ad 0702 

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Büdcə təşkilatlarında nəqliyyat vasitələr üçün amortizasiya normalarının həddi neçə 
faizdir? (Çəki: 1) 

 15 %-ə qədər ; 

 
25 %-ə qədər 

 10 %-ə qədər 

 
20 %-ə qədər 

 dogru cavab yoxdur

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında istehsal alətləri üzrə amortizasiya norması nə qədərdir? (Çəki: 1) 

 
25 %-ə qədər;

 10 %-ə qədər;

 
12 %-ə qədər;

 15 %-ə qədər;

 
7 %-ə qədər. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında qeyri maddi aktivlərə amortizasiya norması hansı qanunla 
tənzimlənir? (Çəki: 1) 



 
Mühasibat Uçotu haqqında Qanunla;;

 Vergi Məcəlləsi; 

 
Büdcə Sistemi haqqında Qanunla; 

 sadalananların heç biri; 

 
sadalananların hər biri. 

 
 
Sual: . Büdcə təşkilatlarında əsas vəsaitlər ləğv edilmə, köhnəlmə məbləği hansı hesabdan 
azaldılır? (Çəki: 1) 

 232 №-li hesabdan;

 
231 №-li hesabdan;

 233 №-li hesabdan 

 
223 №-li hesabdan;

 223 №-li hesabdan;

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında investisiya məqsədli daşınmaz əmlak əldə edilən zaman hansı 
mühasibat yazılışı verilir? (Çəki: 1) 

 
236 №-li hesabın debeti və 631 №-li hesabın krediti 

 238 №-li hesabın debeti və 236 №-li hesabın krediti; 

 
309 №-li hesabın debeti və 236 №-li hesabın krediti; 

 309 №-li hesabın debeti və 238 №-li hesabın krediti; 

 
236 №-li hesabın debeti və 238,301 və 309 №-li hesabların krediti.

 
 
Sual: 241 N-li “Qeyri-maddi aktivlər” sintetik hesabın subhesabı deyil: (Çəki: 1) 

 241-1 “Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri”

 
241-4 “Patentlər” 

 241-6 “Lisenziyalar” 



 
241-8 “Digər qeyri-maddi aktivlər” 

 241-9 “Tamamlanmamış tikililər” 

 
 
Sual: Dekabr ayının sonuncu iş günü qeyri-maddi aktivlər üzrə hesablanmış amortizasiya 
məbləği: (Çəki: 1) 

 
122-5 N-li subhesabın debetinə və 242 N-li hesabın kreditinə yazılır 

 242 N-li hesabın debetinə və 122-5 N-li subhesabının kreditinə yazılır

 
122-5 N-li subhesabın debetinə, 243 N-li hesabın kreditinə yazılır 

 doğru cavab yoxdur 

 
bütün cavablar doğrudur 

 

BÖLMƏ: 0901 

Ad 0901 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 3 % 

 
 

Sual: Büdcə təşkilatlarında malsatan və podtatçılara uzunmüddətli kreditor borcları üzrə 
əməliyyatlar hansı hesabda aparılır? (Çəki: 1) 

 401 №-li hesabda;

 
411 №-li hesabda;

 405 №-li hesabda 

 
416 №-li hesabda;

 501 №-li hesabda.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında törəmə müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları üzrə 
əməliyyatlar hansı hesabda aparılır? (Çəki: 1) 



 
402 №-li hesabda 

 401 №-li hesabda 

 
403 №-li hesabda 

 404 №-li hesabda;

 
405 №-li hesabda 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları ilə bağlı 
əməliyyatlar hansı hesabda aparılır? (Çəki: 1) 

 403 №-li hesabda 

 
413 №-li hesabda;

 423 №-li hesabda;

 
433 №-li hesabda 

 443 №-li hesabda.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları ilə bağlı əməliyyatlar 
hansı hesabda aparılır? (Çəki: 1) 

 
404 №-li hesabda 

 434 №-li hesabda;

 
444 №-li hesabda 

 435 №-li hesabda;

 
445 №-li hesabda 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında digər uzunmüddətli kreditor borcları üzrə əməliyyatlar hansı 
hesabda aparılır? (Çəki: 1) 

 405 №-li hesabda;

 
450 №-li hesabda;



 
430 №-li hesabda;

 440 №-li hesabda;

 
445 №-li hesabda.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında uzunmüddətli kreditor borclarının faiz xərcləri hesabat dövründə 
hesablandıqda mühasibat yazılışı necə aparılır? (Çəki: 1) 

 721-1 subhesabının debeti və 404, 405 №-li hesabların müvafiq subhesabları-
nın krediti üzrə yazılış aparılır 

