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Test 8020#01#Q15 

Fənn 8020 - Gömrük işinin təhlili 

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 8 

Bölmələri qarışdırmaq 
 

Köçürməyə qadağa 
 

Ancaq irəli 
 

Son variant 
 

BÖLMƏ: 04 

Ad 04 

Suallardan 30 

Maksimal faiz 30 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: Gömrük nəzarəti hansı nəzarət növlərini nəzərdə tutur? (Çəki: 1) 

 
Mallara nəzarət; 

 
Nəqliyyat vasitələrinə nəzarət; 

 
Pasport-viza rejiminə nəzarət; 

 
Mal və nəqliyyat vasitələrinə nəzarət; 

 Mallara və pasport-viza rejiminə nəzarət.

 
 



Sual: Mallara gömrük nəzarəti hansı nəzarət növlərini nəzərdə tutur; (Çəki: 1) 

 
İdxal mallarına nəzarət; 

 
İxrac mallarına nəzarət; 

 
İdxal və ixrac mallarına nəzarət; 

 
İdxal, ixrac və transit mallara nəzarət; 

 
İdxal, ixrac, transit və antikvar mallara nəzarət.

 
 
Sual: Müasir nəqliyyat vasitələri hansılardlr? (Çəki: 1) 

 
Avtomobil, dəmir yol, aviasiya; 

 Avtomobil, dəmir yol, aviasiya, gəmi; 

 
Avtomobil, dəmir yol, hava, su, boru-kəmər; 

 Avtomobil, dəmir yol, aviasiya, gəmi, boru-kəmər, konteyner; 

 
Avtomobil, dəmir yol, aviasiya, gəmi, boru-kəmər, konteyner, minik və yük 

heyvanları. 

 
 
Sual: Gömrük nəzarətinin növləri: (Çəki: 1) 

 
Birtərəfli, ikitərəfli, birgə, çoxtərəfli ;

 
Birtərəfli, ikitərəfli, birgə 

 
Birtərəfli, ikitərəfli, çoxtərəfli 

 
Birtərəfli, ikitərəfli; 

 
İkitərəfli, çoxtərəfli 

 
 
Sual: Birtərəfli gömrük nəzarəti rejimində… (Çəki: 1) 

 
hər ölkənin gömrük organı ayrılıqda gömrük nəzarəti həyata keçirir;

 
ölkələrdən birinin gömrük orqanı gömrük nəzarəti həyata keçirir; 



 
hər ölkənin gömrük organı birlikdə gömrük nəzarəti həyata keçirir; 

 ancaq mallar üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir; 

 
ancaq nəqliyyat vasitələri üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir. 

 
 
Sual: İkitərəfli gömrük nəzarəti rejimində… (Çəki: 1) 

 hər ölkənin gömrük organı ayrılıqda gömrük nəzarəti həyata keçirir;

 
ölkələrdən birinin gömrük orqanı gömrük nəzarəti həyata keçirir; 

 hər ölkənin gömrük organı birlikdə gömrük nəzarəti həyata keçirir; 

 
ancaq mallar üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir; 

 ancaq nəqliyyat vasitələri üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir. 

 
 
Sual: Birgə gömrük nəzarəti rejimində… (Çəki: 1) 

 
hər ölkənin gömrük organı ayrılıqda gömrük nəzarəti həyata keçirir;

 ölkələrdən birinin gömrük orqanı gömrük nəzarəti həyata keçirir; 

 
hər ölkənin gömrük organı birlikdə gömrük nəzarəti həyata keçirir; 

 ancaq mallar üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir; 

 
ancaq nəqliyyat vasitələri üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir. 

 
 
Sual: Gömrük nəzarətinin formaları: (Çəki: 1) 

 Sənədlərin yoxlanması, müayinə; 

 
Baxış, müayinə; 

 Sənədlərin yoxlanması, baxış, müayinə 

 
Sənədlərin yoxlanması, baxış, müayinə, hügugi ekspertiza; 

 
Sənədlərin yoxlanması, baxış, müayinə, hügugi ekspertiza, icazə;

 
 



Sual: Gömrük nəzarətinin metodları aşağıdakılardlr: (Doğru olmayanı göstər) (Çəki: 1) 

 
Nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı nəzarət;

 
Stasionar nəzarət; 

 
Tam nəzarət; 

 
Seçmə nəzarət; 

 Vizual nəzarət. 

 
 
Sual: Beynəlxalq yükdaşımalar zamanı gömrük nəzarəti prosedurunu başlamağa əsas verən 
sənəd: (Çəki: 1) 

 
İnvoys 

 
Yük-nəqliyyat qaiməsi (YNQ); 

 Yük-gömrük bəyannaməsi (YGB);

 
Alqı-satqı müqaviləsi; 

 
Vətəndaşın xarici pasportu. 

 
 
Sual: Beynəlxalq yükdaşımalarda tətbq olunan beşmərhələli gömrük nəzarət prosedurunun 1-
ci mərhələsində hansı əməliyyat yerinə yetirilir? (Çəki: 1) 

 
YGB-də göstərilən məlumatlara formal-məntiqi nəzarət həyata keçirilir; 

 Ödənc-hesablaşma əməliyyatlarıının qanuniliyi, və valyuta nəzarəti 
qanunvericiliyinə riayət olunması yoxlanılır; 

 
Gömrük ödənclərinin hesablanma dəqiqliyi, güzəştlərin qanunamüvafiqliyi, 

ödənclərin hesaba daxil olması yoxlanılır; 

 Statistik məlumatların dəqəqliyi yoxlanılır; 

 
Gömrük müayinəsi həyata keçirilir. 

 
 
Sual: Beynəlxalq yükdaşımalarda tətbq olunan beşmərhələli gömrük nəzarət prosedurunun 2-
ci mərhələsində hansı əməliyyat yerinə yetirilir? (Çəki: 1) 

 YGB-də göstərilən məlumatlara formal-məntiqi nəzarət həyata keçirilir; 



 
Ödənc-hesablaşma əməliyyatlarıının qanuniliyi, və valyuta nəzarəti 

qanunvericiliyinə riayət olunması yoxlanılır 

 Gömrük ödənclərinin hesablanma dəqiqliyi, güzəştlərin qanunamüvafiqliyi, 
ödənclərin hesaba daxil olması yoxlanılır; 

 
Statistik məlumatların dəqəqliyi yoxlanılır; 

 Gömrük müayinəsi həyata keçirilir. 

 
 
Sual: Beynəlxalq yükdaşımalarda tətbq olunan beşmərhələli gömrük nəzarət prosedurunun 3-
cü mərhələsində hansı əməliyyat yerinə yetirilir? (Çəki: 1) 

 
YGB-də göstərilən məlumatlara formal-məntiqi nəzarət həyata keçirilir; 

 
Ödənc-hesablaşma əməliyyatlarıının qanuniliyi, və valyuta nəzarəti 

qanunvericiliyinə riayət olunması yoxlanılır; 

 
Gömrük ödənclərinin hesablanma dəqiqliyi, güzəştlərin qanunamüvafiqliyi, 

ödənclərin hesaba daxil olması yoxlanılır 

 
Statistik məlumatların dəqəqliyi yoxlanılır; 

 Gömrük müayinəsi həyata keçirilir. 

 
 
Sual: Beynəlxalq yükdaşımalarda tətbq olunan beşmərhələli gömrük nəzarət prosedurunun 4-
cü mərhələsində hansı əməliyyat yerinə yetirilir? (Çəki: 1) 

 
YGB-də göstərilən məlumatlara formal-məntiqi nəzarət həyata keçirilir; 

 Ödənc-hesablaşma əməliyyatlarıının qanuniliyi, və valyuta nəzarəti 
qanunvericiliyinə riayət olunması yoxlanılır; 

 
Gömrük ödənclərinin hesablanma dəqiqliyi, güzəştlərin qanunamüvafiqliyi, 

ödənclərin hesaba daxil olması yoxlanılır; 

 Statistik məlumatların dəqəqliyi yoxlanılır; 

 
Gömrük müayinəsi həyata keçirilir. 

 
 
Sual: Beynəlxalq yükdaşımalarda tətbq olunan beşmərhələli gömrük nəzarət prosedurunun 5-
ci mərhələsində hansı əməliyyat yerinə yetirilir? (Çəki: 1) 

 YGB-də göstərilən məlumatlara formal-məntiqi nəzarət həyata keçirilir; 



 
Ödənc-hesablaşma əməliyyatlarıının qanuniliyi, və valyuta nəzarəti 

qanunvericiliyinə riayət olunması yoxlanılır; 

 Gömrük ödənclərinin hesablanma dəqiqliyi, güzəştlərin qanunamüvafiqliyi, 
ödənclərin hesaba daxil olması yoxlanılır; 

 
Statistik məlumatların dəqəqliyi yoxlanılır; 

 Gömrük müayinəsi həyata keçirilir 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsi 185-ci maddəsinə görə Azərbaycan 
Respublikasının gömrük sərhəddini keçərkən gömrük yoxlamasından azaddır: (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin şəxsi baqajı; 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin və onunla birlikdə gedən ailə 

üzvlərinin şəxsi baqajlarıı; 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin və onunla birlikdə gedən nümayəndə 

heyətinin şəxsi baqajları; 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin və onunla birlikdə gedən ailə 

üzvlərinin, öz deputat və xidmət vəzivələrinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikasının gömrük sərhəddini keçən Azərbaycan Respublikası Milli məclisinin 
deputatlarının, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin üzvlərinin şəxsi 
baqajları; 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin və onunla birlikdə gedən ailə 

üzvlərinin, öz deputat və xidmət vəzivələrinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikasının gömrük sərhəddini keçən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 
deputatlarının, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 
(Ombusmanın), Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin üzvlərinin şəxsi 
baqajları. 

 
 
Sual: Gömrük yoxlamasından azad olunmuş şəxslərin gömrük sərhəddindən buraxılması 
zamanı gömrük nəzarəti bu şəxslərin: (Çəki: 1) 

 
Şəxsi müayinəsi ilə məhdudlaşır; 

 Sənədlərinin yoxlanılması ilə məhduddur; 

 
Baqajlarına gömrük baxışından ibarətdir; 

 
Vizual nəzarəti vasitəsi ilə həyata keçirilir.



 
Heç bir gömrük nəzarəti keçirilmir. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsi 185-ci maddəsinə görə Azərbaycan 
Respublikasının gömrük sərhəddini keçərkən gömrük nəzarətinin müəyyən formalarından 
azadetmə: (Çəki: 1) 

 Nəzərdə tutulmayıb; 

 
Gömrük idarəsinin rəisinin xüsusi sərəncamı ilə həyata keçirilir. 

 Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələrinə uyğun olaraq həyata 
keçirilir; 

 
Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələrinə uyğun olaraq, bu 

müqavilələr təsdiq edildikdən sonra həyata keçirilir; 

 
Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələrinə uyğun olaraq, bu 

müqavilələr təsdiq edildikdən sonra gömrük idarəsinin rəisinin xüsusi sərəncamı ilə 
həyata keçirilir. 

 
 
Sual: Gömrük nəzarəti keçirilərkən, kifayətetmə prinsipi normativ aktlarda öz əksini tapmırsa: 
(Çəki: 1) 

 Yetərli gömrük nəzarəti forması gömrük orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən 
seçilir; 

 
Yetərli gömrük nəzarəti forması gömrük idarəsinin rəisi tərəfindən seçilir; 

 Belə mallar gömrük sərhəddində müsadirə olunur; 

 
Gömrük idarəsinin rəisi tərəfindən Gömrük Məcəlləsinin müddəaları əvəzinə 

digər yetərli gömrük nəzarəti forması seçilir 

 
Gömrük orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən Gömrük Məcəlləsinin müddəaları 

əvəzinə digər yetərli gömrük nəzarəti forması seçilir. 

 
 
Sual: Şəxsi müayinə: (Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsi 185-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş azadetmə halları istisna olmaqla, sərhəddi keçən hər kəsə tətbiq olunur; 

 
İnsan hüquq və azadlığı normalarını pozmamaq məqsədi ilə, gömrük 

nəzarətinin müstəsna forması kimi nəzərdə tutulur; 



 
Tətbiq olunması qanunla qadağandır; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddini keçən hər bir əcnəbi vətəndaşa 
tətbiq olunur; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddini keçən hər bir Azərbaycan 

vətəndaşına tətbiq olunur. 

 
 
Sual: Şəxsi müayinə tətbiq olunması barədə qərarı qəbul edir: (Çəki: 1) 

 Gömrük nəzarəti aparan məmur; 

 
Gömrük orqanının vəzifəli şəxsləri; 

 Gömrük orqanının rəisi; 

 
Gömrük orqanının rəisi və ya onu əvəz edən şəxs; 

 Gömrük idarəsinin rəisi və ya onu əvəz edən şəxs.

 
 
Sual: Gömrük nəzarətindən nələrin keçirilməsi zəruridir? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən bütün mallar; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən bütün mallar və 
nəqliyyat vasitələri; 

 
Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallar istisna 

edilməklə, Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən bütün mallar; 

 
Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallar istisna 

edilməklə, Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən bütün mallar 
və nəqliyyat vasitələri 

 Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallar istisna 
edilməklə, Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçən bütün 
vətəndaşlar, mallar və nəqliyyat vasitələri. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsi 188-ci maddəsinə görə gətirmə zamanı mal 
və nəqliyyat vasitələrinin gömrük nəzarəti altnda olma müddəti nə hesab olunur? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədini keçdiyi andan nəzarətdən 

buraxıldığı ana gədər; 



 
Gömrük bəyannaməsi təqdim olunduğu andan nəzarətdən buraxıldığı ana 

gədər; 

 Gömrük bəyannaməsi qəbul olunduğu andan nəzarətdən buraxıldığı ana gədər; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədini keçdiyi andan Azərbaycan 

Respublikasının gömrük sərhədini keçdiyi ana gədər; 

 Gömrük bəyannaməsi qəbul olunduğu andan Azərbaycan Respublikasının 
gömrük sərhədini keçdiyi ana gədər. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinə görə aparma zamanı mal və nəqliyyat 
vasitələrinin gömrük nəzarəti altnda olma müddəti nə hesab olunur? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədini keçdiyi andan nəzarətdən 
buraxıldığı ana gədər; 

 
Gömrük bəyannaməsi təqdim olunduğu andan nəzarətdən buraxıldığı ana 

gədər; 

 Gömrük bəyannaməsi qəbul olunduğu andan nəzarətdən buraxıldığı ana gədər; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədini keçdiyi andan Azərbaycan 

Respublikasının gömrük sərhədini keçdiyi ana gədər; 

 Gömrük bəyannaməsi qəbul olunduğu andan Azərbaycan Respublikasının 
gömrük sərhədini keçdiyi ana gədər. 

 
 
Sual: Gömrük bəyannaməsinin, sənədlərin, malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması 
ümumi halda ən geci neçə gün ərzində həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 
1 

 
3 

 
10

 20

 
30

 
 
Sual: Gömrük bəyannaməsinin, sənədlərin, malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması 
Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 131-ci maddəsində göstərilən mallar üçün ən 
geci neçə gün ərzində həyata keçirilir? (Çəki: 1) 



 
1 

 3 

 
10

 20

 
30

 
 
Sual: Diplomatik münasibətlər barədə və universal xarakterli beynəlxalq təşkilatlarda 
dövlətlərin təmsilçiliyi barədə ən vacib konvensiyalar Vyanada müvafiq olaraq neçənci illərdə 
imzalanmışlar? (Çəki: 1) 

 1963, 1975;

 
1947, 1975;

 1969, 1975;

 
1963, 1969;

 1946, 1969.

 
 
Sual: 1963-ci il Vyana Konvensiyasına görə “diplomatik agent” termini ilə kimlər adlanır? 
(Çəki: 1) 

 
Diplomatik təmsilçiliyin başçısı və üzvləri 

 Diplomatik dərəcəsi olan diplomatik heyət üzvləri;

 
Diplomatik heyətin bütün üzvləri; 

 Diplomatik heyətin başçısı; 

 
Diplomatik heyətin başçısı və onun ailə üzvləri. 

 
 
Sual: Xarici ölkələrin Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan diplomatik 
nümayəndəliklərinin mal və nəqliyyat vasitələri Azərbaycan Respublikası gömrük 
sərhədindən keçirilərkən onlara hansı gömrük güzəştləri tətbiq olunur? (Çəki: 1) 

 
Onlar, gömrük rüsumlarından, vergilərdən və digər gömrük ödənişlərindən azad 

erilirlər; 



 
Gömrük nəzarətindən azad edilirlər; 

 Gömrük nəzarətindən və gömrük rüsumlarından, vergilərdən və digər gömrük 
ödənişlərindən azad erilirlər; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən malların və nəqliyyat 

vasitələrinin keçirilməsinin nəzərdə tutulmuş qaydasına riayət edilməsi şərtilə, 
gömrük rüsumlarından, vergilərdən və digər gömrük ödənişlərindən azad erilirlər; 

 Gömrük güzəştləri nəzərdə tutulmayıb. 

 
 
Sual: 1961-ci il Vyana Konvensiyasının 36-cı maddəsinə görə, diplomatik agentin şəxsi 
baqajı: (Çəki: 1) 

 Gömrük müayinəsindən azad edilir; 

 
Gömrük müayinəsindən azad edilmir; 

 
Bir qayda olaraq, gömrük müayinəsindən azad edilir, lakin, kifayət qədər əsas 

varsa, həmin baqaj müayinəyə cəlb oluna bilər; 

 
Diplomatik kuryerlə göndərilməlidir. 

 Ölkənin gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş adi qaydada gömrük 
müayinəsinə cəlb olunur. 

