
TEST: 8017#01#Q15 

Test 8017#01#Q15 

Fənn 8017 - Büdcə və xəzinə uçotu 

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 15 

Bölmələri qarışdırmaq 
 

Köçürməyə qadağa 
 

Ancaq irəli 
 

Son variant 
 

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: 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 7 

Maksimal faiz 7 

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 aktivlər üzrə əməliyyatlar hansı hesabda uçotu aparılır? 
(Çəki: 1) 

 234 №-li hesabda;



 
235 №-li hesabda;

 236 №-li hesabda;

 
233 №-li hesabda;

 232 №-li 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: “Torpaq, tikili, avadnlıq və digər uzunmüddətli aktivlər” bölməsinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 Torpaq, tikili və avadanlığın amortizasiyası 

 
bioloji aktivlər 

 Daşınmaz əmlaka investisiyaların amortizasiyasl 

 
Daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər

 Digər uzunmüddətli investisiyalar 

 
 
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: 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: 1301 

Ad 1301 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

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



 
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 investisiya fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat 

 
ümumi mənfəət (zərər) üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat

 qısamüddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

 
mənfəət və zərər haqqında hesabat 

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

 maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 
uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 xalisaktivlərdə (kapitalda) dəyişiklər haqqında hesabat 

 
gəlirlər üzrə maliyyə nəticələri haqqında hesabat 

 dövrü icmal hesabat 

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

 
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

 qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir haqqında hesabat

 
birja əməliyyatlarından gəlir haqqında hesabat 

 satış sintetik haqqında hesabat 

 
sair əməliyyat gəlirləri haqqında hesabat 

 
 
Sual: Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat”ın forması hansı nömrəli Milli 
Mühasibat Uçotu Standartı ilə müəyyən edilmişdir: (Çəki: 1) 

 1 N-li MMUS 

 
5 N-li MMUS; 

 17 N-li MMUS; 



 
 24 n-li MMUS; 

 doğru cavab yoxdur.

 
 
Sual: Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatın” bölmələrini göstərin: 1) birja 
əməliyyatlarından gəlirlər; 2) xərclər; 3) sair əməliyyat xərcləri; 4) ümumi mənfəət(zərər); s) 
xalis mənfəət(zərər). (Çəki: 1) 

 
2,4 

 1,3 

 
2,5;

 1,4;

 
3,5.

 
 
Sual: Hesabat dövründə və əvvəlki hesabat dövründə 111 N-li “Qısamüddətli debitor borcları” 
hesabının və ya 334 N-li “Qısamüddətli maliyyələşmələr və daxilolmalar” hesabının debeti və 
631, 632, 633 N-li hesabların kreditində əks etdirilmiş məbləğlərin cəmi “Maliyyə 
fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat”ın hans bölməsində və maddəsində göstərilir? (Çəki: 
1) 

 
Gəlirlər bölməsinin “Sair əməliyyat gəlirləri” maddəsində; 

 Gəlirlər bölməsinin “Maliyyə gəlirləri” maddəsində; 

 
Ümumi mənfəət bölməsinin “Sair əməliyyat gəlirləri” maddəsində;

 Ümumi mənfəət bölməsinin “Kapital ehtiyatları”; 

 
Doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında” hesabatda xərclər aşağıdakı maddələr üzrə 
ümumiləşdirilir. Səhv cavabı göstərin (Çəki: 1) 

 sərf edilmiş materialların dəyəri;

 
amortizasiya xərcləri; 

 sair əməliyyat xərcləri; 



 
maliyyə xərcləri; 

 doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: “Xalis aktivlərdə(kapitallarda) dəyişikliklər haqqında hesabat”ın xalis 
aktivlərin(kapitalın) aşağıdakı tərkib hissələri haqqında informasiya təqdim olunur: 1) 
ödənilmiş səhmdar kapital; 2) bölüşdürülməmiş mənfəət; 3) ümumi mənfəət; 4) digər ehtiyat 
fondları; 5) kapital ehtiyatları (Çəki: 1) 

 
1,2,4; 

 
1,2,3; 

 
2,3,4 

 
3,4,5; 

 
) 2,4,5.