 
721-2 subhesabının debeti və 404, 405 №-li hesabların müvafiq subhesabları-

nın krediti üzrə yazılış aparılır; 

 
721-2 subhesabının debeti və 450, 455 №-li hesabların müvafiq subhesabları-

nın krediti üzrə yazılış aparılır 

 
721-2 subhesabının debeti və 721-2 subhesabının krediti üzrə yazılış aparılır 

 
Doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan ödəliklərə görə faiz xərcləri 
hesablandıqda hansı mühasibat yzılışı aparılır? (Çəki: 1) 

 721-2 №-li hesabın müvafiq subhesabının krediti və 411, 412, 414, 416 və 418 
№-li hesabların müvafiq subhesablarının debeti üzrə mühasibat yazılışı aparılır 

 
721-1 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 411, 412, 414, 416 və 418 

№-li hesabların müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı aparılır 

 722-1 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 411, 412, 414, 416 və 418 
№-li hesabların müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı aparılır 

 
Doğru cavab yoxdur 

 722-2 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 411, 412, 414, 416 və 418 
№-li hesabların müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı aparılır 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında uzunmüddətli borclar üzrə əməliyyatlar hansı hesabda aparılır? 
(Çəki: 1) 

 414 №-li hesabda 



 
434 №-li hesabda;

 436 №-li hesabda 

 
443 №-li hesabda 

 445 №-li hesabda 

 

BÖLMƏ: 0902 

Ad 0902 

Suallardan 12 

Maksimal faiz 12 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Büdcə təşkilatlarında 414 №-li hesabda təşkilat tərəfindən əldə olunan və neçə ay 
ərzində tələb olunmayan borclar əks etdirilir? (Çəki: 1) 

 
12 ay ərzində;

 6 ay ərzində; 

 
3 ay ərzində; 

 18 ay ərzində;

 
11 ay ərzində.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu Hesablar 
Planının hansı maddəsində əks etdirilir? (Çəki: 1) 

 42-ci maddəsində; 

 
40-cı maddəsində;

 41-ci maddəsində; 

 
52-ci maddəsində 

 heç birində. 

 



 
Sual: Büdcə təşkilatlarında ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapitalı xalis aktivlər bölməsinin 
hansı maddəsinə aid edilir? (Çəki: 1) 

 
5-ci bölməyə; 

 15-ci bölməyə 

 
6-cı bölməyə; 

 4-cü bölməyə; 

 
10-cu bölməyə

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) xalis aktivlər 
bölməsinin hansı maddəsinə aid edilir? (Çəki: 1) 

 54-cü maddəsinə;

 
50-cü maddəsinə;

 52-ci maddəsinə; 

 
42-ci maddəsinə; 

 62-ci maddəsinə. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında “Nizamnamə (nominal) kapital” hesabının nömrəsi neçədir? (Çəki: 
1) 

 
501 №-li hesab 

 521 №-li hesab 

 
541 №-li hesab 

 611 №-li hesab 

 
 531 №-li hesab

 
 
Sual: Təşkilatın birja və qeyri-birja fəaliyyəti ilə bağlı uzunmüddətli(qiymətləndirilmiş) 
öhdəlikləri Hesablar Planının hansı bölməsində uçota alınır? (Çəki: 1) 

 4-cü bölmə; 



 
3-cü bölmə; 

 2-ci bölmə; 

 
5-ci bölmə; 

 doğru cavab yoxdur.

 
 
Sual: Təşkilatın birja və qeyri-birja fəaliyyəti ilə bağlı uzunmüddətli kreditor borcları 
Hesablar Planının hansı bölməsində uçota alınır? (Çəki: 1) 

 
doğru cavab yoxdur;

  3-cü bölmə; 

 
5-ci bölmə; 

 2-ci bölmə; 

 
6-cı bölmə. 

 
 
Sual: 41-ci maddəyə aid olan “İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri” sintetik hesabının 
kodunu göstərin: (Çəki: 1) 

 412; 

 
404; 

 412-4;

 
421; 

 352; 

 
 
Sual: Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri” hansı hesabda uçota alınır? (Çəki: 1) 

 
422 N-li;

 322 N-li;

 
222 N-li;

 122 N-li;



 
522 N-li.

 
 
Sual: “Xalis aktivlər (kapital)” bölməsinə aid olanları göstərin: 1) Bölüşdürülməmiş 
mənfəət(ödənilməmiş zərər); 2) Dövlət büdcəsindən alınmış vəsait; 3) Kapital ayırmaları kimi 
qeydə alınmamış köcürmələri; 4) ödənilmiş nizamnamə(nominal) kapitalı. (Çəki: 1) 

 1,4;

 
1,2;

 2,3;

 
2,4;

 3,1.