 

BÖLMƏ: 05 

Ad 05 

Suallardan 19 

Maksimal faiz 19 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 1-ci maddəsinə görə gömrük 
proseduru nədir? (Çəki: 1) 

 
Gömrük nəzarəti altında olan mal və nəqliyyat vasitələrinin yerləşdirilə biləcəyi 

ixrac, təkrar ixrac, müvəqqəti ixrac, sərbəst dövriyyə üçün buraxılış, təkrar idxal və 
xüsusi gömrük prosedurlarından biri 

 
Gömrük nəzarəti altında olan malların yerləşdirilə biləcəyi xüsusi gömrük 



prosedurlarından biri 

 
Gömrük nəzarəti altında olan mal və nəqliyyat vasitələrinin yerləşdirilə biləcəyi 

xüsusi gömrük prosedurlarından biri 

 Mal və nəqliyyat vasitələrinin yerləşdirilə biləcəyi ixrac, təkrar ixrac, müvəqqəti 
ixrac, sərbəst dövriyyə üçün buraxılış, təkrar idxal və xüsusi gömrük 
prosedurlarından biri 

 
Gömrük nəzarəti altında olan nəqliyyat vasitələrinin yerləşdirilə biləcəyi ixrac, 

təkrar ixrac, müvəqqəti ixrac, sərbəst dövriyyə üçün buraxılış, təkrar idxal və xüsusi 
gömrük prosedurlarından biri 

 
 
Sual: Xüsusi gömrük prosedurlarına hansılar aiddir? (Çəki: 1) 

 
Tranzit və emal 

 
Sərbəst zona və xüsusi istifadə 

 
Tranzit, saxlanc, sərbəst zona və emal 

 
Saxlanc, sərbəst zona, xüsusi istifadə və emal 

 
Tranzit, saxlanc, sərbəst zona, xüsusi istifadə və emal

 
 
Sual: Hansı mallar ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilir? (Çəki: 1) 

 
Gömrük ərazisindən kənarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar 

 
İxrac olunmuş malların ixrac edildiyi vaxtdan üç il ərzində eyni vəziyyətdə, 

gömrük ərazisinə tam və bir hissəsi qaytarıldıqda 

 
Daxili bazarda satılma, istifadə və ya istehlak üçün nəzərdə tutulan xarici mallar 

 
Təkrar idxal üçün nəzərdə tutulmuş daxili mallar 

 
Xarici mallar gömrük ərazisindən aparıldıqda 

 
 
Sual: Hansı mallar təkrar ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilir? (Çəki: 1) 

 
Gömrük ərazisindən kənarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar 

 
İxrac olunmuş malların ixrac edildiyi vaxtdan üç il ərzində eyni vəziyyətdə, 

gömrük ərazisinə tam və bir hissəsi qaytarıldıqda 



 
Daxili bazarda satılma, istifadə və ya istehlak üçün nəzərdə tutulan xarici mallar 

 Təkrar idxal üçün nəzərdə tutulmuş daxili mallar 

 
Xarici mallar gömrük ərazisindən aparıldıqda 

 
 
Sual: Hansı mallar müvəqqəti ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilir? (Çəki: 1) 

 Gömrük ərazisindən kənarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar 

 
İxrac olunmuş malların ixrac edildiyi vaxtdan üç il ərzində eyni vəziyyətdə, 

gömrük ərazisinə tam və bir hissəsi qaytarıldıqda 

 Daxili bazarda satılma, istifadə və ya istehlak üçün nəzərdə tutulan xarici mallar 

 
Təkrar idxal üçün nəzərdə tutulmuş daxili mallar 

 Xarici mallar gömrük ərazisindən aparıldıqda 

 
 
Sual: Malların məhv edilməsi və yaranan tullantıların zərərsizləşdirilməsi kimin vəsaiti 
hesabına həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 
Dövlətin; 

 Mal sahibinin;

 
İxracatçının; 

 
İdxalatçının; 

 
Daşıyıcının. 

 
 
Sual: Hansı mallar sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilir? 
(Çəki: 1) 

 Gömrük ərazisindən kənarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar 

 
İxrac olunmuş malların ixrac edildiyi vaxtdan üç il ərzində eyni vəziyyətdə, 

gömrük ərazisinə tam və bir hissəsi qaytarıldıqda 

 Daxili bazarda satılma, istifadə və ya istehlak üçün nəzərdə tutulan xarici mallar 

 
Təkrar idxal üçün nəzərdə tutulmuş daxili mallar 



 
Xarici mallar gömrük ərazisindən aparıldıqda 

 
 
Sual: Hansı mallar təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilir? (Çəki: 1) 

 Gömrük ərazisindən kənarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar 

 
İxrac olunmuş malların ixrac edildiyi vaxtdan üç il ərzində eyni vəziyyətdə, 

gömrük ərazisinə tam və bir hissəsi qaytarıldıqda 

 Daxili bazarda satılma, istifadə və ya istehlak üçün nəzərdə tutulan xarici mallar 

 
Təkrar idxal üçün nəzərdə tutulmuş daxili mallar 

 Xarici mallar gömrük ərazisindən aparıldıqda 

 
 
Sual: Sərbəst dövriyyəyə buraxılışından bir il ərzində gömrük ərazisindən təkrar ixrac olunan 
malların idxalı üçün ödənilmiş: (Çəki: 1) 

 
Gömrük yığımları qaytarılır 

 Gömrük rüsumları və vergilər qaytarılmır

 
Gömrük rüsumları qaytarılır 

 Vergilər qaytarılır 

 
Gömrük rüsumları və vergilər qaytarılır 

 
 
Sual: Təkrar idxal zamanı malların gömrük ərazisinə qaytarılması onları aparmış şəxs 
tərəfindən deyil, başqa şəxs tərəfindən həyata keçirildiyi zaman gömrük orqanları malların 
təkrar idxalına: (Çəki: 1) 

 
İcazə vermir 

 
İcazə verir 

 
ARGM-nin 165-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydalarda müəyyən edilmiş 

hallar istisna olmaqla icazə verir 

 
ARGM-nin 165-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydalarda müəyyən edilmiş 

hallarda icazə verir 

 
Doğru cavab yoxdur 



 
 
Sual: Malların təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə icazə verilir: (Çəki: 1) 

 
Onların ixracı zamanı geri qaytarılması ehtimalı barədə gömrük orqanlarına 

bildirib-bildirilməməsindən asılı olmayaraq 

 Onların ixracı zamanı geri qaytarılması ehtimalı barədə gömrük orqanlarına 
bildiriş verildiyi hallarda 

 
İcazə verilmir 

 Doğru cavab yoxdur 

 
Bütün cavablar doğrudur 

 
 
Sual: Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru aşağıdakıları əhatə edir: (Çəki: 1) 

 Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş gömrük ödənişlərinin ödənilməsini, ticarət 
siyasəti tədbirlərinin tətbiqini 

 
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş gömrük ödənişlərinin ödənilməsini, ticarət 

siyasəti tədbirlərinin tətbiqini, malların idxalı ilə bağlı müəyyən edilmiş digər 
prosedurların tamamlanmasını 

 
Ticarət siyasəti tədbirlərinin tətbiqini 

 Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş gömrük ödənişlərinin ödənilməsini 

 
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş gömrük ödənişlərinin ödənilməsini, ticarət 

siyasəti tədbirlərinin tətbiqini, pasport nəzarətindən keçidi, malların idxalı ilə bağlı 
müəyyən edilmiş digər prosedurların tamamlanmasını 

 
 
Sual: Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilən xarici mallar 
hansı gömrük statusunu alırlar? (Çəki: 1) 

 
İdxal malları 

 
İxrac malları 

 Daxili mallar 

 
Tranzit mallar

 Xüsusi mallar 

 



 
Sual: Tranzit xüsusi gömrük proseduru nədir? (Çəki: 1) 

 
Malların gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi və aksizlər alınmadan, ticarət 

siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan bir yerdən başqa yerə gömrük nəzarəti altında 
daşınması 

 Xarici malların gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi və aksizlər alınmadan, 
ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük nəzarəti altında bir yerdən başqa 
yerə daşınması 

 
Daxili malların statusunu dəyişmədən gömrük ərazisinin bir yerindən başqa 

yerinə daşınması 

 
Xarici malların idxal gömrük rüsumları, idxal üzrə əlavə dəyər vergisi və aksizlər 

alınmadan, ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük və müvəqqəti 
saxlanc anbarlarında gömrük nəzarəti altında yerləşdirilməsi 

 Xarici malların gömrük anbarlarında gömrük orqanlarının nəzarəti ilə 
yerləşdirilərək saxlanılması 

 
 
Sual: Beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru nədir? (Çəki: 1) 

 
Malların gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi və aksizlər alınmadan, ticarət 

siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan bir yerdən başqa yerə gömrük nəzarəti altında 
daşınması 

 
Xarici malların gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi və aksizlər alınmadan, 

ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük nəzarəti altında bir yerdən başqa 
yerə daşınması 

 Daxili malların statusunu dəyişmədən gömrük ərazisinin bir yerindən başqa 
yerinə daşınması 

 
Xarici malların idxal gömrük rüsumları, idxal üzrə əlavə dəyər vergisi və aksizlər 

alınmadan, ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük və müvəqqəti 
saxlanc anbarlarında gömrük nəzarəti altında yerləşdirilməsi 

 
Xarici malların gömrük anbarlarında gömrük orqanlarının nəzarəti ilə 

yerləşdirilərək saxlanılması 

 
 
Sual: Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru nədir? (Çəki: 1) 

 Malların gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi və aksizlər alınmadan, ticarət 
siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan bir yerdən başqa yerə gömrük nəzarəti altında 
daşınması 



 
Xarici malların gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi və aksizlər alınmadan, 

ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük nəzarəti altında bir yerdən başqa 
yerə daşınması 

 Daxili malların statusunu dəyişmədən, gömrük nəzarəti altında ərazisinin bir 
yerindən başqa yerinə daşınması 

 
Xarici malların idxal gömrük rüsumları, idxal üzrə əlavə dəyər vergisi və aksizlər 

alınmadan, ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük və müvəqqəti 
saxlanc anbarlarında gömrük nəzarəti altında yerləşdirilməsi 

 
Xarici malların gömrük anbarlarında gömrük orqanlarının nəzarəti ilə 

yerləşdirilərək saxlanılması 

 
 
Sual: Saxlanc xüsusi gömrük proseduru nədir? (Çəki: 1) 

 Malların gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi və aksizlər alınmadan, ticarət 
siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan bir yerdən başqa yerə gömrük nəzarəti altında 
daşınması 

 
Xarici malların gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi və aksizlər alınmadan, 

ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük nəzarəti altında bir yerdən başqa 
yerə daşınması 

 
Daxili malların statusunu dəyişmədən gömrük ərazisinin bir yerindən başqa 

yerinə daşınması 

 Xarici malların idxal gömrük rüsumları, idxal üzrə əlavə dəyər vergisi və aksizlər 
alınmadan, ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük və müvəqqəti 
saxlanc anbarlarında gömrük nəzarəti altında yerləşdirilməsi 

 
Xarici malların gömrük anbarlarında gömrük orqanlarının nəzarəti ilə 

yerləşdirilərək saxlanılması 

 
 
Sual: Gömrük anbarı xüsusi gömrük proseduru nədir? (Çəki: 1) 

 
Malların gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi və aksizlər alınmadan, ticarət 

siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan bir yerdən başqa yerə gömrük nəzarəti altında 
daşınması 

 Xarici malların gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi və aksizlər alınmadan, 
ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük nəzarəti altında bir yerdən başqa 
yerə daşınması 

 
Daxili malların statusunu dəyişmədən gömrük ərazisinin bir yerindən başqa 

yerinə daşınması 



 
Xarici malların idxal gömrük rüsumları, idxal üzrə əlavə dəyər vergisi və aksizlər 

alınmadan, ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük və müvəqqəti 
saxlanc anbarlarında gömrük nəzarəti altında yerləşdirilməsi 

 Xarici malların gömrük anbarlarında gömrük orqanlarının nəzarəti ilə 
yerləşdirilərək saxlanılması 

 
 
Sual: Sərbəst zona nədir? (Çəki: 1) 

 
Gömrük ərazisindən xaricdə yerləşən, gətirilən mallara gömrük rüsumlarının və 

vergilərin, habelə ticarət siyasəti tədbirlərinin tətbiq olunmayan ərazi 

 
Gömrük ərazisinin, gətirilən mallara gömrük rüsumlarının və vergilərin, habelə 

ticarət siyasəti tədbirlərinin tətbiq olunmayan hissəsi 

 Gömrük ərazisinin, aparılan mallara gömrük rüsumlarının və vergilərin, habelə 
ticarət siyasəti tədbirlərinin tətbiq olunmayan hissəsi 

 
Gömrük ərazisinin, gətirilən mallara gömrük rüsumlarının və vergilərin tətbiq 

olunmayan hissəsi 

 Gömrük ərazisinin, ticarət siyasəti tədbirlərinin tətbiq olunmayan hissəsi 

 

BÖLMƏ: 06 

Ad 06 

Suallardan 30 

Maksimal faiz 30 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə görə gömrük rəsmiləşdirilməsi nədir? 
(Çəki: 1) 

 
Gömrük məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən 

keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin statusunu müəyyən edən müddəaların 
məcmusu; 

 
Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələrinə riayət edilməsini 

təmin etmək məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər toplusu; 

 Gömrük işi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, həmçinin 
icrasına nəzarət Azəerbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə edilmiş, 



Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericiliyinə və Azərbaycan 
Respublikasının dövlətlərarası müqavilələrinə riayət edilməsini təmin etmək 
məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərin məcmusu; 

 
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin müddəalarına və tələblərinə 

uyğun olaraq malların və nəqliyyat vasitələrinin müəyyən gömrük rejimi altında 
yerləşdirilməsi prosedurası və bu rejimin fəaliyyətinin başa çatması; 

 
İdxal, ixrac və tranzit məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasının gömrük 

sərhəddindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin statusunu müəyyən edən 
müddəaların məcmusu. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasında gömrük rəsmiləşdirilməsi hansı dildə aparılır? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan 

 
İngilis 

 Türk 

 
Azərbaycan, ingilis, türk və ya rus dillərinin birində; 

 Azərbaycan dilində və ya gömrük orqanının vəzifəli şəxsinin bildiyi xarici dildə. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün təqdim 
edilən sənədlər hansı xarici dildə ola bilər? (Çəki: 1) 

 
Fransız; 

 
İngilis 

 
Türk; 

 
İngilis, türk və ya rus dillərinin birində; 

 
Gömrük orqanının vəzifəli şəxsinin bildiyi xarici dildə.

 
 
Sual: Gömrük rəsmiləşdirilməsinin aparıldığı yer və vaxt: (Çəki: 1) 

 Gömrük orqanlarının fəaliyyət zonasında və gömrük orqanlarının müəyyən 
olunmuş iş vaxtında; 

 
Gömrük orqanlarının fəaliyyət zonasında və gömrük orqanlarının müəyyən 

olunmuş iş vaxtında, eləcə də, gömrük orqanlarının razılığı ilə başqa yerlərdə və iş 



vaxtından kənar vaxtlarda; 

 
Gömrük məntəqələrində və gömrük orqanlarının müəyyən olunmuş iş vaxtında; 

 
Gömrük məntəqələrinin xüsusi ofis texnikası ilə təmin olunmuş məkananında və 

gömrük orqanlarının müəyyən olunmuş iş vaxtında; 

 
Gömrük orqanlarının fəaliyyət zonasında və gömrük orqanlarının müəyyən 

olunmuş iş vaxtında, eləcə də, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 
Komitəsinin icazəsi ilə başqa yerlərdə və iş vaxtından kənar vaxtlarda. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə görə gömrük rəsmiləşdirilməsinin 
sadələşdirilmış qaydasının tətbiq edilmə hallarını və şərtlərini kim müəyyn edir? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Republikasının Milli Məclisi; 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti; 

 Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin müddəaları;

 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi; 

 Gömrük orqanınn səlahiyyətli nümayəndəsi. 

 
 
Sual: Hansı mallara gömrük rəsmiləşdirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş qaydası tətbiq 
olunur? (Çəki: 1) 

 
Canlı heyvanlar, tez xarab olan mallar, radioaktiv maddələr, kütləvi informasiya 

vasitələri üçün məlumatlar və digər materiallar, Azərbaycan Respublikasının ali 
qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının ünvanlarına göndərilən və 
digər bu qəbildən olan mallar; 

 
Azərbaycan Respublikasının ali qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti 

orqanlarının ünvanlarına göndərilən və digər bu qəbildən olan mallar; 

 Təbii fəlakətlər, gəzalar, bədbəxt hadisələr zamanı zəruri olan mallar, canlı 
heyvanlar, tez xarab olan mallar, radioaktiv maddələr, kütləvi informasiya vasitələri 
üçün məlumatlar və digər materiallar, Azərbaycan Respublikasının ali 
qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının ünvanlarına göndərilən və 
digər bu qəbildən olan mallar; 

 Təbii fəlakətlər, gəzalar, bədbəxt hadisələr zamanı zəruri olan mallar, canlı 
heyvanlar, tez xarab olan mallar; 

 
Canlı heyvanlar, tez xarab olan mallar, radioaktiv maddələr, kütləvi informasiya 

vasitələri üçün məlumatlar və digər materiallar. 



 
 
Sual: Gömrük rəsdmiləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları: 
(Çəki: 1) 

 
Mallardan prob götürmək və onların tədqiqatını (ekspertizasını) aparmaq 

hüququna malikdir; 

 Mallardan nümunələr götürmək və onların tədqiqatını (ekspertizasını) aparmaq 
hüququna malikdir; 

 
Mallardan prob və nümunələr götürmək hüququna malikdir; 

 
Mallardan prob və nümunələr götürmək və onların tədqiqatını (ekspertizasını) 

aparmaq hüququna malikdir; 

 Mallardan prob və nümunələr götürmək və onların tədqiqatını (ekspertizasını) 
aparmaq və onları müsadirə etmək hüququna malikdir. 

 
 
Sual: Problar necə təsnifatlandırılır? (Çəki: 1) 

 
Birdəfəlik, nöqtəvi, və yoxlama probları; 

 Birdəfəlik (nöqtəvi), və yoxlama (arbitraj) probları; 

 
Birdəfəlik (nöqtəvi), birləşmiş (orta) və yoxlama (arbitraj) probları;

 Birdəfəlik, nöqtəvi, birləşmiş, orta və yoxlama (arbitraj) probları; 

 
Birdəfəlik (nöqtəvi), birləşmiş (orta), yoxlama və arbitraj probları. 