 
 
Sual: Xalis aktivlərdə(kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabat”ın “Ödənilmiş səhmdar 
kapital” sütununda göstərilir: (Çəki: 1) 

 
501 N-li “Nizamnamə(nominal) kapitalı” hesabında əks etdirilən məbləğdən 502 

N-li “Nizamnamə(nominal) kapitalının ödənilməmiş hissəsi” hesabında uçota alınan 
məbləğ çıxılmaqla təqdim olunan məlumatlar; 

 501 N-li “Nizamnamə(nominal) kapitalı” hesabının debet saldosu; 

 
502 N-li hesabın krediti üzrə saldo; 

 bütün cavablar doğrusur; 

 
doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: B.T-da əmək haqqının və digər ödənişlərin aparılarkən hansı mühasibat yazılışı aparılır? 
(Çəki: 1) 

 101 №-li hesabın debeti 103,104 №-li hesabların müvafiq subhesabların krediti

 
102 №-li hesabın debeti 

 101 №-li hesabların krediti 



 
100 №-li hesabın debeti 

 102 №-li hesabların krediti 

 
 
Sual: B.T-da maliyyə hesabatları məzmununa görə hansı hesabatlara ayrılır? (Çəki: 1) 

 
dövrü hesabatlara 

 operativ hesabatlara

 
illik hesabatlara 

 statistik hesabatlara 

 
maliyyə hesabatlara 

 

BÖLMƏ: 1001 

Ad 1001 

Suallardan 19 

Maksimal faiz 19 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Büdcə təşkilatlarında satış ilə bağlı əməliyyatlar hansı nömrəli hesabda uçota alınır? 
(Çəki: 1) 

 611 №-li hesabda 

 
615 №-li hesabda 

 621 №-li hesabda;

 
613 №-li hesabda 

 623 №-li hesabda.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında verilmiş güzəştlər ilə əlaqədar əməliyyatlar hansı hesabda uçota 
alınır? (Çəki: 1) 

 
613 №-li hesabda[yeni cavab]



 
611 №-li hesabda; 

 621 №-li hesabda; 

 
612 №-li hesabda; 

 heç birində. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında satışdan əldə olunan mənfəət üzrə hansı mühasibat yazılışı verilir? 
(Çəki: 1) 

 
801 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 611№-li hesabın krediti;

 611 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 801№-li hesabın krediti;

 
612 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 801№-li hesabın krediti 

 621 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 801№-li hesabın krediti;

 
801 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 621№-li hesabın krediti 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında tikinti müqavilələri üzrə gəlirlərin uçotu hansı subhe-sabda 
aparılır?] (Çəki: 1) 

 611-3 №-li hesabda 

 
612 №-li hesabda 

 611-1 №-li hesabda;

 
611-5 №-li hesabda;

 611-2 №-li hesabda.

 
 
Sual: B.T-ları xərclər smetasının icrasına dair hesabatı hansı icra hakimiyyətinə təqdim 
edirlər? (Çəki: 1) 

 
tabe olduğu yuxarı təşkilata

 təşkilatın rəhbəri 

 
baş mühasib 



 
bələdiyyələrə 

 dövlət statistika komitəsinə 

 
 
Sual: B.T-ın aylıq hesabatlarının formalarının nümunələri hansı icra hakimiyyəti tərəfindən 
müəyyən olunur? (Çəki: 1) 

 
A.R Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Statistika Komitəsi

 dövlət statistika komitəsinə 

 
Maliyyə Nazirliyinə 

 Nazirlər Kabineti 

 
Milli Məclis 

 
 
Sual: B.T təsdiq olunmuş hesabat formalarına kim tərəfindən düzəliş edilə bilər? (Çəki: 1) 

 düzəlişə icazə verilmir 

 
düzəlişə icazə verilir 

 baş mühasib tərəfindən 

 
təşkilatın rəhbəri tərəfindən

 Nazirliklər tərəfindən 

 
 
Sual: B.T aylıq hesabatların təqdim olunma müddəti hansı icra hakimiyyəti tərəfindən 
müəyyən edilir? (Çəki: 1) 

 
A.R Maliyyə Nazirliyi

 Az.Nazirlər Kabineti 

 
Milli Məclis 

 Hesablama Palatası 

 
Statistika Komitəsi 

 
 



Sual: B.T rüblük hesabatların təqdim olunma müddəti hansı icra hakimiyyəti tərəfindən 
müəyyən olunur? (Çəki: 1) 