 
 
Sual: Təşkilata məxsus olan kapital(səhmlər) geri alındıqda hansı mühasıbat yazılışı verilir? 
(Çəki: 1) 

 
105 N-li hesabın debetinə 

 
535 N-li hesabın kreditinə 

 
521 N-li hesabın debetinə;

 521 N-li hesabın kreditinə; 

 
105 N-li hesabın kreditinə. 

 
 
Sual: Kapital ehtiyatları” bölməsinə aid olmayan hesabı ayırın: (Çəki: 1) 

 531 N-li “Yenidən qiymətləndirmə özrə ehtiyat”; 

 
532 N-li “Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat fondları”; 

 533 N-li “Qanunvericiliyə əsasən yaradılan ehtiyat fondları”; 

 
534 N-li “Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər”;

 535 N-li “Digər ehtiyat fondlar”. 

 

BÖLMƏ: 1302 



Ad 1302 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: B.T-da birja əməliyyatlarından gəlirlər hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 sair sintetik haqqında hesabat 

 
sair əməliyyat gəlirləri haqqında hesabat 

 birja əməliyyatlarından gəlir haqqında hesabat 

 
qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir haqqında hesabat

 
 
Sual: B.T-da sair əməliyyat gəlirləri haqda məlumatlar hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 
1) 

 maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 
qısa müddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 
sair əməliyyat gəlirləri haqqında hesabat 

 gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da satış ilə əlaqədar məlumatlar hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 kreditor borcları haqqında hesabat 

 
xərclər üzrə maliyyə fəaliyyəti nəticələri haqqında hesabat

 mənfəət və zərərlər haqqında hesabat 



 
səhmlər hərəkəti haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da maliyyə gəlirləri haqda məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 
pul vəsaitlərinin hərəkətləri haqqında hesabat 

 gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 
qısa müddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 dövrü icmali hesabat 

 
 
Sual: B.T-da əmək haqqı xərcləri haqqında məlumatlar hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 
1) 

 
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 Birja əməliyyatları dair hesabatlar 

 
Uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 Xalis aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
Pul vasitələri və onların ekvivalentlərinin xalis artması üzrə hesabat

 
 
Sual: B.T-da sosial sığorta ayırmaları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 
1) 

 maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 
Xərclər üzrə maliyyə fəaliyyəti nəticləri haqqında hesabat 

 Ümumi mənfəət üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 
Qısamüddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti 

 
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vasitələrinin hərəkəti üzrə hesabat

 
 
Sual: B.T-da amortizasiya xərcləri haqqında məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 



 
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 Uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 
Pul vasitələrinin hərəkəti haqqında hesabat 

 Xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişiklik haqqında hesabat 

 
Xalis aktivlər(kapital) üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da vergilərlə bağlı vəsaitlərin daxil olması hansı maliyyə hesabatlarında əks olunur? 
(Çəki: 1) 

 pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

 
əks vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

 dövriyyə vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

 borclar vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

 

BÖLMƏ: 1003 

Ad 1003 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Büdcə təşkilatlarında geyri-birja əməliyyatların zərəri hansı hesabda əks etdirilir? (Çəki: 
1) 

 
621 №-li hesabın debeti və 801 №-li hesabın müvafiq subhesablarının 

kreditində əks etdirilir; 

 801 №-li hesabın debeti və 621 №-li hesabın müvafiq subhesablarının kredi-
tində əks etdirilir; 

 
801 №-li hesabın debeti və 701 №-li hesabın müvafiq subhesablarının 

kreditində əks etdirilir 



 
701 №-li hesabın debeti və 801 №-li hesabın müvafiq subhesablarının 

kreditində əks etdirilir; 

 801 №-li hesabın debeti və 633 №-li hesabın müvafiq subhesablarının 
kreditində əks etdirilir. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında sair gəlirlər üzrə əməliyyatlar hansı hesablarda əks etdirilir? (Çəki: 
1) 

 
625 №-li hesabın debeti və 111 №-li hesabın krediti;

 
111 №-li hesabın debeti və 631 №-li hesabın krediti;

 
101 №-li hesabın debeti və 612 №-li hesabın krediti;

 
631 №-li hesabın debeti və 101 №-li hesabın krediti;

 
111 №-li hesabın debeti və 625 №-li hesabın krediti.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında torpaq, tikili, avadanlıq və digər uzunmüddətli aktivlərin 
satışından gəlirlər hansı subhesabda uçota alınır? (Çəki: 1) 