 
 
Sual: Birdəfəlik (nöqtəvi) prob nədir? (Çəki: 1) 

 Malın analizi üçün bir nöqtədən bir qəbulda götürülən probdur; 

 
Bir neçə nöqtəvi probun qarışdırılması nətıcəsində əldə olunan maddənin 

probudur; 

 Birləşmiş probun arbitraj sınaqları tələb olunduqda istifadə edilməsi üçün 
qorunub saxlanan hissəsidir; 

 
Malın orta hissəsindən götürülən probdur; 

 
Əsas prob götürülmədən öncə, ilkin sınaq və yoxlama məqsədi ilə götürülən 

probdur. 

 



 
Sual: Birlıəşmiş (orta) prob nədir? (Çəki: 1) 

 
Malın analizi üçün bir nöqtədən bir qəbulda götürülən probdur; 

 Bir neçə nöqtəvi probun qarışdırılması nətıcəsində əldə olunan maddənin 
probudur; 

 
Birləşmiş probun arbitraj sınaqları tələb olunduqda istifadə edilməsi üçün 

qorunub saxlanan hissəsidir; 

 Malın orta hissəsindən götürülən probdur; 

 
Əsas prob götürülmədən öncə, ilkin sınaq və yoxlama məqsədi ilə götürülən 

probdur. 

 
 
Sual: Yoxlama (arbitraj)probu nədir? (Çəki: 1) 

 Malın analizi üçün bir nöqtədən bir qəbulda götürülən probdur; 

 
Bir neçə nöqtəvi probun qarışdırılması nətıcəsində əldə olunan maddədir; 

 Birləşmiş probun arbitraj sınaqları tələb olunduqda istifadə edilməsi üçün 
qorunub saxlanan hissəsidir; 

 
Malın orta hissəsindən götürülən probdur; 

  Əsas prob götürülmədən öncə, ilkin sınaq və yoxlama məqsədi ilə götürülən 
probdur. 

 
 
Sual: Gəmi sahibinin qanuni maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə, yolda və ya dayanacaq 
zamanı gəmidə baş vermiş fövqəladə hallar barədə gəmi kapitanının notarius tərəfindən təsdiq 
olunmuş ərizəsi necə adlanır? (Çəki: 1) 

 Kapitan protokolu;

 
Dəniz protesti; 

 Gəmi aktı; 

 
Dəniz aktı; 

 Kapitan manifesti. 

 
 
Sual: Malların və nəqliyyat vasitələrinin əsas gömrük rəsmiləşdirilməsi və müəyyən gömrük 



rejimi altında yerləşdirilməsinə qədər gömrük işinə aid olan bütün hərəkətlərin məcmsu necə 
adlanır? (Çəki: 1) 

 
Hazırlıq əməliyyatları;

 
İbtyidai əməliyyatlar; 

 
İlkin əməliyyatlar; 

 Müvəqqəti saxlanc; 

 
 Bəyanetmə. 

 
 
Sual: İlkin əməliyyatlar zamanı tədbirlər hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 Mallar, nəqliyyat vasitələri və lazımi sənədlər gömrük orqanının müəyyən etdiyi 
yerlərə çatdırılır, baş vermiş gəza və ya qarşısıalınmaz qüvvələrin təsiri və görülən 
tədbirlər barədə gömrük orqanlarına məlumat verilir, mallar və nəqliyyat vasitələri 
gömrük nəzarətinə təqdim edilir; 

 
Mallar, nəqliyyat vasitələri və lazımi sənədlər gömrük orqanının müəyyən etdiyi 

yerlərə çatdırılır, mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük nəzarətinə təqdim edilir; 

 
Malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının gömrük 

sərhəddindən keçirmək niyyəti barədə gömrük orqanlarına məlumat verilir, mallar, 
nəqliyyat vasitələri və lazımi sənədlər gömrük orqanının müəyyən etdiyi yerlərə 
çatdırılır, mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük nəzarətinə təqdim edilir; 

 Malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının gömrük 
sərhəddindən keçirmək niyyəti barədə gömrük orqanlarına məlumat verilir, mallar, 
nəqliyyat vasitələri və lazımi sənədlər gömrük orqanının müəyyən etdiyi yerlərə 
çatdırılır, baş vermiş gəza və ya qarşısıalınmaz qüvvələrin təsiri və görülən tədbirlər 
barədə gömrük orqanlarına məlumat verilir; 

  Malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının gömrük 
sərhəddindən keçirmək niyyəti barədə gömrük orqanlarına məlumat verilir, mallar, 
nəqliyyat vasitələri və lazımi sənədlər gömrük orqanının müəyyən etdiyi yerlərə 
çatdırılır, baş vermiş gəza və ya qarşısıalınmaz qüvvələrin təsiri və görülən tədbirlər 
barədə gömrük orqanlarına məlumat verilir, mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük 
nəzarətinə təqdim edilir. 

 
 
Sual: Mallar və nəqliyyat vasitələri müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirilənədək: (Çəki: 
1) 

 Qısa bəyannamə tətbiq edilir; 



 
Qısa bəyannamə tətbiq edilə bilər;

 Qısa bəyannamə tətbiq edilmir; 

 
Sərbəst anbar rejimi tətbiq edilir; 

 Heç bir rəsmiləşdirilmə aparılmır. 

 
 
Sual: Hansı hallarda gısa bəyannamə verilmir? (Çəki: 1) 

 
Tranzit malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı; 

 
Əgər mallar təqdim etmə ilə eyni vaxtda və ya göstərilən müddətdə müəyyən 

gömrük rejimi altında yerləşdirilirsə; 

 
Əgər mallar təqdim etmə ilə eyni vaxtda müəyyən gömrük rejimi altında 

yerləşdirilirsə; 

 Tez xarab olan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı; 

 
Gömrük güzəştləri verilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı. 

 
 
Sual: Mallar və nəqliyyat vasitələri hansı şərtlərdə müvəqqəti saxlanca verilir? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanına təqdim edildiyi andan onların 
buraxılışına qədər; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanına təqdim edildiyi andan onların 

buraxılışına qədər və ya seçilmiş gömrük rejiminə verilənədək; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanına təqdim edildiyi andan onların 

seçilmiş gömrük rejiminə verilənədək, gömrük nəzarəti altında; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanına təqdim edildiyi andan onların 

seçilmiş gömrük rejiminə verilənədək; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanına təqdim edildiyi andan onların 

buraxılışına qədər və ya seçilmiş gömrük rejiminə verilənədək, gömrük nəzarəti 
altında. 

 
 
Sual: Müvəqqəti saxlanc harada həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 Xüsusi olaraq ayrılmış və hazırlanmış binalarda və ya başqa yerlərdə;



 
Xüsusi olaraq ayrılmış və hazırlanmış binalarda; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarının ərazisində; 

  Sərbəst anbarlarda. 

 
 
Sual: Müvəqqəti saxlanc anbarını kim təsis edə bilər? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları; 

 Azərbaycan şəxsləri; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları və Azərbaycan şəxsləri; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarının məsuliyyətli şəxsləri; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları, Azərbaycan və xarici hüquqi və 

fiziki şəxsləri. 

 
 
Sual: Ümumi halda müvəqqəti saxlanc anbarında malların və nəqliyyat vasitələrinin 
saxlanılmasının maksimum müddəti nə qədərdir? (Çəki: 1) 

 1 ay;

 
2 ay;

 6 ay;

 
1 il; 

 2 il. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasında gömrük brokeri kim ola bilər? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanından 

(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi) icazə almış hüquqi şəxs 
olan müəssisələr; 

  Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanından 
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi) icazə almış fiziki şəxslər; 



 
Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanından 

(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi) lisenziya almış fiziki 
şəxslər; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanından 
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi) lisenziya almış hüquqi şəxs 
olan müəssisələr; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanından 
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi) lisenziya almış fiziki və ya 
hüquqi şəxslər. 

 
 
Sual: Gömrük brokerinin hüquqları: (Çəki: 1) 

 
Təmsil etdiyi şəxsin tapşırığı ilə və öz hesabına öz adından gömrük 

rəsmiləşdirilməsi üzrə hər cür əməliyyat aparmaq və gömrük işi sahəsində digər 
vasitəçilik funksiyalarını yerinə yetirmək; 

 Təmsil etdiyi şəxsin tapşırığı ilə və onun hesabına onun adından gömrük 
rəsmiləşdirilməsi üzrə hər cür əməliyyat aparmaq və gömrük işi sahəsində digər 
vasitəçilik funksiyalarını yerinə yetirmək; 

 Təmsil etdiyi şəxsin tapşırığı ilə və öz hesabına onun adından gömrük 
rəsmiləşdirilməsi üzrə hər cür əməliyyat aparmaq və gömrük işi sahəsində digər 
vasitəçilik funksiyalarını yerinə yetirmək; 

 
Təmsil etdiyi şəxsin tapşırığı ilə və onun hesabına öz adından gömrük 

rəsmiləşdirilməsi üzrə hər cür əməliyyat aparmaq və gömrük işi sahəsində digər 
vasitəçilik funksiyalarını yerinə yetirmək; 

 
Təmsil etdiyi şəxsin tapşırığı ilə və onun hesabına öz adından gömrük 

rəsmiləşdirilməsi üzrə hər cür əməliyyat aparmaq. 

 
 
Sual: Gömrük brokerinin vəzifələri və məsuliyyəti: (Çəki: 1) 

 Gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirmələri həyata keçirilərkən mal sahibi ilə 
bağladığı müqavilədən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirir və həmin müqavilə 
çərçivəsində məsuliyyət daşıyır; 

 
 Gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirmələri həyata keçirilərkən Azərbaycan 

Respublikasının gömrük sərhədindən müstəqil olaraq malları keçirən şəxs kimi 
bütün vəzifələri yerinə yetirir və həmin şəxs kimi tam məsuliyyət daşıyır; 

 
Gömrük nəzarəti həyata keçirilərkən mal sahibi ilə bağladığı müqavilədən irəli 

gələn vəzifələri yerinə yetirir və həmin müqavilə çərçivəsində məsuliyyət daşıyır; 



 
Gömrük nəzarəti həyata keçirilərkən Azərbaycan Respublikasının gömrük 

sərhədindən müstəqil olaraq malları keçirən şəxs kimi bütün vəzifələri yerinə yetirir 
və həmin şəxs kimi tam məsuliyyət daşıyır; 

  Gömrük rəsmiləşdirmələri həyata keçirilərkən Azərbaycan Respublikasının 
gömrük sərhədindən müstəqil olaraq malları keçirən şəxs kimi bütün vəzifələri 
yerinə yetirir və həmin şəxs kimi tam məsuliyyət daşıyır. 

 
 
Sual: Gömrük brokeri adından gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar hərəkətləri yerinə 
yetirmək hüququnu kimlər ala bilər? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanından 
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi) ixtisas attestatı almış 
mütəxəssislər; 

 
Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq işə 

götürülmüş Azərbaycan Respublikasının istənilən vətəndaşı; 

 Müvafiq ali təhsil almış mütəxəssislər; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarında işləyən mütəxəssislər; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanından 
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi) lisenziya almış 
mütəxəssislər. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə görə daşıyıcı kimdir? (Çəki: 1) 

 Faktiki olaraq malları keçirən şəxs; 

 
Nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi üçün məsul olan şəxs; 

 Faktiki olaraq malları keçirən şəxs və ya nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi üçün 
məsul olan şəxs; 

 
Keçirilən malların faktiki sahibi; 

  Gömrük rəsmiləşdirmələrini həyata keçirən gömrük brokeri. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə görə kimlər gömrük daşıyıcısı ola 
bilər? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış və 

Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyətindən gömrük 



daşıyıcısı kimi fəaliyyət göstərmək üçün lisenziya almış hüquqi şəxs olan 
müəssisələr; 

 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış hüquqi 

şəxs olan müəssisələr; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyətindən gömrük 
daşıyıcısı kimi fəaliyyət göstərmək üçün icazə almış hüquqi şəxs olan müəssisələr; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyətindən gömrük 

daşıyıcısı kimi fəaliyyət göstərmək üçün lisenziya almış hüquqi şəxs olan 
müəssisələr; 

 
 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış və 

Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyətindən gömrük 
daşıyıcısı kimi fəaliyyət göstərmək üçün icazə almış hüquqi şəxs olan müəssisələr. 

 
 
Sual: Mallar və nəqliyyat vasitələri hansı hallarda bəyan edilir? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilərkən; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən və ya aid olduğu 

gömrük rejimi dəyişdirilən hallarda; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən və ya Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunan digər hallarda; 

 
Aid olduğu gömrük rejimi dəyişdirilən, və ya Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunan digər hallarda; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən və ya aid olduğu 
gömrük rejimi dəyişdirilən, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik 
aktları ilə müəyyən olunan digər hallarda. 

 
 
Sual: Deklarant kimdir? (Çəki: 1) 

 Faktiki olaraq malları keçirən şəxs; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanından 

(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi) icazə almış hüquqi şəxs 
olan müəssisə; 

 Malları və nəqliyyat vasitələrini gömrük sərhədindən keçirən şəxs; 

 
Malları və nəqliyyat vasitələrini gömrük sərhədindən keçirən şəxs və ya təmsil 

etdiyi şəxsin tapşırığı ilə bu funksiyaları yerinə yetirən gömrük brokeri; 



 
Malları və nəqliyyat vasitələrini gömrük sərhədindən keçirən gömrük brokeri. 

 
 
Sual: Mallar və dəniz, çay və hava gəmiləri istisna edilməklə, nəqliyyat vasitələri harada və 
kimə bəyan edilir? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədini keçdiyi yerdə Azərbaycan 
Respublikası gömrük orqanına; 

 
Gömrük rəsmilşdirilməsini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası gömrük 

orqanına; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində istənilən gömrük orqanına; 

 
Gömrük anbarlarında anbar sahibinə; 

 
Gəldikləri və ya yola düşdükləri limanlarda yerləşən gömrük orqanına. 

 
 
Sual: Dəniz, çay və hava gəmiləri harada və kimə bəyan edilir? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədini keçdiyi yerdə Azərbaycan 

Respublikası gömrük orqanına; 

 
Gömrük rəsmilşdirilməsini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası gömrük 

orqanına; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində istənilən gömrük orqanına; 

 
Gömrük anbarlarında anbar sahibinə; 

  Gəldikləri və ya yola düşdükləri limanlarda yerləşən gömrük orqanına. 

 

BÖLMƏ: 07 

Ad 07 

Suallardan 26 

Maksimal faiz 26 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: Gömrük tarifi hansı iqtisadi funksiyaları daşıyır? (Çəki: 1) 



 
Dünya iqtisadi siteminə daha səmərəli inteqrasiya; 

 Yerli istehsalın stimullaşdırılması; 

 
Rəqabət mühitinin təmin olunması və təbii inhisarlara nəzarət;

 Gəlirlərin və resursların bölgüsünün optimallaşdırılması; 

 
Proteksionist və fiskal. 

 
 
Sual: Dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün ayrı-ayrı fiziki və hüquqi 
şəxslərin gəlirlərinin müəyyən hissəsinin dövlət xəzinəsinə cəlb etmək məqsədi ilə həyata 
keçirilən tədbirlərin məcmusu necə adlanır? (Çəki: 1) 

 Fritreydizm; 

 
Proteksionist siyasət;

 Fiskal siyasət. 

 
Merkantilizm; 

 Kommunizm. 

 
 
Sual: Xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimləməsi hansı məqsədlərlə həyata keçirilir? (Çəki: 
1) 

 
Dövlət təhlükəsizliyinin təmin olunması; 

 Ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunması və milli maraqların qorunması; 

 
Dünya iqtisadi siteminə daha səmərəli inteqrasiya; 

 Yerli istehsalın stimullaşdırılması; 

 
 Dünya iqtisadi siteminə daha səmərəli inteqrasiya və yerli istehsalın 

stimullaşdırılması. 

 
 
Sual: Sadalananlardan hansı xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimləməsi metodu deyil: 
(Çəki: 1) 

 
İqtisadi; 



 
İnzibati; 

 Siyasi; 

 
Tarif; 

 Geyri-tarif;

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Gömrük Tarifi Hhaqqında Qanunun4-cü maddəsinə görə, 
Azərbaycan Respublikasında gömrük rüsumlarının hesablanması hansı üsullarla həyata 
keçirilir? (Çəki: 1) 

 
Advalor və spesifik; 

 Advalor, spesifik və kombinə; 

 
Majoritar və proporsional; 

 Advalor, proporsional və kombinə;

 
Proporsional və spesifik. 

 
 
Sual: Advalor üsulla gömrük rüsumunun qiyməti necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 Müəyyən olunmuş faizlə, malın gömrük dəyərindən; 

 
Müəyyən olunmuş rüsum dərəcəsi ilə, malın miqdarından; 

 Faizlə və dərəcə ilə hesablanmış rüsumlardan kəmiyyətcə daha böyüyü tətbiq 
olunur; 

 
Müəyyən olunmuş faizlə, malın miqdarından; 

 Müəyyən olunmuş faizlə, malın faktura dəyərindən. 

 
 
Sual: Əgər: GRa - advalor üsulla hesablanan gömrük rüsumunun qiyməti, GD – malın gömrük 
dəyəri, GRF – gömrük rüsumunun faizi olarsa, gömrük rüsumunun qiyməti hansı düsturla 
hesablanar? (Çəki: 1) 

 
GRa = GD x GRF :100; 

 
GDa = GD : GRF x 100;



 
GDa = GD x 100 : GRF;

 GDa= GRF x 100 : GD; 

 
GDa = GRF : GD x 100.

 
 
Sual: Spesifik üsulla gömrük rüsumunun qiyməti necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 Müəyyən olunmuş faizlə, malın gömrük dəyərindən; 

 
Müəyyən olunmuş rüsum dərəcəsi ilə, malın miqdarından; 

 Faizlə və dərəcə ilə hesablanmış rüsumlardan kəmiyyətcə daha böyüyü tətbiq 
olunur; 

 
Müəyyən olunmuş faizlə, malın miqdarından; 

 Müəyyən olunmuş faizlə, malın faktura dəyərindən. 

