
 

TEST: 8030#01#Q15 

Test 8030#01#Q15 

Fənn 8030 - Maliyyə hüququ 

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 17 

Bölmələri qarışdırmaq 
 

Köçürməyə qadağa 
 

Ancaq irəli 
 

Son variant 
 

BÖLMƏ: 01#01 

Ad 01#01 

Suallardan 25 

Maksimal faiz 25 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir? (Çəki: 1) 

 
xarici maliyyə münasibətlərini

 bütün pul münasibətlərini 

 
maliyyə münasibətlərini 

 vergi münasibətlərini 

 
gömrük münasibətlərini 

 
 
Sual: Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir? (Çəki: 1) 

 xarici maliyyə münasibətlərini 

 
bütün pul münasibətlərini 

 pul fondlarının bölüşdürülməsi münasibətlərini

 
vergi münasibətlərini 

 gömrük münasibətlərini 

 
 
Sual: Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir? (Çəki: 1) 

 



 
pul fondlarının yaradılması münasibətlərini

 [yeni cavab]bütün pul münasibətlərini 

 
xarici maliyyə münasibətlərini 

 vergi münasibətlərini 

 
gömrük münasibətlərini 

 
 
Sual: Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir? (Çəki: 1) 

 xarici maliyyə münasibətlərini 

 
pul fondlarının istifadəsi münasibətlərini

 maliyyə münasibətlərini 

 
vergi münasibətlərini 

 gömrük münasibətlərini 

 
 
Sual: Alqı-satqı münasibətləri ilə bağlı pul münasibətlər hansı hüquq sahəsinin predmeti hesab 
edilir? (Çəki: 1) 

 
inzibati hüququn 

 
mülkü hüququn 

 
cinayət hüququnun 

 
sosial hüququn 

 
maliyyə hüququnun

 
 
Sual: Maliyyə və onunla bağlı münsibətlər bir qayda olaraq hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
mütləq valyuta münasibəti 

 
mütləq pul münasibəti 

 
mütləq emissiya münasibəti

 mütləq kredit münasibəti 

 
mütləq borc münasibəti 

 
 
Sual: İnzibati cərimə münasibətləri ilə bağlı pul münasibətləri hansı hüquq sahəsinin predmeti 



hesab edilir? (Çəki: 1) 

 mülkü hüququn 

 
cinayət hüququnun 

 
inzibati hüquq 

 
maliyyə hüququnun

 
sosial hüququn 

 
 
Sual: Əmək haqqı münasibətləri ilə bağlı pul münasibətləri hansı hüququ sahəsinin predmeti 
hesab edilir? (Çəki: 1) 

 cinayət hüququnun 

 
maliyyə hüququnun

 inzibati hüquq 

 
mülkü hüququn 

 
əmək hüququnun 

 
 
Sual: Mərkəzi Bankının rəsmi idarəçiliyində olan qızıl və valyuta ehtiyatları nə hesab edilir? 
(Çəki: 1) 

 
maliyyə fondu 

 pul fondu 

 
varidat fondu 

  qızıl fondu 

 
qızıl-valyuta fondu

 
 
Sual: Qızıl-valyuta fonduna nə aid edilir? (Çəki: 1) 

 dövlətin qızıl ehtiyatı və milli valyuta ehtiyatları 

 
dövlətin pul ehtiyatı və xarici dönərli valyuta ehtiyatları 

 dövlətin qızıl ehtiyatı və konvertləşməyən valyuta ehtiyatları

 
dövlətin qızıl ehtiyatı və xarici dönərli valyuta ehtiyatları 

 dövlətin varidat ehtiyatı və dönərli valyuta ehtiyatları 



 
 
Sual: Dövlətin bir illik maliyyə planı aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 
dövlət krediti 

 dövlət sığortası 

 
dövlət büdcəsi 

 dövlət borcu 

 
dövlət maliyyəsi

 
 
Sual: Pul vəsaitlərinin yaradılması metodları aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 məcburi və zəruri 

 
öhdəlik və könüllü 

 məcburi və könüllü 

 
könüllü və qarşılıqlı 

 məcburi və birdəfəlik

 
 