 
631-1 №-li subhesabda 

 
631-2 №-li subhesabda 

 
631-6 №-li subhesabda; 

 
631-10 №-li subhesabda

 
631-8 №-li subhesabda 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında torpaq, tikili, avadanlıq və digər uzunmüddətli aktivlərin satışında 
gəlir daxil olduqda hansı mühasibat yazılışı verilir? (Çəki: 1) 

 631-1 №-li hesabın müvafiq subhesabın debeti və 111 №-li hesabın krediti;

 
111 №-li hesabın müvafiq subhesabın debeti və 631-1 №-li hesabın krediti 

 
633-1 №-li hesabın müvafiq subhesabın debeti və 121 №-li hesabın krediti 

 
121 №-li hesabın müvafiq subhesabın debeti və 631-1 №-li hesabın krediti 



 
Doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatların ümüdsiz borcların bərpasından əldə edilən gəlirlərə hansı mühasibat 
yazılışları edilir? (Çəki: 1) 

 111 №-li hesabın debeti və 633-3 №-li hesabın krediti 

 
111 №-li hesabın debeti və 631-6 №-li hesabın krediti;

 631-6 №-li hesabın debeti və 111 №-li hesabın krediti;

 
121 №-li hesabın debeti və 631-6 №-li hesabın krediti;

 Doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında birja gəlirləri üzrə xərclər hansı maddədə uçota alınır? (Çəki: 1) 

 
62-ci maddədə; 

 70-ci maddədə; 

 
74-cü maddədə

 73-cü maddədə

 
72-ci maddədə 

 

BÖLMƏ: 1401 

Ad 1401 

Suallardan 18 

Maksimal faiz 18 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: B.T pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat hansı ildə təsdiq edilib? (Çəki: 1) 

 2009-cu ildə

 
2005-ci ildə 



 
2008-ci ildə 

 2006-cı ildə 

 
2007-ci ildə 

 
 
Sual: B.T-da mal və xidmətlər üzrə daxil olmalar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks 
olunur? (Çəki: 1) 

 pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda[yeni cavab] 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat

 
uzun müddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vziyyəti haqqında hesabat 

 gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da royaltı daxil olmaları haqda məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda 

 uçot siyasəti və izahlı qeydlər 

 
mənfəət və zərərlər haqqında hesabat 

 kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 

 
qısamüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 
 
Sual: B.T-da Komisyon yığımları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda 

 
ümumi mənfəət (zərər) üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat

 xalis aktivlərdə dəyişikliklər haqqında hesabat 

 
izahlı qeydlər 

 
əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat 

 



 
Sual: B.T-da qrantlar haqqında məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda 

 investisiya fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat 

 
gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat

 
qrantlar və ya transterlər nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən daxil olmalar 

 
 
Sual: B.T-da büdcə ayırmaları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda 

 
büdcə vəsaitləri haqqında hesabat 

 gəlirlər üzrə maliyyə nəticələri haqqında hesabat 

 
xalis aktivlər (kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabat

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da büdcəyə qaytarılan vəsaitlər haqda məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1) 

 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda 

 kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 

 
xərclər üzrə maliyyə fəaliyyəti nəticələri haqqında hesabat

 dövri icmali hesabatlar 

 
mənfəət və zərərlər haqqında hesabat 

 
 
Sual: . B.T-da istiqrazların buraxılması ilə əlaqədar məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1) 

 pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda 

 
ümumi mənfəət (zərər) üzrə maliyyə fəaliyyətlərinin nəticələri haqqında hesabat



 
qiymətli kağızların hərəkəti haqqında hesabat 

 qısa müddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
öhdəliklər üzrə qeydlər 

 
 
Sual: B.T-da veksellərin buraxılması ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 
1) 

 pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda 

 
maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə 

hesabat 

 səhmlərin hərəkəti haqqında hesabat 

 
ümumi mənfəət (zərər) üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da girov kağızlarının buraxılması ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur?] 
(Çəki: 1) 

 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda 

 xərclər üzrə maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabat 

 
investisiya fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat

 xalis aktivlərdə dəyişikliklər haqqında hesabat 

 
gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da digər qısamüddətli istiqrazların buraxılmasında daxilolmalar haqda məlumatlar 
hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda[yeni cavab] 

 
səhmlərin hərəkəti haqqında hesabat 

 gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 
xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabat 



 
ümumi mənfəət ( zərər) üzrə maliyyə fəaliyyətininnəticələri haqqında hesabat

 
 
Sual: B.T-da digər uzunmüddətli istiqrazların buraxılmasında daxil olmalar haqda məlumatlar 
hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1) 

 pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda 

 
uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 uzunmüddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
investisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat

 səhmlərin hərəkəti haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da avansların qaytarılması ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 
1) 