 
 
Sual: Əgər: GRs - spesifik üsulla hesablanan gömrük rüsumunun qiyməti, MM – malın 
miqdar ölçüsü, GRD – gömrük rüsumunun dərəcəsi olarsa, gömrük rüsumunun qiyməti hansı 
düsturla hesablanar? (Çəki: 1) 

 
GRs = GD x GRF :100; 

 GDs = MM x GRD ; 

 
GDs= MM : GRD; 

 GDs= MM x GRD : Mm/e x Mv/m; 

 
GDs = MM : GRD x Mm/e x Mv/m.

 
 
Sual: Kombinə üsulla gömrük rüsumunun qiyməti necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 Müəyyən olunmuş faizlə, malın gömrük dəyərindən; 

 
Müəyyən olunmuş rüsum dərəcəsi ilə, malın miqdarından; 

 Advalor və spesifik üsulla hesablanmış rüsumlardan kəmiyyətcə daha böyüyü 
tətbiq olunur; 

 
Müəyyən olunmuş faizlə, malın miqdarından; 



 
Müəyyən olunmuş faizlə, malın faktura dəyərindən. 

 
 
Sual: Gömrük Tarifi Haqqında Qanunun 5-ci maddəsinə görə, mövsüm rüsumları nədir? 
(Çəki: 1) 

 Bəzi malların ixracına mövsümə görə, müddəti 6 aydan çox olmayaraq tətbiq 
olunan rüsumlar; 

 
Bəzi malların idxalına və ya ixracına mövsümə görə tətbiq olunan rüsumlar; 

 Bəzi malların idxalına mövsümə görə, müddəti 6 aydan çox olmayaraq tətbiq 
olunan rüsumlar; 

 
Bəzi malların idxalına və ya ixracına mövsümə görə, müddəti 6 aydan çox 

olmayaraq tətbiq olunan rüsumlar; 

 
Bəzi malların idxalına mövsümə görə tətbiq olunan rüsumlar 

 
 
Sual: Gömrük Tarifi Haqqında Qanunun 6-cə maddəsinə görə, xüsusi növ rüsumlar 
hansılardır? (Çəki: 1) 

 Xüsusi rüsumlar, ümumi rüsumlar, mövsüm rüsumları; 

 
Xüsusi rüsumlar, ümumi rüsumlar, antidempinq rüsumları, kompensasiya 

rüsumları; 

 Antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları, ümumi rüsumlar; 

 
Antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları, mövsüm rüsumları; 

 Xüsusi rüsumlar, antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları. 

 
 
Sual: Xüsusi rüsumlar nədir? (Çəki: 1) 

 
İdxal malları yerli istehsalçılara ziyan vura biləcək şərtlərlə gətirildikdə tətbiq 

olunan rüsumlar; 

 Digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 
toxunan ayrı-seçkilik və digər hərəkətlərinə cavab tədbiri kimi tətbiq olunan 
rüsumlar; 

 
Digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 

toxunan ayrı-seçkilik və digər hərəkətinə cavab tədbiri kimi və ya idxal malları yerli 
istehsalçılara ziyan vura biləcək şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar 



 
Xarici olkələrdə dövlət subsidiyasının köməyi ilə istehsal olunmuş malların idxal 

olunduğu hallarda və bu mallar yerli istehsalçılara ziyan vuracaq şərtlərlə 
gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar; 

 
İdxal olunan malların qiymətləri ölkənin gömrük ərazisinə gətirildiyi vaxtda ixrac 

olunduğu ölkədəki real dəyərindən aşağı olduğu halda və bu mallar yerli 
istehsalçılara ziyan vuracaq şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar. 

 
 
Sual: Antidempinq rüsumları nədir? (Çəki: 1) 

 
İdxal malları yerli istehsalçılara ziyan vura biləcək şərtlərlə gətirildikdə tətbiq 

olunan rüsumlar; 

 
Digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 

toxunan ayrı-seçkilik və digər hərəkətlərinə cavab tədbiri kimi tətbiq olunan 
rüsumlar; 

 Digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 
toxunan ayrı-seçkilik və digər hərəkətinə cavab tədbiri kimi və ya idxal malları yerli 
istehsalçılara ziyan vura biləcək şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar; 

 Xarici olkələrdə dövlət subsidiyasının köməyi ilə istehsal olunmuş malların idxal 
olunduğu hallarda və bu mallar yerli istehsalçılara ziyan vuracaq şərtlərlə 
gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar; 

 
İdxal olunan malların qiymətləri ölkənin gömrük ərazisinə gətirildiyi vaxtda ixrac 

olunduğu ölkədəki real dəyərindən aşağı olduğu halda və bu mallar yerli 
istehsalçılara ziyan vuracaq şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar. 

 
 
Sual: Kompensasiya rüsumları nədir? (Çəki: 1) 

 
)İdxal malları yerli istehsalçılara ziyan vura biləcək şərtlərlə gətirildikdə tətbiq 

olunan rüsumlar; 

 
Digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 

toxunan ayrı-seçkilik və digər hərəkətlərinə cavab tədbiri kimi tətbiq olunan 
rüsumlar; 

 
Digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 

toxunan ayrı-seçkilik və digər hərəkətinə cavab tədbiri kimi və ya idxal malları yerli 
istehsalçılara ziyan vura biləcək şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar; 

 Xarici olkələrdə dövlət subsidiyasının köməyi ilə istehsal olunmuş malların idxal 
olunduğu hallarda və bu mallar yerli istehsalçılara ziyan vuracaq şərtlərlə 
gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar; 



 
İdxal olunan malların qiymətləri ölkənin gömrük ərazisinə gətirildiyi vaxtda ixrac 

olunduğu ölkədəki real dəyərindən aşağı olduğu halda və bu mallar yerli 
istehsalçılara ziyan vuracaq şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 107-ci maddəsinə görə fiziki şəxslər 
tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədi üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan 
Respublikasının Gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilməsi 
şərtlərini kim müəyyən edir? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti; 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; 

 
Azərbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti və öz səlahiyyətləri daxilində 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti, Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; 

 
 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi, Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla. 

 
 
Sual: Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədi üçün nəzərdə tutulmayan 
malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş və güzəştli 
qaydada keçirilməsində tətbiq olunan miqdar və dəyər məhdudiyyətlərini kim müəyyən edir? 
(Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti; 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; 

 
Azərbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti və öz səlahiyyətləri daxilində 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; 

  Azərbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti, Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi, Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla. 

 
 
Sual: Özləri ilə birlikdə gömrük ödənişləri ödəmədən Azərbaycan Respublikasının gömrük 
ərazisinə gətirmək və ya gömrük ərazisindən aparmaq üçün fiziki şəxslərin mallarına hansı 
miqdar məhdudiyyətləri qoyulur? (Çəki: 1) 



 
Dəyəri 200 ABŞ dolları və çəkisi 20 kg; 

 Dəyəri 1 000 ABŞ dolları və çəkisi 50 kg; 

 
Dəyəri 1 000 ABŞ dolları və çəkisi 35 kg; 

 Dəyəri 5 000 ABŞ dolları və çəkisi 50 kg; 

 
Dəyəri 10 000 ABŞ dolları və çəkisi 50 kg.

 
 
Sual: Beynəlxalq poçt göndərişləri vasitəsi ilə gömrük ödənişləri ödəmədən Azərbaycan 
Respublikasının gömrük ərazisinə gətirmək və ya gömrük ərazisindən aparmaq üçün fiziki 
şəxslərin mallarına hansı miqdar məhdudiyyətləri qoyulur? (Çəki: 1) 

 Dəyəri 200 ABŞ dolları və çəkisi 20 kg; 

 
Dəyəri 1 000 ABŞ dolları və çəkisi 50 kg; 

 Dəyəri 1 000 ABŞ dolları və çəkisi 35 kg; 

 
 Dəyəri 5 000 ABŞ dolları və çəkisi 50 kg; 

 Dəyəri 10 000 ABŞ dolları və çəkisi 50 kg.

 
 
Sual: İki ildən çox xarici ölkədə yaşamış, daimi yaşayış məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasına köçüb gələn və ya Azərbaycan Respublikasından köçüb gedən fiziki şəxslərə, 
özü gömrük sərhədindən keçərkən, müşaiyət olunan və ya müşaiyət olunmayan baqajda, 
gömrük ödənişləri ödəmədən hansı miqdarada zəruri məişət əşyaları keçirməyə icazə verilir? 
(Çəki: 1) 

 Dəyəri 1 000 ABŞ dolları; 

 
Dəyəri 5 000 ABŞ dolları; 

 Dəyəri 10 000 ABŞ dolları;

 
Dəyəri 20 000 ABŞ dolları;

 Dəyəri 30 000 ABŞ dolları.

 
 
Sual: Azərbaycanda daimi yaşayan, bir ildən çox xarici ölkədə yaşamış fiziki şəxslər 
Azərbaycan Respublikasına gələrkən, müşaiyət olunan və ya müşaiyət olunmayan baqajda, 
gömrük ödənişləri ödəmədən hansı miqdarada zəruri məişət əşyaları keçirə bilərlər? (Çəki: 1) 



 
Dəyəri 1 000 ABŞ dolları; 

 Dəyəri 5 000 ABŞ dolları; 

 
Dəyəri 10 000 ABŞ dolları;

 Dəyəri 20 000 ABŞ dolları;

 
Dəyəri 30 000 ABŞ dolları.

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər tərəfindən 
sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada ov silahları və onların sursatları: (Çəki: 1) 

 Keçirilə bilməz; 

 
Bəyan olunmaqla keçirilə bilər; 

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin vermiş olduğu icazəni 
təqdim etməklə keçirilə bilər; 

 
 Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin vermiş olduğu icazəni 

təqdim etməklə keçirilə bilər; 

  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin vermiş olduğu icazəni təqdim 
etməklə keçirilə bilər. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər tərəfindən 
sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada heyvanlar, baytarlıq təbabətində tətbiq olunan dərman, 
bioloji preparatlar və baytarlıq ləvazimatları, bitkilər, heyvan və bitki mənşəli xammal: (Çəki: 
1) 

 Keçirilə bilməz; 

 
Bəyan olunmaqla keçirilə bilər; 

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin vermiş olduğu icazəni 
təqdim etməklə keçirilə bilər; 

 
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin vermiş olduğu icazəni 

təqdim etməklə keçirilə bilər; 

 Azərbaycan Respublikasının baytarlıq orqanları və bitkilərin karantini üzrə 
müvafiq dövlət orqanlarının icazəsi olduqda keçirilə bilər. 

 
 



Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər tərəfindən 
sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada dərman vasitələri: (Çəki: 1) 

 
Keçirilə bilməz; 

 Yalnız şəxsi istifadə üçün zəruri olan miqdarda keçirilə bilər; 

 
Bəyan olunmaqla keçirilə bilər; 

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin vermiş olduğu icazəni 
təqdim etməklə keçirilə bilər; 

 
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi olduqda keçirilə bilər. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər sadələşdirilmiş və 
güzəştli qaydada və gömrük ödənişləri ödəmədən nə qədər alkohollu içki keçirə bilərlər? 
(Çəki: 1) 

 0,5 litr;

 
1 litr; 

 2 litr; 

 
3 litr; 

 5 litr. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər sadələşdirilmiş və 
güzəştli qaydada və gömrük ödənişləri ödəmədən nə qədər siqaret keçirə bilərlər? (Çəki: 1) 

 
20 ədəd; 

 200 ədəd;

 
1 blok; 

 2 blok; 

 
3 blok. 

 

BÖLMƏ: 08 

Ad 08 

Suallardan 29 



Maksimal faiz 29 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə görə gömrük ödənişləri nədir? (Çəki: 
1) 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı zamanı alınan ödənişlər; 

 
Alınması Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə olunmuş 

icbari ödənişlər; 

 
Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük rüsumları, 

vergilər və gömrük yığımları; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı zamanı alınan və 
alınması Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə olunmuş icbari 
ödənişlər; 

 
Müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları 

tərəfindən alınan gömrük rüsumları, vergilər, gömrük yığımları, hüquqi və fiziki 
şəxslərə gömrük fəaliyyəti üçün lisenziyalarn verilməsinə görə alınan dövlət 
rüsumu, haqqlar və digər ödənişlər. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsininə görə gömrük rüsumları nədir? 
(Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı zamanı alınan ödənişlər; 

 
Alınması Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə olunmuş 

icbari ödənişlər; 

 Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük rüsumları, 
vergilər və gömrük yığımları; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı zamanı alınan və 
alınması Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə olunmuş icbari 
ödənişlər; 

 Müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları 
tərəfindən alınan gömrük rüsumları, vergilər, gömrük yığımları, hüquqi və fiziki 



şəxslərə gömrük fəaliyyəti üçün lisenziyalarn verilməsinə görə alınan dövlət 
rüsumu, haqqlar və digər ödənişlər. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsininə görə vergilər nədir? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı zamanı alınan ödənişlər; 

 Alınması Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə olunmuş 
icbari ödənişlər; 

 
Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük rüsumları, 

vergilər və gömrük yığımları; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı zamanı alınan və 
alınması Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə olunmuş icbari 
ödənişlər; 

 Müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları 
tərəfindən alınan gömrük rüsumları, vergilər, gömrük yığımları, hüquqi və fiziki 
şəxslərə gömrük fəaliyyəti üçün lisenziyalarn verilməsinə görə alınan dövlət 
rüsumu, haqqlar və digər ödənişlər. 

 
 
Sual: Gömrük rəsmiləşdirilmələri üşün malların təsnifatı necə adlanr? (Çəki: 1) 

 Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİF MN);

 
Gömrük tarifləri məcəlləsi 

 
Gömrük statistikası; 

 
Tariflər və Ticarət Barədə Baş Sazış (GATT); 

 
Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsi (AR GM). 

 
 
Sual: Faktura dəyəri nədir? (Çəki: 1) 

 
Ödənişli əsasda xarici ticarət əməlyyatının şərtlərinə müvafiq olaraq malların 

faktiki ödənilmiş və ya ödəniləcək, habelə qarşılıqlı mal göndərişi ilə kompensasiya 
olunan dəyərdir; 

 Faktura dəyərinə malın gömrük rəsmiləşdirmələri aparan orqanına gətirilməsi 
zamanı çəkilən xərclərin (nəqliyyat, sığorta və s.) əlavə olunması nəticəsində alınan 
dəyərdir; 



 
Ödənişli əsasda xarici ticarət əməlyyatının şərtlərinə müvafiq olaraq malların 

faktiki ödənilmiş dəyəridir; 

 Ödənişli əsasda xarici ticarət əməlyyatının şərtlərinə müvafiq olaraq malların 
faktiki ödənilmiş və ya ödəniləcək dəyəridir; 

 
Faktura dəyərinə malın gömrük rəsmiləşdirmələri aparan orqanına gətirilməsi 

zamanı çəkilən xərclərin (nəqliyyat, sığorta və s.), eləcə də vergi və rüsumların 
əlavə olunması nəticəsində alınan dəyərdir. 

 
 
Sual: Gömrük dəyəri nədir? (Çəki: 1) 

 
Ödənişli əsasda xarici ticarət əməlyyatının şərtlərinə müvafiq olaraq malların 

faktiki ödənilmiş və ya ödəniləcək, habelə qarşılıqlı mal göndərişi ilə kompensasiya 
olunan dəyərdir; 

 Faktura dəyərinə malın gömrük rəsmiləşdirmələri aparan orqanına gətirilməsi 
zamanı çəkilən xərclərin (nəqliyyat, sığorta və s.) əlavə olunması nəticəsində alınan 
dəyərdir; 

 
Ödənişli əsasda xarici ticarət əməlyyatının şərtlərinə müvafiq olaraq malların 

faktiki ödənilmiş dəyəridir; 

 
Ödənişli əsasda xarici ticarət əməlyyatının şərtlərinə müvafiq olaraq malların 

faktiki ödənilmiş və ya ödəniləcək dəyəridir; 

 Faktura dəyərinə malın gömrük rəsmiləşdirmələri aparan orqanına gətirilməsi 
zamanı çəkilən xərclərin (nəqliyyat, sığorta və s.), eləcə də vergi və rüsumların 
əlavə olunması nəticəsində alınan dəyərdir. 

 
 
Sual: Beynəlxalq Yük Daşımaları (BYD, TIR) konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır? 
(Çəki: 1) 

 
1933;

 1948;

 
1975;

 1982;

 
1998.

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası TIR (BYD) konvensiyasına neçənci ildə qoşulmuşdur? (Çəki: 



1) 

 
1933;

 
1948 

 
1975 

 
1982 

 1998 

 
 
Sual: TIR proseduralarına əməl olunmaqla daşınan mallar tranzit gömrükxanalarında azad 
edilirlər: (Çəki: 1) 

 
İdxal və ya ixrac rüsum və vergilərinin ödənilməsindən, mallar üçün pul 

vəsaitinin depozitə qoyulmasından, BYD kitabçalarının (TIR kornet) 
rəsmiləşdirilməsi üçün yığımlardan, bir qayda olaraq, gömrük müayinəsindən; 

 
İdxal və ya ixrac rüsum və vergilərinin ödənilməsindən, mallar üçün pul 

vəsaitinin depozitə qoyulmasından, BYD kitabçalarının (TIR kornet) 
rəsmiləşdirilməsi üçün yığımlardan, gömrük müayinəsindən; 

 
İdxal və ya ixrac rüsum və vergilərinin ödənilməsindən, mallar üçün pul 

vəsaitinin depozitə qoyulmasından, BYD kitabçalarının (TIR kornet) 
rəsmiləşdirilməsi üçün yığımlardan; 

 
İdxal və ya ixrac rüsum və vergilərinin ödənilməsindən, BYD kitabçalarının (TIR 

kornet) rəsmiləşdirilməsi üçün yığımlardan; 

 
İdxal və ya ixrac rüsum və vergilərinin ödənilməsindən, mallar üçün pul 

vəsaitinin depozitə qoyulmasından, bir qayda olaraq, gömrük müayinəsindən. 