 
A.R Maliyyə Nazirliyi 

 Vergi Nazirliyi 

 
Gömrük komitəsi 

 Dövlət Statistika Komitəsi 

 
İqtisadiyyat və sənaye Nazirliyi

 
 
Sual: B.T-da illik hesabatların həcmi və təqdim olunma müddəti hansı icra hakimiyyəti 
tərəfindən müəyyən olunur? (Çəki: 1) 

 A.R Maliyyə Nazirliyi 

 
Dövlət Statistika Komitəsi 

 
İqtisadiyyat və sənaye Nazirliyi

 
A R Nazirlər Kabineti 

 A R Gömrük Kamitəsi 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Dövlət büdcəsi haqqında icmal hesabat hansı icra hakimiyyəti 
tərəfindən tərtib edilir? (Çəki: 1) 

 
A.R Maliyyə Nazirliyi

 Vergilər Nazirliyi 

 
Gömrük Komitəsi 

 Milli Məclis 

 
Hesablama Palatası 

 
 
Sual: B.T-da maliyyə hesabatalarındakı məlumatlar hansı uçot məlumatlarına əsaslanır? 
(Çəki: 1) 

 sintetik uçot məlumatına



 
operativ uçot 

 statistik uçot 

 
Maliyyə uçotu 

 vergi uçotu 

 
 
Sual: B.T-da dövri hesabat necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
aylıq və rüblük hesabatlar

 illik hesabat 

 
10 günlük hesabat 

 6 aylıq hesabat 

 
9 aylıq hesabat 

 
 
Sual: B.T-da xüsusi vəsaitlər üzrə hansı hesabat tərtib olunur? (Çəki: 1) 

 gəlir və xərclər smetasının icrasına dair hesabat

 
gəlir smetası 

 xərclər smetası 

 
mənfəət smetası 

 zərər və mənfəət smetası 

 
 
Sual: B.T üçün Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın forması hansı icra hakimiyyəti 
tərəfindən təsdiq olunub? (Çəki: 1) 

 
A.R Maliyyə Nazirliyi 

 Milli Məclis 

 
Nazirlər Kabineti 

 Dövlət Statistika Komitəsi



 
Hesablama Palatası 

 
 
Sual: B.T-da maliyyə hesabatları məzmununa görə hansı hesabatlara ayrılır? (Çəki: 1) 

 illik hesabatlara 

 
aylik hesabatlara 

 operativ hesabatlara

 
statistik hesabatlara 

 rüblük hesabatlara 

 
 
Sual: B.T-da dövrü hesabatlar hansılardır? (Çəki: 1) 

 
Aylıq hesabatlara 

 statistik hesabatlara 

 
maliyyə hesabatlara

 vergi hesabatlara 

 
gömrük hesabatlara 

 
 
Sual: B.T-da rüblük hesabatlar hansı hesabatlar hesab olunur? (Çəki: 1) 

 dövrü hesabatlar 

 
gömrük hesabatlara 

 maliyyə hesabatlara

 
vergi hesabatlara 

 statistik hesabatlara 

 
 
Sual: B.T-da qısamüddətli aktivlər ilə bağlı məlumatlar hansı maliyyə hesabatlarında əks 
olunur? (Çəki: 1) 

 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat



 
maliyyə hesabatlara 

 statistik hesabatlara 

 
statistik hesabatlara 

 gömrük hesabatlara 

 

BÖLMƏ: 1002 

Ad 1002 

Suallardan 21 

Maksimal faiz 21 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Büdcə təşkilatların icarə üzrə gəlirlərin uçotu hansı hesabda aparılır? (Çəki: 1) 

 
611-1 №-li subhesabda;[yeni cavab]

 611-5 №-li subhesabda 

 
611-3 №-li subhesabda; 

 611-4 №-li subhesabda; 

 
611-2 №-li subhesabda. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatların satılmış malların qaytarılması ilə bağlı hansı hesabda uçota alınır? 
(Çəki: 1) 

 612 №-li hesabda; [yeni cavab]

 
611 №-li hesabda 

 613 №-li hesabda; 

 
621 №-li hesabda; 

 103 №-li hesabda 

 
 



Sual: Büdcə təşkilatlarında verilmiş güzəştlərə görə əməliyyatlara hansı mühasibat yazılışı 
verilir? (Çəki: 1) 