 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda 

 
əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat 

 
xərclər üzrə maliyyə fəaliyyəti nəticələri haqqında hesabat 

 maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə 
hesabat 

 
qısamüddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
 
Sual: Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat”ın forması hansı N-li Milli Mühasibat Uçotu 
Standartı ilə müəyyən edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
1 N-li MMUS; 

 
2 N-li MMUS; 

 
10 N-li MMUS;

 
17 N-li MMUS;

 24 N-li MMUS.

 
 



Sual: .”Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat”da pul vəsaitlərinin hərəkəti aşağıdakı kimi 
qruplaşdırılır. Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1) 

 
Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti; 

 
İnvestisiya fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti; 

 
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti;

 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması(azalması); 

 
Xalis aktivlərdə baş verən dəyişikliklər. 

 
 
Sual: Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti bölməsində aşağıdakı 
sətirlər üzrə ümumiləşdirilmiş məlumatlar göstərilir: (Çəki: 1) 

 büdcəyə qaytarılan vəsait; 

 
investisiyanın satılmasından gəlirlər; 

 xarici valyutada qiymətli kağızların alınması; 

 
alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxil olmaları; 

 borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin 
xaric olmaları. 

 
 
Sual: Maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti bölməsində 
aşağıdakılar barədə ümumiləşdirilmiş məlumatlar göstərin: (Çəki: 1) 

 
alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxil olmaları; 

 işçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri; 

 
büdcəyə qaytarılan vəsait; 

 investisiyaların satılmasından gəlirlər; 

 
pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması(azalması).

 
 
Sual: Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması(azalması) bölməsində 
aşağıdakılar haqda ümumiləşdirilmiş məlumatlar göstərilir: (Çəki: 1) 

 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin əvvəlinə olan qalıq;



 
alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxil olmaları; 

 məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin ödənişləri; 

 
investisiyaların satılmasından gəlirlər; 

 büdcəyə qaytarılan vəsait. 

 

BÖLMƏ: 0802 

Ad 0802 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Büdcə təşkilatlarında faizlər ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları hesabın nömrəsi 
neçədir? (Çəki: 1) 

 
306 №-li hesab

 302 №-li hesab

 
303 №-li hesab

 321 №-li hesab

 
324 №-li hesab

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar hesabının nömrəsi 
neçədir? (Çəki: 1) 

 307 №-li hesab

 
301 №-li hesab

 309 №-li hesab

 
314 №-li hesab

 308 №-li hesab

 



 
Sual: Büdcə təşkilatlarında dögər qısamüddətli kreditor borclar hesabının nömrəsi neçədir? 
(Çəki: 1) 

 
309 №-li hesab

 304 №-li hesab

 
311 №-li hesab

 334 №-li hesab

 
302 №-li hesab

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında qısamüddətli borclar hesabının nömrəsi neçədir? (Çəki: 1) 

 314 №-li hesab

 
304 №-li hesab

 308 №-li hesab

 
324 №-li hesab

 331 №-li hesab

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında işdən azadolma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər 
hesabının nömrəsi neçədir? (Çəki: 1) 

 
321 №-li hesab

 311 №-li hesab

 
312 №-li hesab

 325 №-li hesab

 
402 №-li hesab

 

BÖLMƏ: 0401 

Ad 0401 

Suallardan 17 

Maksimal faiz 17 



Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Xəzinə Hesab Kitablarında yazılar hansı sənədlər əsasında aparılır: 1)gündəlik 
əməliyyatlar haqqında bank cıxarşları; 2) malların(iş və xidmətlərin) alışı sənədi; 3) “Öhdəlik” 
sənədi; 4) xəzinə daxilində vəsaitlərin köçürülməsi haqqında Xəzinədarlığın Köçürmə 
Sərəncamı; 5) Xəzinələrarası vəsaitlərin köcürülməsi haqqında Xəzinələrarsı Köçürmə 
Sərəncamı. (Çəki: 1) 

 
1,4,5;

 
1,2,3;

 
2,3,4;

 
3,4,5 

 1,3,5.

 
 
Sual: Mərkəzi Xəzinədarlıq xəzinədarlığın icmal hesabat balansını hansı müddətdə Maliyyə 
Nazirliyinə təqdim etməlidir? (Çəki: 1) 

 hər sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq;

 
hər sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq;

 hər sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq; 

 
hər sonrakı ayın 25-dək; 

 
növbəti ay ərzində. 