 
 
Sual: Əgər, ƏDV – tutulan əlavə dəyər vergisinin miqdarı, GD – malın gömrük dəyəri, R – 
idxal/ixrac rüsumu, ƏDVF – ayrı-ayrı mallara qanunla tətbiq olunan ƏDV-nin faizlə 
göstərilən tutarıdırsa, gömrük rəsmiləşdirilmələri zamanı aksizsiz mallara əlavə dəyər vergisi 
necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 
ƏDV = (GD + R) x ƏDVF. 

 
ƏDV = GD + R : ƏDVF 

 
ƏDV = (GD + R) x ƏDVF :100. 

 
ƏDV = GD x ƏDVF :100 + R. 



 
ƏDV = (GD + R) : ƏDVF x 100.

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə hansı mallar aksizli mallar qrupuna 
aid edilirlər? (Çəki: 1) 

  - içməli spirt, maya, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri; - tütün məmulatları; 

 
 - içməli spirt, maya, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri; - tütün məmulatları;- 

neft məhsulları; 

  - içməli spirt, maya, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri; - tütün məmulatları;- 
neft məhsulları;- minik avtomobilləri (xüsusi nişan və avadanlıqlarla təchiz olunmuş 
xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla); 

  - içməli spirt, maya, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri; - tütün məmulatları;- 
neft məhsulları;- minik avtomobilləri (xüsusi nişan və avadanlıqlarla təchiz olunmuş 
xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla); - istirahət və ya idman üçün 
yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr. 

 
 - içməli spirt və spirtli içkilərin bütün növləri; - tütün məmulatları;- neft 

məhsulları;- minik avtomobilləri (xüsusi nişan və avadanlıqlarla təchiz olunmuş 
xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla); - istirahət və ya idman üçün 
yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasına idxal olunan denaturasiya olunmamış etil spirti və səməni 
pivəsinə aşağıdakı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir: (Çəki: 1) 

 
hər litrinə 0,5 ABŞ dolları. 

 hər litrinə 0,5 Manat. 

 
hər litrinə 1 ABŞ dolları. 

 hər litrinə 1 Avro. 

 
hər litrinə 0,8ABŞ dolları. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasına idxal olunan təbii üzüm şərabları və vermutlara aşağıdakı 
aksiz dərəcəsi tətbiq edilir: (Çəki: 1) 

  hər litrinə 1 ABŞ dolları. 

 
hər litrinə 2,5 ABŞ dolları. 



 
hər litrinə 5 ABŞ dolları . 

 hər litrinə 6 ABŞ dolları. 

 
hər litrinə 5 Manat. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasına idxal olunan viski, rom, taffiya, cin, araq (vodka), likörə 
aşağıdakı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir: (Çəki: 1) 

 hər litrinə 6 ABŞ dolları.

 
hər litrinə 0,5 Manat. 

 hər litrinə 5 Manat. 

 
 hər litrinə 5 Avro. 

 hər litrinə 8 Avro. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobillərinə mühərrikin həcmi 2000 
kub santimetrədək olduqda aşağıdakı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir: (Çəki: 1) 

 
Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,1 manat. 

 Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,15 manat.

 
Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,2 manat. 

 Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,25 manat.

 
Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,3 manat. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobillərinə mühərrikin həcmi 3000 
kub santimetrədək olduqda aşağıdakı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir: (Çəki: 1) 

 Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 1 manat. 

 
100 manat + mühərrikin həcminin 2001 —3000 kub santimetr hissəsi üçün hər 

kub santimetrə görə — 1 manat. 

 300 manat + mühərrikin həcminin 2001 —3000 kub santimetr hissəsi üçün hər 
kub santimetrə görə — 1 manat. 



 
300 manat + mühərrikin həcminin 2001 —3000 kub santimetr hissəsi üçün hər 

kub santimetrə görə — 2 manat. 

  1 300 manat + mühərrikin həcminin 2001 —3000 kub santimetr hissəsi üçün 
hər kub santimetrə görə — 2 manat. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobillərinə mühərrikin həcmi 4000 
kub santimetrədək olduqda aşağıdakı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir: (Çəki: 1) 

 
Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 2 manat. 

 
300 manat + mühərrikin həcminin 2001 —3000 kub santimetr hissəsi üçün hər 

kub santimetrə görə — 1 manat. 

 300 manat + mühərrikin həcminin 2001 —3000 kub santimetr hissəsi üçün hər 
kub santimetrə görə — 2 manat. 

 
1300 manat + mühərrikin həcminin 3001 —4000 kub santimetr hissəsi üçün hər 

kub santimetrə görə — 2 manat. 

 1 300 manat + mühərrikin həcminin 2001 —4000 kub santimetr hissəsi üçün 
hər kub santimetrə görə — 2 manat. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobillərinə mühərrikin həcmi 4000 
kub santimetrdən çox olduqda aşağıdakı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir: (Çəki: 1) 

 
Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 4 manat. 

 1300 manat + mühərrikin həcminin 3001 —4000 kub santimetr hissəsi üçün hər 
kub santimetrə görə — 2 manat. 

 
1 300 manat + mühərrikin həcminin 4000 kub santimetrindən çox hissəsi üçün 

hər kub santimetrə görə — 3 manat. 

 
3 300 manat + mühərrikin həcminin 4000 kub santimetrindən cox hissəsi üçün 

hər kub santimetrə görə — 3 manat. 

  3 300 manat + mühərrikin həcminin 4000 kub santimetrindən çox hissəsi üçün 
hər kub santimetrə görə — 4 manat. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasına idxal olunan İstirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu 
məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə aşağıdakı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir: 
(Çəki: 1) 



 
Gömrük dəyərindən - 12,5 %. 

  Gömrük dəyərindən 15%. 

 
 Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,5 manat. 

 3 300 manat + mühərrikin həcminin 4000 kub santimetrindən cox hissəsi üçün 
hər kub santimetrə görə — 3 manat. 

 
Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 1 manat. 

 
 
Sual: Əgər, ƏDV – tutulan əlavə dəyər vergisinin miqdarı, GD – malın gömrük dəyəri, R – 
idxal/ixrac rüsumu, A – aksiz miqdarı, ƏDVF – ayrı-ayrı mallara qanunla tətbiq olunan ƏDV-
nin faizlə göstərilən tutarıdırsa, gömrük rəsmiləşdirilmələri zamanı aksizli mallara əlavə dəyər 
vergisi necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 
 ƏDV = (GD + R + A) x ƏDVF. 

 
ƏDV = GD + R + A : ƏDVF 

 
ƏDV = (GD + R + A) x ƏDVF :100. 

 
ƏDV = GD x ƏDVF :100 + R + A. 

 
ƏDV = (GD + R + A) : ƏDVF x 100.

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin qərarı ilə siyahısı təsdiq olunmuş, idxal 
gömrük rüsumlarından azad olunan mallar hansı qruplara aiddir? (Çəki: 1) 

 -Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat 
üzrə əsas vəsaitə aid daşınar əşyalar;-Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
təsdiqedici sənədi əsasında gətirilmiş elmi cihazlar və avadanlıqlar;-Qeyri-neft 
sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal olunan mallar. 

 
-Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat 

üzrə əsas vəsaitə aid daşınar əşyalar; -Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasıa 
gətirilən elmi cihazlar və avadanlıqlar; - Digər mallar. 

 
-Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat 

üzrə əsas vəsaitə aid daşınar əşyalar; -Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına 
gətirilmiş elmi cihazlar və avadanlıqlar; -Qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviqi 
məqsədi ilə idxal olunan mallar. 

  -Lizinq müqaviləsinin obyekti olan əşyalar; -Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının təsdiqedici sənədi əsasında gətirilmiş elmi cihazlar və avadanlıqlar; 



-Qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal olunan mallar. 

 
-Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat 

üzrə əsas vəsaitə aid daşınar əşyalar; -Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
təsdiqedici sənədi əsasında gətirilmiş elmi cihazlar və avadanlıqlar; -Qeyri-neft 
sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal olunan mallar. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin qərarı ilə siyahısı təsdiq olunmuş, idxal 
zamanı ƏDV-dən azad olunan mallar hansı qruplara aiddir? (Çəki: 1) 

 
 -Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat 

üzrə əsas vəsaitə aid daşınar əşyalar; - Digər mallar. 

 -Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat 
üzrə əsas vəsaitə aid daşınar əşyalar; -Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
təsdiqedici sənədi əsasında gətirilmiş elmi cihazlar və avadanlıqlar; 

 
 -Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat 

üzrə əsas vəsaitə aid daşınar əşyalar; -Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
təsdiqedici sənədi əsasında gətirilmiş elmi cihazlar və avadanlıqlar; - Digər mallar. 

 -Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsdiqedici sənədi əsasında gətirilmiş 
elmi cihazlar və avadanlıqlar; - Digər mallar. 

 
 -Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat 

üzrə əsas vəsaitə aid daşınar əşyalar; -Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
təsdiqedici sənədi əsasında gətirilmiş elmi cihazlar və avadanlıqlar; -Qeyri-neft 
sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal olunan mallar. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük tarifi nədir? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən 

və xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləşdirilmiş 
vergi və gömrük rüsumu dərəcələrinin məcmusudur. 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən 

və xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləşdirilmiş 
gömrük rüsumu dərəcələrinin məcmusudur. 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən 
gömrük rüsumu dərəcələrinin məcmusudur. 

 
 Advalor qaydada hesablanmış gömrük rüsumunun məbləğidir. 

  Spesifik qaydada hesablanmış gömrük rüsumunun məbləğidir. 

 



 
Sual: İdxal və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrini kim təyin edir? (Çəki: 1) 

 
Gömrük nəzarətin həyata keçirən gömrek orqanı. 

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi.

 
 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. 

 
 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi. 

 
 
Sual: “İnkoterms” nədir? (Çəki: 1) 

 Beynəlxalq ticarətdə malların gömdərilmə şərtlərini izah edən terminlər sistemi;

 
Beynəlxalq ticarətdə satıcının ümumiləşdirilmiş adı; 

 Beynəlxalq ticarətdə alıcının ümumiləşdirilmiş adı; 

 
Beynəlxalq ticarətdə tətbiq olunan sığorta sistemi; 

 
Beynəlxalq ticarətdə tətbiq olunan ödəmə sistemi; 

 
 
Sual: EXW şərtinə görə malın dəyərinin təyin olunma məntəqəsi haradır? (Çəki: 1) 

 
Öz anbarında; 

 
Daşıyıcının yanında sərbəst; 

 
Gəmi bortunda sərbəst; 

 
Alıcının ünvanında (dəyər, sığorta və fraxt);

 Sərhədə qədər daşıyaraq. 

 
 
Sual: FCA şərtinə görə malın dəyərinin təyin olunma məntəqəsi haradır? (Çəki: 1) 

 
Öz anbarında; 

 
Daşıyıcının yanında sərbəst; 



 
Gəmi bortunda sərbəst; 

  Alıcının ünvanında (dəyər, sığorta və fraxt);

 
 Sərhədə qədər daşıyaraq. 

 
 
Sual: FOB şərtinə görə malın dəyərinin təyin olunma məntəqəsi haradır? (Çəki: 1) 

 Öz anbarında; 

 
Daşıyıcının yanında sərbəst; 

 Gəmi bortunda sərbəst; 

 
Alıcının ünvanında (dəyər, sığorta və fraxt);

 Sərhədə qədər daşıyaraq. 

 
 
Sual: CİF şərtinə görə malın dəyərinin təyin olunma məntəqəsi haradır? (Çəki: 1) 

 
Öz anbarında; 

 Daşıyıcının yanında sərbəst; 

 
Gəmi bortunda sərbəst; 

  Alıcının ünvanında (dəyər, sığorta və fraxt);

 
Sərhədə qədər daşıyaraq. 

 

BÖLMƏ: 09 

Ad 09 

Suallardan 32 

Maksimal faiz 32 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: Malların gömrük dəyəri hansı məqsədlə hesablanır? (Çəki: 1) 



 
Gömrük ödənişlərini hesablamaq. 

 Gömrük ödənişlərini hesablanmaq, başqa gömrük məqsədləri üçün malların 
dəyərini müəyyən etmək. 

 
Gömrük ödənişlərini hesablamaq, başqa gömrük məqsədləri üçün malların 

dəyərini müəyyən etmək, o cümlədən cərimələrin tutulması və gömrük qaydalarının 
pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq məsuliyyət tətbiq etmək. 

 
Gömrük statistikasını aparmaq. 

 
Gömrük ödənişlərini hesablamaq, başqa gömrük məqsədləri üçün malların 

dəyərini müəyyən etmək, o cümlədən cərimələrin tutulması və gömrük qaydalarının 
pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq məsuliyyət tətbiq etmək və gömrük statistikasını aparmaq. 

 
 
Sual: Malların gömrük dəyərini kim və nə zaman hesablayır? (Çəki: 1) 

 
Bəyannamə verən şəxs (deklarant) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

gömrük ərazisinə gətirilərkən müəyyən edilir. 

 Bəyannamə verən şəxs (deklarant) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
gömrük ərazisindən keçirilərkən müəyyən edilir. 

 
Gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən 

keçirilərkən müəyyən edilir. 

 
Gömrük orqanları tərəfindən tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük 

ərazisinə gətirilərkən müəyyən edilir. 

 Bəyannamə verən şəxs (deklarant) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
gömrük ərazisindən çıxarılarkən müəyyən edilir 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının “Gömrük Tarifi haqqında” Qanununun müddəalarına 
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların gömrük 
dəyərihansı üsullarla müəyyən edilir? (Çəki: 1) 

 
1) gətirilən malların sövdələşmə qiyməti ilə; 2) eyni malların sövdələşmə qiyməti 

ilə; 3) eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti ilə; 

 
1) dəyərin çıxılması üsulu ilə; 2) dəyərin toplanması üsulu ilə; 3) ehtiyat üsulu 

ilə. 

 1) gətirilən malların sövdələşmə qiyməti ilə; 2) eyni malların sövdələşmə qiyməti 



ilə; 3) eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti ilə; 4) dəyərin çıxılması üsulu ilə; 

 
1) gətirilən malların sövdələşmə qiyməti ilə; 2) eyni malların sövdələşmə qiyməti 

ilə; 3) eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti ilə; 4) dəyərin çıxılması üsulu ilə; 5) 
dəyərin toplanması üsulu ilə; 

 1) gətirilən malların sövdələşmə qiyməti ilə; 2) eyni malların sövdələşmə qiyməti 
ilə; 3) eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti ilə; 4) dəyərin çıxılması üsulu ilə; 5) 
dəyərin toplanması üsulu ilə; 6) ehtiyat üsulu ilə. 

 
 
Sual: Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinin əsas üsulu hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Gətirilən malların sövdələşmə qiyməti ilə. 

 
Eyni malların sövdələşmə qiyməti ilə. 

 
Eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti ilə.

 Dəyərin çıxılması. 

 
Dəyərin toplanması. 

 
 
Sual: Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üsullarından hansı ardıcıllıqla istifadə olunur? 
(Çəki: 1) 

 
Hər biri ardıcıl olaraq tətbiq edilir. 

 
Benefisiarla gömrük orqanının səlahiyyətli nümayəndəsi arasında razılaşma 

yolu ilə istənəllən üsul tətbiq edilir. 

 
Dəyərin toplanması, dəyərin çıxılması, malların sövdələşmə qiyməti ilə. 

 
Hər bir sonrakı üsulun tətbiqi gömrük dəyərini əvvəlki üsulla təyin etmək 

mümkün olmadıqda həyata keçirilir. 

 
Eyni malların sövdələşmə qiyməti ilə, dəyərin toplanması və dəyərin çıxılması 

üsulu ilə. 

 
 
Sual: Gətirilən malların gömrük dəyərinin “sövdələşmə qiyməti ilə müəyyən edilməsi üsulu” 
nədir? (Çəki: 1) 

 Malların gömrük dəyəri hesablanarkən, gətirilən mal üçün Azərbaycan 
Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilərkən faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli 
olan sövdələşmə qiymətiəsas götürülür. 



 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən maldan fiziki 

xüsusiyyətlərinə, keyfiyyətinə, malın mənşə ölkəsinə və istehsalçısına görə 
fərqlənməyən digər malların sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 

 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən mallarla bütün 
xüsusiyyətlərinə görə eyni olmasa da, qiymətləndirilən mallarla eyni vəzifələri yerinə 
yetirən və kommersiya baxımından bir-birini əvəz edə bilən digər malların 
sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 

 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası 
ərazisində qiymətləndirilən eyni və eynicinsli malların ən böyük partiyasınn mal 
vahidinin qiymətindən komisyon xərclərinin, idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, 
yığımların və digər ödənişlərin, Azərbaycan Respublikasında daşınma, yüklənmə, 
boşaldılma işlərinə, sığortaya sərf olunan xərclərin çıxılması ilə müəyyən olunur. 

 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün malın istehsalçı tərəfindən 
qiymətləndirilən istehsal xərcləri və materiallarının dəyərinin, ixrac edənin əldə 
etdiyi mənfəətin, ixrac edən ölkədən eyni növlü malların Azərbaycan 
Respublikasına satışı üçün səciyyəvi olan ümumi xərclərin toplanması yolu ilə 
hesablanmış qiyməti. 

 
 
Sual: Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün “eyni malların sövdələşmə qiyməti üsulu” 
nədir? (Çəki: 1) 

 Malların gömrük dəyəri hesablanarkən, gətirilən mal üçün Azərbaycan 
Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilərkən faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli 
olan sövdələşmə qiymətiəsas götürülür. 

 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən maldan fiziki 

xüsusiyyətlərinə, keyfiyyətinə, malın mənşə ölkəsinə və istehsalçısına görə 
fərqlənməyən digər malların sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 

 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən mallarla bütün 
xüsusiyyətlərinə görə eyni olmasa da, qiymətləndirilən mallarla eyni vəzifələri yerinə 
yetirən və kommersiya baxımından bir-birini əvəz edə bilən digər malların 
sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 

 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası 
ərazisində qiymətləndirilən eyni və eynicinsli malların ən böyük partiyasınn mal 
vahidinin qiymətindən komisyon xərclərinin, idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, 
yığımların və digər ödənişlərin, Azərbaycan Respublikasında daşınma, yüklənmə, 
boşaldılma işlərinə, sığortaya sərf olunan xərclərin çıxılması ilə müəyyən olunur. 