 
111 №-li hesab debeti və 613 №-li hesabın subhesabının krediti;

 613 №-li hesab debeti və 111 №-li hesabın subhesabının krediti 

 
611 №-li hesab debeti və 111 №-li hesabın subhesabının krediti 

 613 №-li hesab debeti və 101 №-li hesabın subhesabının krediti 

 
Doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında geyri birja əməliyyatlarından gəlirlərin uçotu Hesablar Planının 
hansı bölməsində uçota alınır? (Çəki: 1) 

 61-ci maddədə;

 
62-ci maddədə 

 63-ci maddədə;

 
heç birində; 

 70-ci maddədə.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında digər təşkilatlarından köçürmələr hansı hesabda uçota alınır? 
(Çəki: 1) 

 
621 №-li hesabda 

 625 №-li hesabda;

 
624 №-li hesabda 

 613 №-li hesabda 

 
521 №-li hesabda.

 
 
Sual: Hesablar Planının “Gəlirlər” bölməsində hansı maddələr əks olunur: 1) birja 
əməliyyatlarından gəlirlər; 2) satış; 3) icarə üzrə gəlir; 4) qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir; 
5) digər gəlirlər (Çəki: 1) 

 1,4,5



 
1,2,4

 2,3,5

 
3,4,5

 2,3,4

 
 
Sual: “Birja əməliyyatlarından gəlirlər” maddəsində hansı hesablar əks olunur: 1) “Satış”; 
2)verilmiş güzəştlər; 3) “digər təşkilatlardan köçürmələr”; 4)”Maliyyə gəlirləri”; 5)”Satış 
malların qaytarılması” (Çəki: 1) 

 
1,2,5

 1,2,3

 
3,4,5

 2,4,5

 
1,4,5

 
 
Sual: 611 N-li “Satış” sintetik hesabının subhesablarına aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1) 

 611-1 “Malların satışı” 

 
611-6 “Sair satış” 

 611-2 “Xidmətlərin göstərilməsi üzrə gəlir”

 
611-3 “Tikinti müqavilələri üzrə gəlir” 

 doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Digər büdcələrdən alınmış vəsaitlər hansı sintetik hesabda uçota alınır? (Çəki: 1) 

 
622 N-li 

 612 N-li 

 
632 N-li 

 611 N-li 



 
doğru cavab yoxdur

 
 
Sual: Xarici valyuta məzənnələrində yaranmış dəyişikliklərə gəlirlərə hansı yazılış verilir? 
(Çəki: 1) 

 103 N-li hesabın debeti, 631 N-li hesabın krediti

 
122 N-li hesabın debeti, 632 N-li hesabın krediti

 252 N-li hesabın debeti, 103 N-li hesabın krediti

 
103 N-li hesabın debeti, 252 N-li hesabın krediti

 doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Hesablar Planının 7-ci bölməsində aid olan maddələri seçin: 1)Maliyyə xərcləri; 2) İşçi 
heyətinə məsrəflər; 3) İstifadə olunmuş məsrəflər; 4) Qeyri-birja gəlirləri üzrə xərclər; 5) Birja 
gəlirləri üzrə xərclər (Çəki: 1) 

 
2,3,5

 
1,2,4

 
1,4,5

 1,3,5

 
2,3,4

 
 
Sual: 721 N-li “Faiz xərcləri” hesabında uçota alınır: (Çəki: 1) 

 qısamüddətli və uzunmüddətli bank kreditləri üzrə faiz xərcləri

 
yalnız qısamüddətli bank kreditləri üzrə faiz xərcləri 

 yalnız uzunmüddətli bank kreditləri üzrə faiz xərcləri 

 
bütün cavablar səhvdir 

 bütün cavablar doğrudur 

 
 
Sual: Təşkilatın birja və qeyri-birja fəaliyyətindən əldə etdiyi mənfəət haqqında 



ümumiləşdirilmiş məbləğ 801 N-li hesabda uçota alınır. Eyni fəaliyyətdən əldə edilən zərər 
hansı hesabda uçota alınır? (Çəki: 1) 

 
801 N-li hesabda 

 800 N-li hesabda 

 
802 N-li hesabda 

 803 N-li hesabda 

 
büdcə təşkilatlarında zərərin uçotu aparılmır

 
 