 
 
Sual: Malların alınması və bununla əlaqədar müəyyən şərtlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 
büdcə təşkilatlarının gələcək xərclərinin icrası ilə əlaqədar dövlətin öz üzərinə götürdüyü 
təəhhüd- (Çəki: 1) 

 
öhdəlik; 

 malların alışı sənədi;

 
qaimə; 

 ödəniş sənədi; 



 
xərc xmetası. 

 
 
Sual: Hansı kreditor borclarına qarşı kassa xərci aparılır? (Çəki: 1) 

 yalnız qəbul olunmuş öhdəliklər çərçivəsində reallaşdırılan;

 
xərc smetasında nəzərdə tutulan; 

 bütün reallaşdırılan kreditor borclarına qarşı; 

 
bütün cavablar doğrudur; 

 doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Öhdəliklərin qəbulu şərtlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
öhdəliklərin qəbulu üçün büdcə təşkilatı iki nüsxə “Öhdəlik sənədi” təqdim 

etməlidir; 

 öhdəlik götürürülməsi üçün büdcə təşkilatı tərəfindən təqdim olunan məbləğ 
öhdəlik həddini keçməməlidir; 

 
öhdəlik həddində yeni öhdəlik qəbul etmək olar; 

 yalnız qəbul olunmuş öhdəliklər çərçivəsində reallaşdırılmış kreditor borclarına 
qarşı kassa icrası aparılır; 

 
yalnız reallaşdırılacaq konkret malların alışı üzrə öhdəlik qəbul edilə bilər. 

 
 
Sual: Malların(iş və xidmətlərin) alışı sənədinin (MAS) xəzinədarlıq tərəfindən qəbulu 
aşağıdakı şərtləri nəzərdə tutur: 1) MAS bundan əvvəl xəzinədarlıq tərəfindən qəbul edilmiş 
“Öhdəlik” sənədindəm sonra hazırlana bilər; 2) MAS “Öhdəlik” sənədindən əvvəl hazırlanır; 
3) MAS büdcə təşkilatının xərc smetası əsasında hazırlanır; 4) MAS malların alındığı hesabat 
ayı daxilində hesablana və uçota alına bilər; 5) MAS-ın məbləği həmin an üçün yaranmış 
öhdəlik qalığından artıq ola bilməz. (Çəki: 1) 

 
1,4,5;

 1,2,3;

 
3,4,5;

 2,3,4;



 
2,3,5.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatları tərəfindən malların(iş və xidmətlərin) alışının xəzinə uçotunun təşkili 
mərhələsi nə vaxtdan AR bütün ərazisində həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 1 avqust 2000-ci ildən; 

 
1 yanvar 2001-ci ildən; 

 28 dekabr 2000-ci ildən;

 
1997-ci ildən; 

 doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə xərclərini yaradarkən M.Spreanskiy bu bölgünü neçə meyara ayırmışdır? (Çəki: 
1) 

 
3

 4

 
5

 6

 
2

 
 
Sual: Büdcə xərcləri üzrə büdcə təsnifatını müəyyənləşdirin. 1) funksional; 2) hüquqi; 3) 
iqtisadi; 4) təşkilati (Çəki: 1) 

 1,2; 

 
1,2,3;

 1,2,3;

 
1,3,4;

 2,3,4.

 
 
Sual: AR Nazirlər Kabineti nə vaxt Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına keçmək 



məqsədilə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 2003-2007-ci illərdə hazırlanması və tətbiqi 
üzrə program haqqında qərar qəbul edib? (Çəki: 1) 

 
20 fevral 2003-cü il 

 21 fevral 2003-cü il;

 
20 fevral 2004-cü il;

 24 fevral 2002-ci il; 

 
1 oktyabr 2002-ci il. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi hansı qanunla tənzimlənir? (Çəki: 1) 

 Konstitusiya ilə; 

 
Büdcə sistemi haqqında qanunla 

 Büdcə quruluşu haqqında qanunla;

 
Milli Məclisin qərarı ilə; 

 
AR Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibatlığın işinin təşkili kim tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 
1) 

 
baş mühasib və ya baş mühəndis tərəfindən; 

 mühasibat xidmətinin rəhbəri və ya mühasib; 

 
mühasibat xidmətinin rəhbəri və ya baş mühəndis tərəfindən;

 baş mühasib və ya baş iqtisadçı tərəfindən; 

 
doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Mühasibat xidmətinin vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 sənədləri düzgün tərtib etməklə, aparılan əməliyyatların qanuniliyinə nəzarəti 
həyata keçirmək; 

 
maddi-məsul şəxsləri müvafiq təlimatlarla təmin etmək; 



 
mühasibat hesabatlarını təyin edilmiş vaxtlarda tərtib və təqdim etmək; 

 büdcə təşkilatlarının birja əməliyyatlarından gəlirlərinin bölüşdürülməsi nisbətini 
müəyyən etmək; 

 
xərc smetalarını idarələrin rəhbərləri ilə razılaşdırmaqla tərtib etmək 

 
 
Sual: Baş kitab” necə açılır? (Çəki: 1) 

 ilin əvvəlinə olan qalıq məbləğini kitaba yazmaqla; 

 
köhnə qalıqlar yeni baş kitaba köçürülmür. 

 bu haqda qərar baş mühasib tərəfindən qəbul edilir;

 
doğru cavab yoxdur; 

 bütün cavablar doğrudur. 