 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün malın istehsalçı tərəfindən 
qiymətləndirilən istehsal xərcləri və materiallarının dəyərinin, ixrac edənin əldə 
etdiyi mənfəətin, ixrac edən ölkədən eyni növlü malların Azərbaycan 
Respublikasına satışı üçün səciyyəvi olan ümumi xərclərin toplanması yolu ilə 
hesablanmış qiyməti. 



 
 
Sual: Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün “eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti 
üsulu” nədir? (Çəki: 1) 

 
Malların gömrük dəyəri hesablanarkən, gətirilən mal üçün Azərbaycan 

Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilərkən faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli 
olan sövdələşmə qiymətiəsas götürülür. 

 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən maldan fiziki 

xüsusiyyətlərinə, keyfiyyətinə, malın mənşə ölkəsinə və istehsalçısına görə 
fərqlənməyən digər malların sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 

 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən mallarla bütün 
xüsusiyyətlərinə görə eyni olmasa da, qiymətləndirilən mallarla eyni vəzifələri yerinə 
yetirən və kommersiya baxımından bir-birini əvəz edə bilən digər malların 
sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 

 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası 

ərazisində qiymətləndirilən eyni və eynicinsli malların ən böyük partiyasınn mal 
vahidinin qiymətindən komisyon xərclərinin, idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, 
yığımların və digər ödənişlərin, Azərbaycan Respublikasında daşınma, yüklənmə, 
boşaldılma işlərinə, sığortaya sərf olunan xərclərin çıxılması ilə müəyyən olunur. 

 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün malın istehsalçı tərəfindən 

qiymətləndirilən istehsal xərcləri və materiallarının dəyərinin, ixrac edənin əldə 
etdiyi mənfəətin, ixrac edən ölkədən eyni növlü malların Azərbaycan 
Respublikasına satışı üçün səciyyəvi olan ümumi xərclərin toplanması yolu ilə 
hesablanmış qiyməti. 

 
 
Sual: Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün “dəyərin çıxılması üsulu” nədir? (Çəki: 1) 

 
Malların gömrük dəyəri hesablanarkən, gətirilən mal üçün Azərbaycan 

Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilərkən faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli 
olan sövdələşmə qiymətiəsas götürülür. 

 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən maldan fiziki 

xüsusiyyətlərinə, keyfiyyətinə, malın mənşə ölkəsinə və istehsalçısına görə 
fərqlənməyən digər malların sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 

 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən mallarla bütün 
xüsusiyyətlərinə görə eyni olmasa da, qiymətləndirilən mallarla eyni vəzifələri yerinə 
yetirən və kommersiya baxımından bir-birini əvəz edə bilən digər malların 
sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 

 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası 

ərazisində qiymətləndirilən eyni və eynicinsli malların ən böyük partiyasınn mal 
vahidinin qiymətindən komisyon xərclərinin, idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, 



yığımların və digər ödənişlərin, Azərbaycan Respublikasında daşınma, yüklənmə, 
boşaldılma işlərinə, sığortaya sərf olunan xərclərin çıxılması ilə müəyyən olunur. 

 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün malın istehsalçı tərəfindən 

qiymətləndirilən istehsal xərcləri və materiallarının dəyərinin, ixrac edənin əldə 
etdiyi mənfəətin, ixrac edən ölkədən eyni növlü malların Azərbaycan 
Respublikasına satışı üçün səciyyəvi olan ümumi xərclərin toplanması yolu ilə 
hesablanmış qiyməti. 

 
 
Sual: Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün “dəyərin toplanması üsulu” nədir? (Çəki: 1) 

 
Malların gömrük dəyəri hesablanarkən, gətirilən mal üçün Azərbaycan 

Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilərkən faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli 
olan sövdələşmə qiymətiəsas götürülür. 

 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən maldan fiziki 
xüsusiyyətlərinə, keyfiyyətinə, malın mənşə ölkəsinə və istehsalçısına görə 
fərqlənməyən digər malların sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 

 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən mallarla bütün 

xüsusiyyətlərinə görə eyni olmasa da, qiymətləndirilən mallarla eyni vəzifələri yerinə 
yetirən və kommersiya baxımından bir-birini əvəz edə bilən digər malların 
sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 

 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası 

ərazisində qiymətləndirilən eyni və eynicinsli malların ən böyük partiyasınn mal 
vahidinin qiymətindən komisyon xərclərinin, idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, 
yığımların və digər ödənişlərin, Azərbaycan Respublikasında daşınma, yüklənmə, 
boşaldılma işlərinə, sığortaya sərf olunan xərclərin çıxılması ilə müəyyən olunur. 

 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün malın istehsalçı tərəfindən 

qiymətləndirilən istehsal xərcləri və materiallarının dəyərinin, ixrac edənin əldə 
etdiyi mənfəətin, ixrac edən ölkədən eyni növlü malların Azərbaycan 
Respublikasına satışı üçün səciyyəvi olan ümumi xərclərin toplanması yolu ilə 
hesablanmış qiyməti. 

 
 
Sual: Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün “ehtiyat üsul” nədir? (Çəki: 1) 

 
Gömrük dəyəri, “Gömrük Tarifi haqqında” Qanunun 18—22-ci maddələrində 

göstərilən üsulların ardıcıl tətbiqi nəticəsində deklarant tərəfindən müəyyən edilə 
bilmirsə və ya gömrük orqanları gömrük dəyərinin müəyyən edilməsində bu 
üsullardan istifadə oluna bilməməsini əsaslandırırlarsa, malların gömrük dəyərinin 
beynəlxalq təcrübəyə əsasən müqayisələr yolu ilə müəyyən edilən qiyməti. 

 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən maldan fiziki 
xüsusiyyətlərinə, keyfiyyətinə, malın mənşə ölkəsinə və istehsalçısına görə 
fərqlənməyən digər malların sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 



 
 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən mallarla bütün 

xüsusiyyətlərinə görə eyni olmasa da, qiymətləndirilən mallarla eyni vəzifələri yerinə 
yetirən və kommersiya baxımından bir-birini əvəz edə bilən digər malların 
sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. 

 
Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası 

ərazisində qiymətləndirilən eyni və eynicinsli malların ən böyük partiyasınn mal 
vahidinin qiymətindən komisyon xərclərinin, idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin, 
yığımların və digər ödənişlərin, Azərbaycan Respublikasında daşınma, yüklənmə, 
boşaldılma işlərinə, sığortaya sərf olunan xərclərin çıxılması ilə müəyyən olunur. 

 Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün malın istehsalçı tərəfindən 
qiymətləndirilən istehsal xərcləri və materiallarının dəyərinin, ixrac edənin əldə 
etdiyi mənfəətin, ixrac edən ölkədən eyni növlü malların Azərbaycan 
Respublikasına satışı üçün səciyyəvi olan ümumi xərclərin toplanması yolu ilə 
hesablanmış qiyməti. 

 
 
Sual: Malın mənşə ölkəsi nədir? (Çəki: 1) 

 Malın tamamilə həmin ölkədə istehsal olunduğu ölkə. 

 
“Gömrük tarifi haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən 

olunan meyarlar əsasında kifayət qədər yenidən emala məruz qaldığı ölkə. 

 Malın tamamilə həmin ölkədə istehsal olunduğu və ya yenidən emala məruz 
qaldığı ölkə. 

 
 Malın tamamilə həmin ölkədə istehsal olunduğu və ya “Gömrük tarifi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunan meyarlar əsasında kifayət 
qədər yenidən emala məruz qaldığı ölkə. 

 
Malın ixrac olunduğu ölkə. 

 
 
Sual: Müəyyən ölkədə tam istehsal olunmuş mallar hansılardır? (Çəki: 1) 

 1. Onun ərazisində və ya məhəlli sularında, yaxud qitə şelfində və dənizin 
təkində çıxarılan faydalı qazıntılar (əgər ölkənin bu dəniz təkini istismar etməyə 
müstəsna hüququ varsa); 2. Onun ərazisində becərilmiş və yığılmış bitkiçilik 
məhsulları; 3. Orada doğulub və bəslənilmiş heyvanlar. 

 
 1. Onun ərazisində və ya məhəlli sularında, yaxud qitə şelfində və dənizin 

təkində çıxarılan faydalı qazıntılar (əgər ölkənin bu dəniz təkini istismar etməyə 
müstəsna hüququ varsa); 2. Onun ərazisində becərilmiş və yığılmış bitkiçilik 
məhsulları; 3. Orada doğulub və bəslənilmiş heyvanlar; 4. Həmin ölkədə bəslənilmiş 
heyvanlardan alınmış məhsullar; 5. Orada istehsal edilmiş ovçuluq, balıqçılıq və 
dəniz vətəgəsi məhsulları. 



 
1. Onun ərazisində və ya məhəlli sularında, yaxud qitə şelfində və dənizin 

təkində çıxarılan faydalı qazıntılar (əgər ölkənin bu dəniz təkini istismar etməyə 
müstəsna hüququ varsa); 2. Onun ərazisində becərilmiş və yığılmış bitkiçilik 
məhsulları; 3. Orada doğulub və bəslənilmiş heyvanlar; 4. Həmin ölkədə bəslənilmiş 
heyvanlardan alınmış məhsullar; 5. Orada istehsal edilmiş ovçuluq, balıqçılıq və 
dəniz vətəgəsi məhsulları; 6. Dünya okeanında həmin ölkənin gəmiləri ilə və ya 
onun icarəyə (fraxta) götürdüyü gəmilərlə ovlanmış və istehsal edilmiş dəniz 
vətəgəsi məhsulları; 7. Həmin ölkədəki istehsalın və başqa əməliyyatların nəticəsi 
olan təkrar xammal və tullantılar. 

 
 1. Onun ərazisində və ya məhəlli sularında, yaxud qitə şelfində və dənizin 

təkində çıxarılan faydalı qazıntılar (əgər ölkənin bu dəniz təkini istismar etməyə 
müstəsna hüququ varsa); 2. Onun ərazisində becərilmiş və yığılmış bitkiçilik 
məhsulları; 3. Orada doğulub və bəslənilmiş heyvanlar; 4. Həmin ölkədə bəslənilmiş 
heyvanlardan alınmış məhsullar; 5. Orada istehsal edilmiş ovçuluq, balıqçılıq və 
dəniz vətəgəsi məhsulları; 6. Dünya okeanında həmin ölkənin gəmiləri ilə və ya 
onun icarəyə (fraxta) götürdüyü gəmilərlə ovlanmış və istehsal edilmiş dəniz 
vətəgəsi məhsulları; 7. Həmin ölkədəki istehsalın və başqa əməliyyatların nəticəsi 
olan təkrar xammal və tullantılar; 8. Həmin ölkəyə məxsus olan və ya onun icarəyə 
götürdüyü kosmik gəmilər vasitəsilə açıq kosmosda alınmış yüksək texnologiya 
məhsulları; 9. Müstəsna olaraq həmin ölkədə tam istehsal edilmiş məhsullarından 
istehsal edilmiş mallar. 

 
Onun ərazisində istehsal edilmiş məhsullar; 

 
 
Sual: Müəyyən bir ölkədə malların kifayət qədər emalının meyarları hansılardır? (Çəki: 1) 

  Emal nəticəsində Əmtəə nomenklaturasında hər hansı birinci dörd rəqəm 
səviyyəsində mal mövqeyinin (malın təsnifat kodunun) dəyişməsi. 

 
Malın müəyyən ölkə mənşəli hesab olunması üçün kifayət edən və ya etməyən 

istehsal-texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi. 

  Advalor pay qaydası — istifadə olunmuş materialların dəyərinin və ya əlavə 
dəyərin göndərilən malın qiymətinin faizlə müəyyən edilmiş həddə çatması ilə 
əlaqədar malın dəyərinin dəyişməsi. 

 
1. Emal nəticəsində Əmtəə nomenklaturasında hər hansı birinci dörd rəqəm 

səviyyəsində mal mövqeyinin (malın təsnifat kodunun) dəyişməsi; 2. Malın 
müəyyən ölkə mənşəli hesab olunması üçün kifayət edən və ya etməyən istehsal-
texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi; 

 
 1. Emal nəticəsində Əmtəə nomenklaturasında hər hansı birinci dörd rəqəm 

səviyyəsində mal mövqeyinin (malın təsnifat kodunun) dəyişməsi; 2. Malın 
müəyyən ölkə mənşəli hesab olunması üçün kifayət edən istehsal-texnoloji 
əməliyyatların yerinə yetirilməsi; 3. Advalor pay qaydası — istifadə olunmuş 
materialların dəyərinin və ya əlavə dəyərin göndərilən malın qiymətinin faizlə 
müəyyən edilmiş həddə çatması ilə əlaqədar malın dəyərinin dəyişməsi. 



 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən mal çıxarılarkən malın mənşə 
sertifikatını kim və nə zaman verir? (Çəki: 1) 

 
Kontraktlarda, ölkənin qanunvericilik aktlarında və ya Azərbaycan 

Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərində nəzərdə tutulmuşsa, müvafiq dövlət 
orqanı tərəfindən verilir. 

 
 İstənilən vaxt, müvafiq dövlət orqanı tərəfindən verilir. 

 
 İstənilən vaxt, dövlət gömrük orqanları tərəfindən verilir. 

 
 Kontraktlarda nəzərdə tutulmuşsa, müvafiq dövlət orqanı tərəfindən verilir. 

 
 Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərində nəzərdə tutulmuşsa, 

müvafiq dövlət orqanı tərəfindən verilir. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə mal gətirilərkən hansı hallarda malın 
mənşəyi haqqında sertifikat təqdim olunmalıdır? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının imtiyaz verdiyi ölkələrdən olan mallara. 

 1. Azərbaycan Respublikasının imtiyaz verdiyi ölkələrdən olan mallara; 2. 
Gətirilməsi kəmiyyət məhdudiyyətləri (kvota) ilə və ya xarici iqtisadi fəaliyyətin digər 
üsulları ilə tənzimlənən mallara. 

 
 1. Azərbaycan Respublikasının imtiyaz verdiyi ölkələrdən olan mallara; 2. 

Gətirilməsi kəmiyyət məhdudiyyətləri (kvota) ilə və ya xarici iqtisadi fəaliyyətin digər 
üsulları ilə tənzimlənən mallara; 3. Azərbaycan Respublikasının həyati mənafeləri 
sahəsindəki qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuşsa. 

 
1. Azərbaycan Respublikasının imtiyaz verdiyi ölkələrdən olan mallara; 2. 

Gətirilməsi kəmiyyət məhdudiyyətləri (kvota) ilə və ya xarici iqtisadi fəaliyyətin digər 
üsulları ilə tənzimlənən mallara; 3. Azərbaycan Respublikasının həyati mənafeləri 
sahəsindəki qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuşsa; 4. Bəyan edilən 
məlumatların qeyri-dəqiqliyini təsdiq etmək üçün əsas olduğu hallarda. 

 
 1. Azərbaycan Respublikasının imtiyaz verdiyi ölkələrdən olan mallara; 2. 

Gətirilməsi kəmiyyət məhdudiyyətləri (kvota) ilə və ya xarici iqtisadi fəaliyyətin digər 
üsulları ilə tənzimlənən mallara; 3. Azərbaycan Respublikasının həyati mənafeləri 
sahəsindəki qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuşsa; 4. Bəyan edilən 
məlumatların qeyri-dəqiqliyini təsdiq etmək üçün əsas olduğu hallarda; 5. 
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərində nəzərdə tutulmuşsa. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanı malın buraxılmasından nə vaxt imtina edə 
bilər? (Çəki: 1) 



 
Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq sazişlərə müvafiq 

olaraq, malları buraxılmayan ölkəyə mənsub olmasını təsdiq etmək üçün kifayət 
qədər əsas olarsa; 

  Malın Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, malları 
buraxılmayan ölkəyə mənsub olmasını təsdiq etmək üçün kifayət qədər əsas 
olarsa; 

  Həmin malın Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq 
sazişlərə və ya Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, malları 
buraxılmayan ölkəyə mənsub olmasını təsdiq etmək üçün kifayət qədər əsas 
olarsa; 

 
Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq sazişlərə və ya 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, malları buraxılmayan 
ölkəyə mənsub olmasını təsdiq etmək üçün kifayət qədər əsas olarsa; 

 
Kifayət qədər əsas olarsa. 

 
 
Sual: Mənşəyi dəqiq müəyyən olunmamış mallara hansı gömrük rüsumları tətbiq olunur? 
(Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük tariflərinin maksimum dərəcələri;

 
 Gömrük tarifinin iki misli; 

  Advalor gömrük rüsumu; 

 
 Spesifik gömrük rüsumu; 

  Kombinə gömrük rüsumu. 

 
 
Sual: Tarif güzəştləri (tarif preferensiyaları) dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallar üzrə əvvəl 

ödənilmiş rüsumun qaytarılması; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallar üzrə əvvəl 
ödənilmiş rüsumun qaytarılması, rüsum ödənişindən azadetmə; 

 
 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallar üzrə əvvəl 

ödənilmiş rüsumun qaytarılması, rüsum ödənişindən azadetmə, rüsum 
dərəcələrinin aşağı salınması; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallar üzrə əvvəl 



ödənilmiş rüsumun qaytarılması, rüsum ödənişindən azadetmə, rüsum 
dərəcələrinin aşağı salınması, malın preferensial gətirilməsi üçün tarif kvotaları 
şəklində verilən güzəştlər; 

 
 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallar üzrə əvvəl 

ödənilmiş rüsumun qaytarılması, rüsum ödənişindən azadetmə, rüsum 
dərəcələrinin aşağı salınması, malın preferensial gətirilməsi və ya çıxarılması üçün 
tarif kvotaları şəklində verilən güzəştlər. 