Sual: B.T-da tikililər haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
bölməsində əks olunur? (Çəki: 1) 

 uzunmüddətli aktivlər bölməsində 

 
[qısa müddətli borclarqısa müddətli borclar

 işçilər üçün bank kreditləri 

 
qısa müddətli bank kreditləri 

 qısa müddətli zəmanət öhdəlikləri 

 
 
Sual: B.T-da avadanlıqlar haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
bölməsində əks olunur? (Çəki: 1) 

 
uzun müddətli aktivlər bölməsində 

 qısa və uzun müddətli aktivlər bölməsində

 
qısa müddətli aktivlər bölməsində 

 pul vəsaiti bölməsində 

 
ehtiyatlar bölməsində 

 
 
Sual: B.T-da qeyri-maddi aktivlər üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər üzrə məlumatlar maliyyə 
vəziyyəti haqda hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1) 

 uzun müddətli aktivlər 



 
qısa müddətli aktivlər 

 uzun və qısa müddətli aktivlər

 
əsas fondlar 

 ehtiyatlı aktivlər 

 
 
Sual: B.T-da ödənilmiş nizamnamə kapitalı üzrə məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatın hansı bölməsində əks etdirilir? (Çəki: 1) 

 
xalis aktivlər bölməsi 

 maliyyə aktivlər bölməsində 

 
qeyri-maddi aktivlər bölməsində 

 maliyyə vəziyyəti mad.aktivlər bölməsində

 
kreditor borclar mad.aktivlər bölməsində 

 
 
Sual: B.T-da geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1) 

 xalis aktivlər 

 
əməliyyat gəlirləri

 maliyyə gəlirləri 

 
faiz gəlirləri 

 
 
Sual: B.T-da Kapital ehtiyyatları üzrə məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
bölməsində əks olunur? (Çəki: 1) 

 xalis aktivlər bölməsində 

 
nizamnamə kapital böl 

 kapital ehtiyatları bölməsində 

 
qısamüddətli aktivlər bölməsində 



 
uzun müddətli aktivlər bölməsində

 
 
Sual: B.T-da bölüşdürülməmiş mənfəət və zərər üzrə məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1) 

 xalis aktivlər bölməsində 

 
avunslar bölməsində 

 qeyri qısamüddətli akt 

 
təhtəl hesab mənbələr bölməsində 

 aktlar bölməsi 

 
 
Sual: B.T-da satış üzrə məlumatlar maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatın hansı 
maddələrində əks olunur? (Çəki: 1) 

 
gəlirlər bölməsində 

 xərclər bölməsində 

 
sair xərc bölgüsü 

 sair gəlirlər bölgüsü 

 
pul vəsaitləri bölməsində

 

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: 1502 

Ad 1502 

Suallardan 17 

Maksimal faiz 17 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiya göstərilir? (Çəki: 1) 

 
tam ödənilmiş səhmlərin sayı 

 qeyri birja və s. əməliyyatlar 

 
pul vəsaitlərinin hərəkəti 

 investisiyanın satılmasından gəlirlər

 
büdcəyə qaytarılan vəsait 

 
 
Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1) 

 tam ödənilməmiş səhmlərin sayı

 
pul vəsaitlərinin hərəkəti 



 
müəssisə səhmlərinin sayı 

 qeyri-maddi aktivlər 

 
maliyyə xərclərinin uçotu 

 
 
Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1) 

 gəlir məbləğləri ayrıca açıqlamalı

 
əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər 

 silinmiş ehtiyatların bərpası 

 
Malların satışı 

 gəlirlərin faiz nisbəti 

 
 
Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1) 

 
xərc maddələri üzrə məbləğlər açıqlanmalıdır

 birja xərcləri 

 
xərclərin faiz nisbəti 

 qısamuddətli faiz xərcləri 

 
sair qısamüddətli öhdəliklər üzrə məbləğlər 

 
 
Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanmalıdır? (Çəki: 1) 

 xərclər xarakterinə görə təsnifləşdirilməlidir

 
xərclər məbləğlərinə görə təsnifləşdirilir 

 xərclər xüsusi çəkisinə görə təsnifləşdirilir 

 
xərclər ümumi göstərilir 

 
qısamüddətli bank kreditləri 

 
 



Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanmalıdır? (Çəki: 1) 

 
xərclər əmək haqqı üzrə ayrıca təsnifləşdirilir 

 
ehtiyat fondunun məbləği açıqlanmalı 

 
əmək haqqı xərcləri ümumi təsnifləşdirilir 

 
 əmək haqqı xərcləri xüsusi çəkisinə görə təsnifləşdirilir

 
 
Sual: . B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1) 

 
xərclər sosial sığorta üzrə təsnifləşdirilir 

 
xərclər təhtəl hesab şəxslər üzrə təsnifləşdirilir

 xərclər ümumi göstərilir 

 
sosial siğorta xərcləri göstərilmir 

 işçilərin sosial xərcləri göstərilir 

 
 
Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1) 

 
mənfəətin dövr ərzində dəyişməsi 

 gəlirin dövr ərzində dəyişməsi 

 
xərcin dövr ərzində dəyişməsi 

 mənfəətdən istifadənin dövr ərzində dəyişməsi

 
fondlardan istifadəsi] 

 
 
Sual: B.T-ın uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1) 

 hesabat dövründə zərərin dəyişməsi 

 
hesabat dövründə zərərin bağlanması

 hesabat dövründə zərərin azalması 

 
hesabat dövründə zərərin tərkibi 



 
hesabat dövründə zərərin artması 

 
 
Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1) 

 xarici valyutanın dəyişməsi

 
xarici valyutanın alınması 

 xarici valyutanın satılması 

 
xarici valyutanın adı 

 xarici valyutanın miqdarı 

 
 
Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1) 

 
düzəlişlərin məbləği

 düzəlişlərin adı 

 
düzəlişlərin səbəbi 

 duzəlişlərin sayı 

 
duzəlişlərin təsiri 

 
 
Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1) 

 uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər

 
uçot qiymətləndirilmənin nəticəsi 

 uçot qiymətləndirmələrinin səbəbləri 

 
qiymətləndirmə üsulları 

 uçot qiymətləndirməsinin növləri 

 
 
Sual: ”Əhəmiyyətli uçot siyasətləri və izahlı qeydlər”də göstərilən informasiya aşağıdakı kimi 
təqdim olunmalıdır: (Çəki: 1) 

 
tətbiq olunmuş əhəmiyyətli uçot siyasətinin xülasəsi



 
təşkilatın rəhbərliyinin mülahizələri 

 yuxarı təşkilatın iradlarının nəzərə alınması 

 
bütün cavablar doğrudur 

 doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: “Əhəmiyyətli uçot siyasətləri və izahlı qeydlər”in tərtibi hansı nömrəli Milli Mühasibat 
Uçotu Standartına(MMUS) uyğun aparılır? (Çəki: 1) 

 
3 N-li MMUS 

 17 N-li MMUS

 
24 N-li MMUS

 5 N-li MMUS 

 
7 N-li MMUS 

 
 
Sual: Təşkilat səhm kapitalına malik olduğu zaman uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə aşağıdakı 
informasiyanı açıqlamalıdır. Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1) 

 hər bir səhm üzrə səhm kapitalının dəyəri 

 
buraxılacaq səhmlərin sayı 

 itirilmiş səhmlərin sayı 

 
bölüşdürülməmiş mənfəət 

 buraxıldıqdan sonra tam ödənilmiş və tam ödənilməmiş səhmlərin sayı 

 
 
Sual: Maliyyə hesabatlarında borclara edilən xərclər üzrə aşağıdakı məlumatlar 
açıqlanmalıdır: (Çəki: 1) 

 
dövr ərzində kapitallaşdırılan borclar üzrə məsrəflərin sayı

 nəzarətin mövcud olmasına dair izahat 

 
asılı təsərrüfat təşkilatlarına investisiyaların dəyəri 



 
bütün cavablar doğrudur 

 doğru cavab yoxdur 

 
 
Sual: Təşkilat tərəfindən tanınan maliyyə alətləri ilə bağlı risklərə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
qiymət riski 

 kredit riski 

 
likvidlik riski 

 pul vəsaitlərinin hərəkəti riski

 
doğru cavab yoxdur 

 

BÖLMƏ: 0801 

Ad 0801 

Suallardan 12 

Maksimal faiz 12 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Büdcə təşkilatlarında qısamüddətli öhdəliklərin uçotu hansı hesablarda aparılır? (Çəki: 
1) 

 306 №-li hesabda;

 
251 №-li hesabda;

 401 №-li hesabda;

 
236 №-li hesabda;

 241 №-li hesabda.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında qısamüddətli öhdəliklərin uçotu hansı hesablarda aparılır? (Çəki: 
1) 

 
307 №-li hesabda 



 
308 №-li hesabda;

 323 №-li hesabda;

 
335 №-li hesabda;

 401 №-li hesabda.