 
 
Sual: Kassa və bank sənədlərində düzəlişlər necə aparılır? (Çəki: 1) 

 
kassa və bank sənədində düzəlişə yol verilmir; 

 kassa sənədinə düzəliş yalnız baş mühasibin icazəsi ilə aparılır; 

 
bank sənədlərində düzəliş məsul şəxsin imzası ilə təsdiq olunur;

 doğru cavab yoxdur; 

 
bütün cavablar doğrudur. 

 
 
Sual: Mühasibat uçotu registrlərində yazılışlar üçün əsas hesab olunur: (Çəki: 1) 

 ilkin uçot sənədləri 

 
icmal uçot sənədləri; 

 həm ilkin uçot sənədləri, həm icmal uçot sənədləri;

 
maliyyə hesabatları; 

 bütün cavablar doğrudur. 

 



 
Sual: Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün hesabatlar planının bölmələrinə aid 
deyil: (Çəki: 1) 

 
qısamüddətli aktivlər; 

 xalis aktivlər; 

 
pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri;

 gəlirlər; 

 
xərclər. 

 

BÖLMƏ: 1101 

Ad 1101 

Suallardan 30 

Maksimal faiz 30 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: B.T-da qısamüddətli debitor borclar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
qısa müddətli aktlar haqqında hesabat 

 uzun müddətli aktlar haqqında hesabat 

 
qısa və uzun müddətli aktlar haqqında hesabat

 borclar haqqında hesabatda 

 
 
Sual: B.T-da ehtiyatlar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 maddi aktivlər haqqında hesabatda 

 
qeyri-maddi aktivlər haqqında hesabat



 
ehtiyyat haqqında hesabat 

 pul vəsaitləri haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da sair qısamüddətli maliyyə aktivləri hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
qısa müddətli aktlar haqqında hesabat 

 uzun müddətli aktlar haqqında hesabat

 
maddi aktivlər haqqında hesabat 

 maliyyə aktivlər haqqında hesabat 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da bankda olan hesablaşma hesablar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda əks 
olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 
pul vəsaitləri haqqında hesabat 

 gəlirlər haqqında hesabat 

 
xərclər haqqında hesabat 

 mənfəət haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da istifadə olunmuş məsrəflər hesabında olan məlumatlar hansı hesabatlarda əks 
olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda

 xərclər haqqında hesabat 

 
gəlirlər haqqında hesabat 

 ehtiyyatlar haqqında hesabat 

 
mənfəət haqqında hesabat 

 
 



Sual: B.T-da təhtəlhesab məbləğlərlə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 
borclar haqqında hesabat 

 
debitor borclar haqqında hesabat 

 
kreditor borc haqqında hesabat 

 xərclər haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar ilə bağlı məlumatlar hansı 
hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda 

 
qısa müddətli aktlar haqqında hesabat 

 uzun müddətli aktlar haqqında hesabat

 
satış hesabı haqqında hesabat 

 
Ehtiyyat haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da torpaq, tikili və avadanlıq ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 
əsas vəsaitlər haqqında hesabat 

 
material ehtiyyat haqqında hesabat 

 tikinti haqqında hesabat 

 
avadanlıq haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da bioloji aktivlər ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
əsas və.s. haqqında hesabat 



 
maddi akt haqqında hesabat 

 qeyri-maddi haqqında hesabat 

 
maliyyə aktivləşməsi haqqında hesabat

 
 
Sual: B.T-da daşınmaz əmlaka investisiyalar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 
əmlak haqqında hesabat 

  investisiya haqqında hesabat 

 
əsas vəsait haqqında hesabat 

 maliyyə aktı haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditlər borcları ilə əlaqədar məlumatlar 
hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 malsatanlar haqqında hesabat 

 
borclar haqqında hesabat 

 d) maddi aktivlər haqqında hesabat 

 
e) maliyyə aktivlər haqqında hesabat

 
 