 
 
Sual: Nəqliyyat vasitələrinin istismarı zamanı hansı mallar gömrük rüsumlarından azad 
edilirlər? (Çəki: 1) 

 
Nəqliyyat vasitələrinin normal istismarı üçün lazım olan və ya onlarn qəzasının 

(sınmasının) nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədi ilə xaricdən alınmış maddi-
texniki təchizat malları; 

 Nəqliyyat vasitələrinin normal istismarı üçün lazım olan və ya onlarn qəzasının 
(sınmasının) nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədi ilə xaricdən alınmış maddi-
texniki təchizat və tədarük malları; 

 Nəqliyyat vasitələrinin normal istismarı üçün lazım olan və ya onlarn qəzasının 
(sınmasının) nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədi ilə xaricdən alınmış maddi-
texniki təchizat və tədarük malları və ərzaq; 

 
Nəqliyyat vasitələrinin normal istismarı üçün lazım olan və ya onlarn qəzasının 

(sınmasının) nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədi ilə xaricdən alınmış maddi-
texniki təchizat və tədarük malları və yanacaq; 

 Nəqliyyat vasitələrinin normal istismarı üçün lazım olan və ya onlarn qəzasının 
(sınmasının) nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədi ilə xaricdən alınmış maddi-
texniki təchizat və tədarük malları, yanacaq və ərzaq. 

 
 
Sual: Dənizdə balıq ovlayan gəmilərin fəaliyyəti zamanı hansı mallar gömrük rüsumlarından 
azad edilirlər? (Çəki: 1) 

 Gəmilərin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
gömrük ərazisindən çıxarılan maddi-texniki təchizat və tədarük malları, yanacaq, 
ərzaq və başqa əmlak, habelə həmin gəmilərdə Azərbaycan Respublikasının 
gömrük ərazisinə gətirilən vətəgəçilik məhsulları; 

 
 Gəmilərin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 

gömrük ərazisindən çıxarılan maddi-texniki təchizat və tədarük malları; 

 
 Gəmilərin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 

gömrük ərazisindən çıxarılan maddi-texniki təchizat və tədarük malları, həmin 
gəmilərdə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən vətəgəçilik 
məhsulları; 



 
 Gəmilərin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 

gömrük ərazisindən çıxarılan maddi-texniki təchizat və tədarük malları, yanacaq, 
habelə həmin gəmilərdə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən 
vətəgəçilik məhsulları; 

 
Yanacaq, ərzaq və başqa əmlak və Azərbaycan Respublikasının gömrük 

ərazisinə gətirilən vətəgəçilik məhsulları. 

 
 
Sual: Gəza və dağıntıların, təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədi ilə və 
ya humanitar yardım kimi hansı mallar gömrük rüsumlarından azad edilirlər? (Çəki: 1) 

 Bu məqsədlərlə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu 
ərazidən çıxarılan mallar; 

 
 Bu məqsədlərlə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu 

ərazidən çıxarılan mallar, o cümlədən məktəblər, məktəbəqədər müəssisələr və 
müalicə ocaqları üçün pulsuz dərs vəsaitləri; 

  Məktəblər, məktəbəqədər müəssisələr və müalicə ocaqları üçün pulsuz dərs 
vəsaitləri; 

 Məktəblər üçün pulsuz dərs vəsaitləri; 

 
Məktəblər və məktəbəqədər müəssisələr üçün pulsuz dərs vəsaitləri. 

 
 
Sual: Təmənnasız yardım və xeyriyyə təyinatlı hansı mallar gömrük rüsumlarından azad 
edilirlər? (Çəki: 1) 

  Hökumətlərin və beynəlxalq təşkilatların xətti ilə Azərbaycan Respublikasının 
gömrük ərazisinə gətirilən və ya bu ərazidən çıxarılan mallar; 

 
 Texniki yardım da daxil olmaqla dövlətlərin, hökumətlərin və beynəlxalq 

təşkilatların xətti ilə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və ya 
bu ərazidən çıxarılan mallar, habelə qrant haqqında müqaviləyə və ya qərara 
əsasən qrant kimi alınan pul və (və ya) digər maddi yardımlar; 

 
 Texniki yardım da daxil olmaqla dövlətlərin, hökumətlərin və beynəlxalq 

təşkilatların xətti ilə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və ya 
bu ərazidən çıxarılan mallar; 

 Dövlətlərin, hökumətlərin və beynəlxalq təşkilatların xətti ilə Azərbaycan 
Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və ya bu ərazidən çıxarılan mallar; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və ya bu ərazidən 

çıxarılan mallar, habelə qrant haqqında müqaviləyə və ya qərara əsasən qrant kimi 
alınan pul və (və ya) digər maddi yardımlar. 



 
 
Sual: Üçüncü ölkələr üçün nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan Respublikasının gömrük 
ərazisindən tranzit rejimi ilə keçən mallar: (Çəki: 1) 

 
Gömrük rüsumlarından azad edilimirlər; 

 Gömrük rüsumlarından azad edilirlər; 

 
rüsumlarından 

  Gömrük nəzarəti altında keçərkən gömrük rüsumlarından azad edilirlər;

 
Gömrük rüsumları güzəştli və sadələşdirilmiş qaydada ödənilir. 

 
 
Sual: Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən çıxarılan və 
ya bu əraziyə gətirilən hansı mallar gömrük rüsumlarından azad edilirlər? (Çəki: 1) 

 
Şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutlmuş mallar; 

 
 İstehsal və kommersiya təyinatı olmayan və yalnız şəxsi istifadə üçün nəzərdə 

tutlmuş mallar; 

 
 İstehsal və kommersiya təyinatı olmayan və yalnız şəxsi istifadə üçün nəzərdə 

tutlmuş, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq keçirilən 
mallar; 

 
Şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutlmuş, Azərbaycan Respublikasının Gömrük 

Məcəlləsinə uyğun olaraq keçirilən mallar; 

 
 İstehsal və kommersiya təyinatı olan mallar. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qaytarılan milli mədəniyyət sərvətləri: (Çəki: 1) 

 Gömrük rüsumlarından azad edilimirlər; 

 
Gömrük rüsumlarından azad edilirlər; 

  Gömrük rüsumlarından gismən azad edilirlər; 

 
 Gömrük nəzarəti altında gətirilərkən gömrük rüsumlarından azad edilirlər;

  Gömrük rüsumları güzəştli və sadələşdirilmiş qaydada ödənilir. 

 
 
Sual: Ölkəyə gətirilən idman avadanlığı, texnikası və malları hansı hallarda gömrük 



rüsumlarından azad edilirlər? (Çəki: 1) 

 
Yığma komandaların hazırlığı ilə bağlı gətirilərkən; 

 
Komandaların hazırlığı ilə bağlı gətirilərkən; 

 
 Komandaların hazırlığı ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

gətirilərkən; 

 Yığma komandaların hazırlığı ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən gətirilərkən; 

 
Yığma komandaların hazırlığı və ya yarışların keçirilməsi ilə bağlı müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən gətirilərkən. 

 
 
Sual: Əməkçi miqrantların hansı mülkiyyəti gömrük rüsumundan azad edilir? (Çəki: 1) 

 Qazandığı vəsait; 

 
 Qazandığı vəsait və bu vəsaitlə əldə etdiyi məişət avadanlıqları; 

 Qazandığı vəsait və bu vəsaitlə əldə etdiyi məişət avadanlıqları, həmçinin əmək 
fəaliyyəti üçün zəruri olan alətlər; 

 
Qazandığı vəsait və bu vəsaitlə əldə etdiyi məişət avadanlıqları, həmçinin əmək 

fəaliyyəti üçün zəruri olan alətlər Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən; 

 Qazandığı vəsait və bu vəsaitlə əldə etdiyi məişət avadanlıqları, həmçinin əmək 
fəaliyyəti üçün zəruri olan alətlər Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən və ya 
Azərbaycan Respublikasından çıxarılarkən. 

 
 
Sual: Tarif preferensiyaları nədir? (Çəki: 1) 

 Mallar üzrə gömrük rüsumlarından azadetmə, gömrük dərəcələrinin aşağı 
salınması, yaxud preferensial idxal güzəştlərinin məcmusu; 

 
Mallar üzrə gömrük rüsumlarından azadetmə; 

  Mallar üzrə gömrük rüsumlarından azadetmə, gömrük dərəcələrinin aşağı 
salınması; 

 
Mallar üzrə gömrük rüsumlarından azadetmə, gömrük dərəcələrinin aşağı 

salınması, preferensial idxal və ya ixrac üçün kvotalar qoyulması güzəştləri; 

 Preferensial idxal və ya ixrac üçün kvotalar qoyulması güzəştləri. 

 



 
Sual: Azərbaycan Respublikasında tarif preferensiyaları mənşəcə hansı mallara tətbiq edilir? 
(Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikası ilə gömrük ittifaqı yaratmış ölkələrə mənsub mallar; 

 Azərbaycan Respublikası ilə azad ticarət zonası yaratmış ölkələrə mənsub 
mallar; 

 
Azərbaycan Respublikası ilə gömrük ittifaqı və azad ticarət zonası 

yaradılmasına dair müqavilə imzalamış dövlətlərə mənsub mallar; 

 Azərbaycan Respublikasının milli preferensiya sistemindən istifadə edən inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə mənsub mallar; 

 
Azərbaycan Respublikası ilə gömrük ittifaqı və azad ticarət zonası yaratmış və 

ya bu cür ittifaqın, yaxud zonanın yaradılmasına dair müqavilə imzalamış dövlətlərə 
və ya Azərbaycan Respublikasının milli preferensiya sistemindən istifadə edən 
inkişaf etməkdə olan ölkələrə mənsub mallar. 

 
 
Sual: Gömrük güzəştləri nədir? (Çəki: 1) 

 
Mallar üzrə əvvəl ödənilmiş gömrük rüsumlarının qaytarılması; 

 Mallar üzrə əvvəl ödənilmiş gömrük rüsumlarının qaytarılması və rüsum 
dərəcələrinin azaldılması; 

 
Mallar üzrə əvvəl ödənilmiş gömrük rüsumlarının qaytarılması, rüsum 

dərəcələrinin azaldılması və müstəsna hallarda gömrük rüsumlarından azadetmə; 

 Rüsum dərəcələrinin azaldılması və gömrük rüsumlarından azadetmə; 

 
Mallar üzrə gömrük rüsumlarından azadetmə. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisi hüdudlarında gömrük güzəştləri hansı 
mallara verilir? (Çəki: 1) 

 
Gömrük nəzarəti altında Azərbaycan Respublikasının ərazisinə müvəqqəti 

gətirilən və həmin ərazidən müvəqqəti çıxarılan, hökumətlərarası sazişlərə müvafiq 
olaraq xaricdə investisiya əməkdaşlığı üzrə obyektlərin inşası üçün dəstlə 
göndərilən, dövlət ehtiyacları üçün Azərbaycan Respublikasının gömrük 
ərazisindən çıxarılan, xarici sərmayənin iştirakı ilə yaradılan müəssisələrin və xarici 
müəssisələrin nizamnamə fonduna pay şəklində Azərbaycan Respublikasının 
gömrük ərazisinə gətirilən müxtəlif növ mallar; 

 
Gömrük nəzarəti altında Azərbaycan Respublikasının ərazisinə müvəqqəti 



gətirilən və həmin ərazidən müvəqqəti çıxarılan mallar; 

 
Gömrük nəzarəti altında Azərbaycan Respublikasının ərazisinə müvəqqəti 

gətirilən və həmin ərazidən müvəqqəti çıxarılan, hökumətlərarası sazişlərə müvafiq 
olaraq xaricdə investisiya əməkdaşlığı üzrə obyektlərin inşası üçün dəstlə 
göndərilən mallar; 

 Gömrük nəzarəti altında Azərbaycan Respublikasının ərazisinə müvəqqəti 
gətirilən və həmin ərazidən müvəqqəti çıxarılan, hökumətlərarası sazişlərə müvafiq 
olaraq xaricdə investisiya əməkdaşlığı üzrə obyektlərin inşası üçün dəstlə 
göndərilən, dövlət ehtiyacları üçün Azərbaycan Respublikasının gömrük 
ərazisindən çıxarılan mallar; 

 Xarici sərmayənin iştirakı ilə yaradılan müəssisələrin və xarici müəssisələrin 
nizamnamə fonduna pay şəklində Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə 
gətirilən müxtəlif növ mallar. 

 

BÖLMƏ: 10 

Ad 10 

Suallardan 13 

Maksimal faiz 13 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 3 % 

 
 

Sual: Valyuta nəzarətinin məqsədi nədir? (Çəki: 1) 

 
Beynəlxalq ticarətdə valyuta qanunvericiliyinə riayət olunmasının təmin 

edilməsi; 

 
Valyuta əməliyyatlarında valyuta qanunvericiliyinə riayət olunmasının təmin 

edilməsi; 

  Aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olmasına 
nəzarət; 

 
Xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı olduğunun yoxlanması; 

 Valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv olduğunun yoxlanması. 

 
 
Sual: Valyuta nəzarətinin əsas istiqamətləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
- aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması 



və tələb olunan icazələrin alınması; - rezidentlərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin, 
həmçinin əldə olunan xarici valyutanın daxili valyuta bazarında satılması öhdəliyinin 
yerinə yetirilməsinin yoxlanılması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı 
olduğunun yoxlanması. 

 
- aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması 

və tələb olunanicazələrin alınması;- rezidentlərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin, 
həmçinin əldə olunan xarici valyutanın daxili valyuta bazarında satılması öhdəliyinin 
yerinə yetirilməsinin yoxlanılması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı 
olduğunun yoxlanması; - valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv 
olduğunun yoxlanması. 

 
- rezidentlərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin, həmçinin əldə olunan xarici 

valyutanın daxili valyuta bazarında satılması öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin 
yoxlanılması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı olduğunun yoxlanması; 
- valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv olduğunun yoxlanması. 

 
- aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması 

və tələb olunan icazələrin alınması; - xarici valyutada ödənişlərin qanuni və əsaslı 
olduğunun yoxlanması; - valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv 
olduğunun yoxlanması. 

 - aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olması 
və tələb olunan icazələrin alınması; - valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və 
obyektiv olduğunun yoxlanması. 

 
 
Sual: İxracatçılar tərəfindən aparılan ixrac əməliyyatlarının hesablaşmalar hissəsinə nəzarəti 
kim həyata keçirir? (Çəki: 1) 

  Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları; 

 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi;

 Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı; 

 
Azərbaycan Respublikasının müvəkkil bankları; 

 Benefisiar. 

 
 
Sual: İlkin nəzarət zamanı hansı əməliyyatlar keçirilir? (Çəki: 1) 

 
 - YGB-nin düzgün doldurulmasına və göstərilən məlumatların dəqiqliyinə 

nəzarət; 

  - YGB-nin düzgün doldurulmasına və göstərilən məlumatların dəqiqliyinə 
nəzarət; - həyata keçirilən sövdələşmənin qanunvericiliyə uyğunluğuna nəzarət; - 



hesabatların formalaşdırılması və DGK-ya təqdim edilməsi; 

 
- YGB-nin düzgün doldurulmasına və göstərilən məlumatların dəqiqliyinə 

nəzarət; - hesabatların formalaşdırılması və DGK-ya təqdim edilməsi; 

  - YGB-nin düzgün doldurulmasına və göstərilən məlumatların dəqiqliyinə 
nəzarət; - həyata keçirilən sövdələşmənin qanunvericiliyə uyğunluğuna nəzarət; 

 
 - həyata keçirilən sövdələşmənin qanunvericiliyə uyğunluğuna nəzarət; - 

hesabatların formalaşdırılması və DGK-ya təqdim edilməsi. 

 
 
Sual: Bitkin sənədli nəzarət zamanı hansı əməliyyatlar keçirilir? (Çəki: 1) 

 - valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 
məqsədli yoxlama 

 
- Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi. 

 - valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 
məqsədli yoxlama; - Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi. 

 
- valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 

məqsədli yoxlama; - Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi;; - 
valyuta nəzarəti, uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları 
aparan müvəkkil banklara göndərilməsi. 

 
- valyutanın köçürülməsində mümkün ola biləcək çatışmazlıqları fakt üzrə 

məqsədli yoxlama; - Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sanksiyaların tətbiqi; - 
valyuta nəzarəti, uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları 
aparan müvəkkil banklara göndərilməsi; - valyuta köçürülməsi üzrə müəyyən 
edilmiş qaydaları pozanların müəyyən edilməsi. 

 
 
Sual: Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatları nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1) 

 
Xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilələrə əsasən respublika hüdudlarından 

kənarda satışı gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən etibarən 180 günə qədər 
müəyyən olunmaqla malların ixracını; 

 Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət 
mübadiləsi vasitəsi ilə ödənilən ticarət; 

 
Haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından sonra müəyyən şərtlərlə 

və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat; 

 
Xarici ölkələrdə xidmət göstərilməsi, lizinq əməliyyatlarının aparılması, 

sərgilərdə, yarmarkalarda iştirak və s. üçün malların dəyişdirilmədən Azərbaycan 



Respublikasına qaytarılması şərtilə ixracı; 

 
Dəyəri ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal, xidmət və ya əqli mülkiyyət 

mübadiləsi vasitəsi ilə ödənilən və ya haqqı faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) 
ixracından sonra müəyyən şərtlərlə və hər hansı müddət ərzində ödənilən ixracat. 

 
 
Sual: Barter əməliyyatlarında ekvivalent məbləğdə malların göndərilməsi və alınması 
arasındakı müddət qanunla neçə günədək müəyyən olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 30 

 
60 

 90 

 
120

 180

 
 
Sual: Malların barter yolu ilə ixracı zamanı gömrük orqanları tərəfindən tələb olunan sənədlər 
aşağıdakılardır: (Çəki: 1) 

 
1) istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 2) dövlət müəssisəsində 

istehsal edilmiş malın dəyərinin tam ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 3) xarici 
tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi. 

 
1) istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 2) dövlət müəssisəsində 

istehsal edilmiş malın dəyərinin tam ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 3) xarici 
tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi; 4) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı. 

 1) istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 2) dövlət müəssisəsində 
istehsal edilmiş malın dəyərinin tam ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 3) xarici 
tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi; 4) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 5) 
ekvivalent məbləğdə malların vaxtında gətiriləcəyi barədə zəmanət öhdəliyi. 