 
 
Sual: . Büdcə təşkilatlarında malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları hesabının 
nömrəsi neçədir? (Çəki: 1) 

 
301 №-li hesab;

 302 №-li hesab;

 
305 №-li hesab;

 302 №-li hesab;

 
314 №-li hesab.

 
 
Sual: Büdcə təşkilatlarında törəmə müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları hesabın 
nömrəsi neçədir? (Çəki: 1) 

 302 №-li hesabdır;

 
301 №-li hesabdır;

 308 №-li hesabdır;

 
312 №-li hesabdır;

 335 №-li hesabdır.

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

 
304 №-li hesab; 

 314 №-li hesab; 

 
324 №-li hesab 



 
311 №-li hesab; 

 sadalananların heç biri.

 
 
Sual: Qısamüddətli kreditor borcları” maddəsinə aid olmayan hesabı göstərin: (Çəki: 1) 

 
301 N-li “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”;

 306 N-li “Faizlərlə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”; 

 
308 N-li “Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”; 

 309 N-li “Digər qısamüddətli kreditor borcları”; 

 
310 N-li “İşçilərə kreditor borcları”. 

 
 
Sual: 312 N-li hesabda uçota alınır: (Çəki: 1) 

 təşkilatın öz işçiləri üçün götürdüyü və 12 ay ərzində ödənilməsi nəzərdə tutulan 
məbləğlər; 

 
işdən azad olma ilə bağlı qısamüddətli öhdəliklər; 

 qısamüddətli borclar; 

 
qısamüddətli bank kreditləri; 

 digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər. 

 
 
Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1) 

 
323 N-li hesab;

 311 N-li hesab;

 
314 N-li hesab;

 350 N-li hesab;

 
400 N-li hesab.

 
 
Sual: Sair qısamüddətli öhdəliklərin uçotu Hesablar Planının hansı maddəsində əks etdirilir: 



(Çəki: 1) 

 
33-cü maddədə;

 
25-ci maddədə; 

 
38-ci maddədə; 

 
40-cı maddədə; 

 14-cü maddədə.

 
 
Sual: Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilat tərəfindən maqsədli maliyyələşmələrin 
açılması üçün sifariş verildikdə hansı mühasibat yazılışı verilir? (Çəki: 1) 

 111-10 N-li “Digər qısamüddətli debitor borcları” hesabının debetinə və 334 N-li 
“Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar” hesabının kreditinə; 

 
111-7 N-li “Sair gəlirlər üzrə qısamüddətli debitor borcları” hesabının debetinə 

və 333 N-li “Alınmış qısamüddətli avanslar” hesabının kreditinə 

 333 N-li “Alınmış qısamüddətli avanslar” hesabının debetinə və 111-10 N-li 
“Digər qısamüddətli debitor borcları” hesabının kreditinə; 

 
332 N-li “Gələcək dövrlərin xərcləri” hesabının debetinə və 111-10 N-li “Digər 

qısamüddətli debitor borcları” hesabının kreditinə; 

 doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Təşkilatın birja və qeyri-birja fəaliyyəti ilə bağlı dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlərin 
hərəkəti barədə məlumatlar hansı hesabda uçota alınır? (Çəki: 1) 

 
334 N-li “Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar”;

 
333 N-li “Alınmış qısamüddətli avanslar”; 

 
324 N-li “Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər”; 

 
323 N-li “Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri”; 

 
doğru cavab yoxdur. 

 
 
Sual: Təşkilatın qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri ilə bağlı məbləğlərin hərəkəti uçota alınır: 
(Çəki: 1) 



 
Hesablar Planının 3-cü bölməsinin 323 N-li hesabında; 

 Hesablar Planının 4-cü bölməsinin 323 N-li hesabında; 

 
Hesablar Planının 3-cü bölməsinin 432 N-li hesabında; 

 Hesablar Planının 3-cü maddəsinin 332 N-li hesabında;

 
doğru cavab yoxdur. 

 

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

 
 
 

 
 

 