Sual: B.T-da əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclarla bağlı məlumatlar hansı 
hesablarda əks olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 
əməyin ödənişi haqqında hesabat 

 işçilərin borc haqqında hesabatı 

 
borclar haqqında hesabat 



 
maliyyə aktları haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə ödənişlər ilə bağlı məlumatlar hansı 
hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 
vergi haqqında hesabat 

 gəlirlər haqqında hesabat 

 
maliyyə aktivləri haqqında hesabat 

 ödənişlər haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da faizlər ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları haqqa məlumatlar hansı 
hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 faizlər haqqında hesabat 

 
kreditorlar haqqında hesabat 

 borclar haqqında hesabat 

 
kreditor borclar haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda əks 
olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
qısa müddətli zəmanət haqqında hesabat

 ödənişlər haqqında hesabat 

 
öhdəliklər haqqında hesabat 

 zəmanət haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da uzunmüddətli kreditor borclar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda əks 



olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
borclar haqqında hesabat 

 
kreditor borc haqqında hesabat 

 
uzun müddətli borclar haqqında hesabat

 maliyyə aktları haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər ilə bağlı məlumatlar hansı 
hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 
öhdəliklər üzrə hesabat 

 ödənişlər üzrə hesabat 

 
uzunmüddətli borc üzrə hesabat 

 
maliyyə aktivlər üzrə hesabat 

 
 
Sual: B.T-da kapital ehtiyyatları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 
ehtiyyatlar haqqında hesabat 

 
maliyyə aktivlər haqqında hesabat 

 
kapital haqqında hesabat 

 ödənişlər haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da bölüşdürülməmiş mənfəət ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
mənfəət haqqında hesabat 



 
maliyyə aktı haqqında hesabat 

 bölüşdürülməmiş mənfəət haqqında hesabat

 
qeyri maddi aktlar haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da bölüşdürülməmiş zərər ilə əlaqədar məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
zərər haqqında hesabat 

 bölüşdürülməmiş zərər haqqında hesabat

 
bölüşdürülməmiş zərər haqqında hesabat

 qeyri maddi aktlar haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da geri alınmış kapital ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 qeyri alınmış kapital haqqında hesabat

 
maliyyə aktivlər haqqında hesabat 

 qeyri maddi aktivlər haqqında hesabat 

 
borclar haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da geri alınmış səhmlər ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
səhmlər haqqında hesabat 

 geri alınmış səhmlər haqqında hesabat

 
maliyyə aktivləri haqqında hesabat 

 qeyri maddi aktivlər haqqında hesabat 

 



 
Sual: B.T-da ödənilmiş nominal kapitalı ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 ödənilmiş kapital haqqında hesabat 

 
kominal kapital haqqında hesabat 

 maliyyə aktı haqqında hesabat 

 
qeyri maddi akt haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da məzənnə fərqiləri üzrə ehtiyat fondları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda 
əks olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
məzənnə fərqləri haqqında hesabat 

 ehtiyyat fondları haqqında hesabat 

 
maliyyə ehtiyyatları haqqında hesabat

 maliyyə aktivləri haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks 
olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 ehtiyyat haqqında hesabat 

 
yenidən qiymətləndirmə haqqında hesabat

 maliyyə ehtiyyatları haqqında hesabat 

 
qiymətləndirmə haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da qanunvericiliyə əsasən yaradılan ehtiyat fondları ilə bağlı məlumatlar hansı 
hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 



 
qanunvericiliklə yaradılan fondlar haqqında hesabat

 fondlar haqqında hesabat 

 
ehtiyyat fondları haqqında hesabat 

 maliyyə aktivləri haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da digər ehtiyat fondları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 digər fondlar haqqında hesabat 

 
digər ehtiyyat fondları haqqında hesabat

 qeyri maddi aktivlər 

 
maliyyə aktivləri haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da digər uzunmüddətli investisiyalar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks 
olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
uzun müddətli aktlar haqqında hesabat 

 investisiyalar haqqında hesabat 

 
digər uzun müddətli investisiyalar haqqında hesabat

 maliyyə aktivləri haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da material ehtiyatları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 ehtiyyat haqqında hesabat 

 
qeyri maddi aktlar haqqında hesabat

 maliyyə aktları haqqında hesabat 



 
investisiyalar haqqında hesabat 

 
 
Sual: B.T-da torpaq, tikili və avadanlığın amortizasiyası ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda 
əks olunur? (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
torpaq haqqında hesabat 

 tikinti haqqında hesabat 

 
əsas və s.haqqında hesabat 

 avadanlığın amartizasiyası haqqında hesabat

 
 
 

 
 

 