 1) istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 2) dövlət müəssisəsində 
istehsal edilmiş malın dəyərinin tam ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 3) xarici 
tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi; 4) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 5) 
ekvivalent məbləğdə malların vaxtında gətiriləcəyi barədə zəmanət öhdəliyi; 6) Uçot 
kartoçkası (UK). 

 
1) istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 2) dövlət müəssisəsində 

istehsal edilmiş malın dəyərinin tam ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 3) xarici 
tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi; 4) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 5) 
ekvivalent məbləğdə malların vaxtında gətiriləcəyi barədə zəmanət öhdəliyi; 6) Uçot 
kartoçkası (UK);7) Yük Gömrük Bəyannaməsi (YGB). 



 
 
Sual: Uçot kartoçkası nə zaman nəzarətdən çıxarılır? (Çəki: 1) 

 
valyuta vəsaitlərinin daxil olması barədə müvəkkil bank tərəfindən təsdiq edilmiş 

Uçot kartoçkası gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 

 malların geri qaytarılması barədə deklarant tərəfindən tərtib edilmiş idxal YGB 
ixracatçı tərəfindən gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 

 
valyuta vəsaitlərinin daxil olması barədə müvəkkil bank tərəfindən təsdiq edilmiş 

Uçot kartoçkası və ya malların geri qaytarılması barədə deklarant tərəfindən tərtib 
edilmiş idxal YGB ixracatçı tərəfindən gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 

 
YGB ixracatçı tərəfindən gömrük orqanına təqdim edildiyi təqdirdə; 

 nəzarətdən çıxarılmır. 

 
 
Sual: “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar” Məcəlləsinin 262-ci maddəsinə görə, xarici 
valyuta vəsaitlərinin xaricdən qaytarılmamasına görə hansı cəza tədbiri tətbiq olunur? (Çəki: 
1) 

 
inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat vasitələrinin 

dəyərinin 50 % miqdarında cərimə; 

 inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat 
vasitələrinindəyərinin 5 % miqdarında cərimə; 

 
inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat 

vasitələrinindəyərinin 5 %-dən 10 %-dək miqdarında cərimə; 

 
inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat 

vasitələrinindəyərinin 5 %-dən 50 %-dək miqdarında cərimə; 

 inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat 
vasitələrinindəyərinin 10 %-dən 50 %-dək miqdarında cərimə. 

 
 
Sual: Əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş valyuta sərvətlərindən rezidentlər və qeyri rezidentlər 
gömrük orqanlarında bəyan etməklə hansı məbləği Azərbaycan Respublikasından nağd 
şəkildə çıxara bilərlər? (Çəki: 1) 

 
 2.000 ABŞ dolları ekvivalentinədək; 

 5 000 ABŞ dolları ekvivalentinədək; 

 
10 000 ABŞ dolları ekvivalentinədək;



 
50 000 ABŞ dolları ekvivalentinədək;

 məhdudiyyət qoyulmadan. 

 
 
Sual: Rezidentlər Azərbaycan Respublikasından hansı məbləğdə valyuta sərvətlərini sənəd 
təqdim etmədən, gömrük orqanlarında bəyan edilməklə nağd şəkildə çıxara bilərlər? (Çəki: 1) 

 
2 000 ABŞ dolları ekvivalenti; 

 5 000 ABŞ dolları ekvivalenti; 

 
10 000 ABŞ dolları ekvivalenti;

 50 000 ABŞ dolları ekvivalenti;

 
 məhdudiyyət qoyulmadan. 

 
 
Sual: Qeyri rezidentlərAzərbaycan Respublikasından hansı məbləğdə valyuta sərvətlərini 
sənəd təqdim etmədən, gömrük orqanlarında bəyan edilməklə nağd şəkildə çıxara bilərlər? 
(Çəki: 1) 

 
 2 000 ABŞ dolları ekvivalenti; 

 
 5 000 ABŞ dolları ekvivalenti; 

 10 000 ABŞ dolları ekvivalenti;

 
50 000 ABŞ dolları ekvivalenti;

  məhdudiyyət qoyulmadan. 

 

BÖLMƏ: 13 

Ad 13 

Suallardan 21 

Maksimal faiz 21 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 3 % 

 
 

Sual: Gömrük qaydalarının pozulmasına hansı qanunazidd hərəkətlər və ya hərəkətsizliklər 
aiddir? (Çəki: 1) 



 
Mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı, gömrük 

ödənişlərinin qoyulması və ödənilməsi ilə əlaqədar və gömrük güzəştlərinin 
verilməsi və onlardan istifadə ilə bağlı pozuntular; 

 mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədini keçməsi ilə bağlı, onlara gömrük 
nəzarəti ilə əlaqədar, bu mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə 
bağlı, gömrük ödənişlərinin qoyulması və ödənilməsi ilə əlaqədar və gömrük 
güzəştlərinin verilməsi və onlardan istifadə ilə bağlı pozuntular; 

 Mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı, gömrük 
ödənişlərinin qoyulması və ödənilməsi ilə əlaqədar pozuntular; 

 
mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədini keçməsi ilə bağlı pozuntular; 

 mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədini keçməsi ilə, gömrük 
güzəştlərinin verilməsi və onlardan istifadə ilə bağlı pozuntular. 

 
 
Sual: Gömrük işi sahəsində əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə aid olan hansı vəzifələr bilavasitə 
gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 
Hazırlanan və törədilən cinayətlərin qarşısının alınması; 

 - hazırlanan və törədilən cinayətlərin qarşısının alınması; - törədilmiş 
cinayətlərin aşkar edilməsi və açılması; 

 
- hazırlanan və törədilən cinayətlərin qarşısının alınması; - törədilmiş 

cinayətlərin aşkar edilməsi və açılması; - cinayətləri hazırlayan, törədən və ya 
törətmiş şəxslərin müəyyən edilməsi; 

 
- hazırlanan və törədilən cinayətlərin qarşısının alınması; - törədilmiş 

cinayətlərin aşkar edilməsi və açılması; - cinayətləri hazırlayan, törədən və ya 
törətmiş şəxslərin müəyyən edilməsi; - məhkəmə, istintaq və təhqiqat orqanlarından 
gizlənən, cəza çəkməkdən boyu qaçıran və ya itkin düşən şəxslərin axtarılması; 

 
- hazırlanan və törədilən cinayətlərin qarşısının alınması; - törədilmiş 

cinayətlərin aşkar edilməsi və açılması; - cinayətləri hazırlayan, törədən və ya 
törətmiş şəxslərin müəyyən edilməsi; - məhkəmə, istintaq və təhqiqat orqanlarından 
gizlənən, cəza çəkməkdən boyu qaçıran və ya itkin düşən şəxslərin axtarılması; - 
naməlum meyitlərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi. 

 
 
Sual: Kontrabanda sözünün mənası nədir? (Çəki: 1) 

 
İtalyanca “contro” - “nəzarət” və “bando” - “hökumət qərarları” deməkdir;

 
İtalyanca “contro” - “əks” və “bando” - “cinayətkar qrup” deməkdir; 



 
İtalyanca “contro” - “əks” və “bando” - “hökumət qərarları” deməkdir; 

 
İtalyanca “contro” - “nəzarət” və “bando” - “cinayətar qrup” deməkdir; 

 
Kontrabas ifaçılarının ansamblı. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsinə görə, 
Qaçaqmalçılıq (kontrabanda) nədir? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən gömrük nəzarətindən kənar 
və ya ondan gizli, yaxud sənədlərdən və ya gömrük eyniləşdirilməsi vasitələrindən 
aldatma yolu ilə istifadə etməklə, yaxud bəyan etməməklə və ya düzgün bəyan 
etməməklə malların keçirilməsi; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən gömrük nəzarətindən kənar 
və ya ondan gizli malların keçirilməsi; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən gömrük nəzarətindən kənar 

və ya ondan gizli, yaxud sənədlərdən və ya gömrük eyniləşdirilməsi vasitələrindən 
aldatma yolu ilə istifadə etməklə malların keçirilməsi; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən gömrük nəzarətindən kənar 
və ya ondan gizli, yaxud bəyan etməməklə və ya düzgün bəyan etməməklə malların 
keçirilməsi; 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən sənədlərdən və ya gömrük 

eyniləşdirilməsi vasitələrindən aldatma yolu ilə istifadə etməklə, yaxud bəyan 
etməməklə və ya düzgün bəyan etməməklə malların keçirilməsi; 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin ikinci hissəsinə 
görə qaçaqmalçılıq törətmiş şəxsə hansı cəza tətbiq olunur? (Çəki: 1) 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 3 ildən 7 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 5 ildən 8 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla 7 ildən 12 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla üç ildən səkkiz ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 Minimum əmək haqqı məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda 



cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin üçüncü hissəsinə 
görə qaçaqmalçılıq əməlləri təkrar, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən, vəzifəli 
şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə, gömrük nəzarətini həyata keçirən 
şəxsə zor tətbiq etməklə törədildikdə hansı cəza növü tətbiq olunur? (Çəki: 1) 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 5 ildən 8 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 3 ildən 7 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla 7 ildən 12 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla üç ildən səkkiz ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 Minimum əmək haqqı məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda 
cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin dördüncü 
hissəsinə görə, qaçaqmalçılıq əməlləri mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə hansı cəza 
tədbiri tətbiq olunur? (Çəki: 1) 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 3 ildən 7 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 5 ildən 8 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla 7 ildən 12 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla üç ildən səkkiz ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 Minimum əmək haqqı məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda 
cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 207-ci maddəsinə görə, Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq qaytarılması məcburi olan incəsənət, tarixi 
və arxeoloji sərvəti olan əşyaların müəyyən edilmiş müddətdə Azərbaycan Respublikasına 
qaytarmamaq necə cəzalandırılır? (Çəki: 1) 



 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 3 ildən 7 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 5 ildən 8 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla 7 ildən 12 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla üç ildən səkkiz ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Minimum əmək haqqı məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda 

cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsinin birinci hissəsinə 
görə, xeyli miqdarda gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma necə cəzalandırılır? 
(Çəki: 1) 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 3 ildən 7 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 5 ildən 8 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla 7 ildən 12 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla üç ildən səkkiz ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 Minimum əmək haqqı məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda 
cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsinin ikiinci hissəsinə 
görə, xeyli miqdarda gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma əməlləri təkrar və ya 
külli miqdarda törədilərsə hansı cəza tədbiri tətbiq ounur? (Çəki: 1) 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 3 ildən 7 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla 5 ildən 8 ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla 7 ildən 12 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 



etmə; 

 
Əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla üç ildən səkkiz ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə; 

 Minimum əmək haqqının iki min mislindən beş min mislinədək miqdarda cərimə 
və ya iki ilədək müddətə islah işləri və eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsinə görə “xeyli 
miqdar” dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1) 

 
Ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin minimum əmək haqqı məbləğinin min 

mislindən iki min mislinədək olan məbləğ; 

 
Ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin minimum əmək haqqı məbləğinin iki min 

mislindən dörd min mislinədək olan məbləğ; 

 
Ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin minimum əmək haqqı məbləğinin dörd min 

mislindən yuxarı olan məbləğ; 

 
Ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin minimum əmək haqqı məbləğinin dörd min 

mislindən səkkiz min mislinədək olan məbləğ; 

 Ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin minimum əmək haqqı məbləğinin səkkiz min 
mislindən yuxarı olan məbləğ. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsinə görə “külli 
miqdar” dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1) 

 
Ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin minimum əmək haqqı məbləğinin min 

mislindən iki min mislinədək olan məbləğ; 

 
Ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin minimum əmək haqqı məbləğinin iki min 

mislindən dörd min mislinədək olan məbləğ; 

 Ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin minimum əmək haqqı məbləğinin dörd min 
mislindən yuxarı olan məbləğ; 

 
Ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin minimum əmək haqqı məbləğinin dörd min 

mislindən səkkiz min mislinədək olan məbləğ; 

 Ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin minimum əmək haqqı məbləğinin səkkiz min 
mislindən yuxarı olan məbləğ. 

 
 
Sual: Gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma əmlini ilk dəfə törətmiş şəxs cinayət 



nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə: (Çəki: 1) 

 
Cinayət məsuliyyətindən azad olunmur; 

 
Cinayət məsuliyyətindən azad olunur; 

 
İnzibati məsuliyyətə cəlb olunur; 

 
Cinayət məsuliyyətindən qismın azad olunur;

 Cinayət məsuliyyəti yüngülləşdirilir; 

 
 
Sual: AR-in İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 274-cü maddəsinə görə malların və nəqliyyat 
vasitələrinin bəyanetmə qaydasının pozulması hallarında fiziki şəxslər hansı miqdarda cərimə 
edilir? (Çəki: 1) 

 
şərti maliyyə vahidinin 5 mislindən 15 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 15 mislindən 50 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 30 mislindən 100 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 20 mislindən 70 mislinədək; 

 xəbərdarlıq və ya şərti maliyyə vahidinin 20 mislindən 70 mislinədək miqdarda 
cərimə. 

 
 
Sual: AR-in İnzibatiXətalar Məcəlləsinin 274-cü maddəsinə görə malların və nəqliyyat 
vasitələrinin bəyanetmə qaydasının pozulması hallarında vəzifəli şəxslər hansı miqdarda 
cərimə edilir? (Çəki: 1) 

 
şərti maliyyə vahidinin 5 mislindən 15 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 15 mislindən 50 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 30 mislindən 100 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 20 mislindən 70 mislinədək; 

 
xəbərdarlıq və ya şərti maliyyə vahidinin 20 mislindən 70 mislinədək miqdarda 

cərimə. 

 
 
Sual: AR-in İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 274-cü maddəsinə görə malların və nəqliyyat 
vasitələrinin bəyanetmə qaydasının pozulması hallarında hüquqi şəxslər hansı miqdarda 
cərimə edilir? (Çəki: 1) 



 
şərti maliyyə vahidinin 5 mislindən 15 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 15 mislindən 50 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 30 mislindən 100 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 20 mislindən 70 mislinədək; 

 
xəbərdarlıq və ya şərti maliyyə vahidinin 20 mislindən 70 mislinədək miqdarda 

cərimə. 

 
 
Sual: AR-in İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 277-ci maddəsinə görə gömrük orqanına hesabat 
təqdim edilməməsi və uçot aparılması qaydasına riayət edilməməsi hallarında hüquqi və fiziki 
şəxslərə hansı cəza tədbiri tətbiq edilir? (Çəki: 1) 

 
şərti maliyyə vahidinin 5 mislindən 15 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 15 mislindən 50 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 30 mislindən 100 mislinədək; 

 
şərti maliyyə vahidinin 20 mislindən 70 mislinədək; 

 xəbərdarlıq və ya şərti maliyyə vahidinin 20 mislindən 70 mislinədək miqdarda 
cərimə. 

 
 
Sual: Gömrük orqanları hansı cinayət işləri üzrə təhqiqat və istintaq orqanı sayılır? (Çəki: 1) 

 
Qaçaqmalçılıq; 

 
Qaçaqmalçılıq, incəsənət, tarixi və arxeoloji sərvət sayılan əşyaların 

Azərbaycan ərazisinə gətirilməməsi; 

 
Qaçaqmalçılıq, incəsənət, tarixi və arxeoloji sərvət sayılan əşyaların 

Azərbaycan ərazisinə gətirilməməsi, gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən 
yayınma; 

 
Qaçaqmalçılıq, incəsənət, tarixi və arxeoloji sərvət sayılan əşyaların 

Azərbaycan ərazisinə gətirilməməsi, gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən 
yayınma, pasport-viza rejiminin pozulması; 

 Qaçaqmalçılıq, incəsənət, tarixi və arxeoloji sərvət sayılan əşyaların 
Azərbaycan ərazisinə gətirilməməsi, gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən 
yayınma, pasport-viza rejiminin pozulması, yol hərəkət qaydalarının pozulması. 

 



 
Sual: Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektləri ilə məxfi əməkdaşlıq etmiş və edən şəxslər 
barədə məlumatlar nə zaman aşkarlana bilər? (Çəki: 1) 

 
Yalnız həmin şəxslərin yazılı razılığı ilə; 

 Azərbaycan Respublikası Qanununda birbaşa nəzərdə tutulmuş hallarda; 

 
Yalnız həmin şəxslərin yazılı razılığı ilə və ya “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda birbaşa nəzərdə tutulmuş 
hallarda; 

 Həmin şəxslərin yazılı razılığı, əməliyyat-axtarış müfəttişinin sərəncamı ilə və ya 
“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda 
birbaşa nəzərdə tutulmuş hallarda; 

 
Əməliyyat-axtarış müfəttişinin sərəncamı ilə və ya “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda birbaşa nəzərdə tutulmuş 
hallarda. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi zamanı hansı texniki və başqa vasitələrdən istifadə edə bilər? (Çəki: 1) 

 
İnformasiya sistemlərindən, video və səsyazmadan, kino və fotoçəkilişlərdən; 

 Video və səsyazmadan, kino və fotoçəkilişlərdən; 

 
Video və səsyazmadan, kino və fotoçəkilişlərdən, həmçinin vətəndaşların həyat 

və sağlamlığına, ətraf mühitə zərər vurmayan digər vasitələrdən; 

 
İnformasiya sistemlərindən, kino və fotoçəkilişlərdən, həmçinin vətəndaşların 

həyat və sağlamlığına, ətraf mühitə zərər vurmayan digər vasitələrdən; 

 
informasiya sistemlərindən, video və səsyazmadan, kino və fotoçəkilişlərdən, 

həmçinin vətəndaşların həyat və sağlamlığına, ətraf mühitə zərər vurmayan digər 
vasitələrdən. 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinə görə, gömrük orqanı işçilərinin həyatı və 
sağlamlığı üçün təhlükə törənəndə onların hansı xüsusi vasitələr tətdiq etmələrinə icazə 
verilir? (Çəki: 1) 

 
Əl qandalları və rezin dəyənəklər; 

 
Əl qandalları, rezin dəyənəklər və gözyaşardıcı maddələr; 

 
Rezin dəyənəklər, gözyaşardıcı maddələr və odlu silah; 



 
Gözyaşardıcı maddələr odlu silah və s.; 

 
Əl qandalları, rezin dəyənəklər, gözyaşardıcı maddələr odlu silah və s.;

 
 
 

 
 

 