Sual: Respublikanın icra hakimiyyətinin rəhbəri kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsinə əsasən, respublikanın dövlət 
büdcəsini Milli Məclisin təsdiqinə təqdim edir ? (Çəki: 1) 

 
119-cu maddəsinə

 
99-cu maddəsinə 

 129-cu maddəsinə

 
109-cu maddəsinə

 139-cu maddəsinə

 
 
Sual: Respublikanın icra hakimiyyətinin rəhbəri kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsinə əsasən, dövlətin iqtisadi və sosial 
inkişaf proqramlarını təsdiq edir? (Çəki: 1) 

 
119-cu maddəsinə

 109-cu maddəsinə

 
129-cu maddəsinə



 
99-cu maddəsinə 

 139-cu maddəsinə

 
 
Sual: Respublikanın icra hakimiyyətinin rəhbəri kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsinə əsasən, Azərbaycan 
Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tutulmuş xərclər 
çərçivəsində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yaradır? (Çəki: 1) 

 
119-cu maddəsinə

 
139-cu maddəsinə

 129-cu maddəsinə

 
99-cu maddəsinə 

 109-cu maddəsinə

 
 
Sual: Xüsusi səlahiyyətli idarəçilik orqanları maliyyə fəaliyyətində iştirak dərəcəsindən asılı 
olaraq...? (Çəki: 1) 

 
iki qrupa bölünür 

 beş qrupa bölünür

 
üç qrupa bölünür 

 altı qrupa bölünür 

 
bir qrupa bölünür 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasında maliyyə siyasətini həyata keçirən dövlət idarəçilik orqanı 
hansıdır? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

 
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 

 
 Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 
Azərbaycan RespublikasıVergilər Nazirliyi 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasında dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını təşkil edən dövlət 
idarəçilik orqanı hansıdır? (Çəki: 1) 



 
Azərbaycan RespublikasıVergilər Nazirliyi 

 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 

 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 

 Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasında maliyyə fəaliyyəti sahəsində xüsusi səlahiyyətli dövlət 
idarəçilik orqanı hansıdır? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan RespublikasıVergilər Nazirliyi 

 
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 

 
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

 
 
Sual: Maliyyə hüququ spesifik ictimai münasibələr dairəsi olub hansı münasibətləri əhatə edir 
(Çəki: 1) 

 Ictimai münasibətləri 

 
Iqtisadi münasibətləri 

 maliyyə münasibətləri

 
Sosial münasibətləri 

 Siyasi münasibətləri 

 
 
Sual: İqtisadiyyatın inkişaf tempinin müəyyən edilməsi üçün bütün dünyada hansı vahid və 
əsas makroiqtisadi göstəricilərdən istifadə olunur? (Çəki: 1) 

 
Milli Gəlir (MG) və Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM)

 Milli Gəlir (MG) və Ümumi Milli Məhsul (ÜMM) 

 
Milli Gəlir (MG) 

 Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) 

 
Ümumi Milli Məhsul (ÜMM) 

 



 
Sual: Ümumi Daxili Məhsul dedikdə…? (Çəki: 1) 

 
müəyyən dövrdə, məsələn, bir ildə yaradılmış ümumi məhsul dəyərindən istehlak 

olunmuş istehsal vasitələrinin dəyəri və amortizasiya fondu çıxıldıqdan sonra yerdə 
qalan hissəsidir. 

 mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən 
müəssisələrin, maddi və xidmət sahələrinin məhsullarının illik ümumi dəyəridir. 

 
dövlətin funksiyalarının həyata keçirilməsini təmin edən pul vəsaitləri fondlarının 

yaradılması və istifadəsi üzrə dövlət tərəfindən tənzimlənən iqtisadi münasibətlər 
sistemi kimi ifadə olunur. 

 
Hamısı 

 Heç biri 

 
 
Sual: Milli gəlir dedikdə…? (Çəki: 1) 

 
müəyyən dövrdə, məsələn, bir ildə yaradılmış ümumi məhsul dəyərindən istehlak 

olunmuş istehsal vasitələrinin dəyəri və amortizasiya fondu çıxıldıqdan sonra yerdə 
qalan hissəsidir. 

 Mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən 
müəssisələrin, maddi və xidmət sahələrinin məhsullarının illik ümumi dəyəridir. 

 
dövlətin funksiyalarının həyata keçirilməsini təmin edən pul vəsaitləri fondlarının 

yaradılması və istifadəsi üzrə dövlət tərəfindən tənzimlənən iqtisadi münasibətlər 
sistemi kimi ifadə olunur. 

 
Hamısı 

 Heç biri 

 
 
Sual: Maliyyənin anlayışı hansıdır? (Çəki: 1) 

 
müəyyən dövrdə, məsələn, bir ildə yaradılmış ümumi məhsul dəyərindən istehlak 

olunmuş istehsal vasitələrinin dəyəri və amortizasiya fondu çıxıldıqdan sonra yerdə 
qalan hissəsidir. 

 Mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən 
müəssisələrin, maddi və xidmət sahələrinin məhsullarının illik ümumi dəyəridir 

 dövlətin funksiyalarının həyata keçirilməsini təmin edən pul vəsaitləri fondlarının 
yaradılması və istifadəsi üzrə dövlət tərəfindən tənzimlənən iqtisadi münasibətlər 
sistemi kimi ifadə olunur. 

 
Hamısı 



 
Heç biri 

 
 
Sual: Hansı maliyyənin funksiyalarıdır (Çəki: 1) 

 Bölgü 

 
Nəzarət 

 Tənzimləyici

 
hamısı 

 Heç biri 

 
BÖLMƏ: 02#01 

Ad 02#01 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Maliyyə hüququnun predmeti aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 
bazar münasibətləri 

 
bank münasibətləri 

 
bütün pul münasibətləri

 
maliyyə münasibətləri 

 büdcə münasibətləri 

 
 
Sual: Maliyyə hüquq normalarının məcmusu olan maliyyə hüququ........... ibarətdir? (Çəki: 1) 

 
bir hissədən 

 beş hissədən 

 
yeddi hissədən

 iki hissədən 

 
dörd hissədən 

 
 
Sual: Maliyyə hüququ.....? (Çəki: 1) 



 
asılı hüquq sahəsidir 

 xüsusi hüquq sahəsidir 

 
xarici hüquq sahəsidir 

 müstəqil hüquq sahəsidir 

 
konstitusion hüquq sahəsidir

 
 
Sual: Maliyyə hüquq normalarının məcmusu olan maliyyə hüququ........... ibarətdir? (Çəki: 1) 

 yeni və köhnə hissələrdən 

 
ümumi və xüsusi hissələrdən 

 tarixi və məntiqi hissələrdən 

 
ümumi və xüsusi hissələrdən 

 direktiv və göstəriş hissələrdən

 
 
Sual: Maliyyə hüququnun mənbələri olmaqla normativ aktlara aşağıdakılardan hansı aiddir? 
(Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (Əsas Qanun)

 
Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsi 

 
Azərbaycan Respublikasının qanunları 

 
hamısı 

 
Heç biri 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının «Gömrük taarifi haqqında» Qanunu neçənci ildə qəbul 
olunub? (Çəki: 1) 

 
20 iyun 1995-ci ildə 

 2 iyul 2002-ci ildə 

 
2 iyul 1999-cu ildə 

 21 oktyabr 1994-cü ildə

 
4 oktyabr 1993-cü ildə 

 
 



Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» Qanunu neçənci ildə qəbul 
olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 
20 iyun 1995-ci ildə 

 2 iyul 2002-ci ildə 

 
 2 iyul 1999-cu ildə 

 21 oktyabr 1994-cü ildə

 
 4 oktyabr 1993-cü ildə 

 
 
Sual: «Hesablama Palatası haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul 
olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 20 iyun 1995-ci ildə 

 
2 iyul 2002-ci ildə 

 2 iyul 1999-cu ildə 

 
21 oktyabr 1994-cü ildə

 4 oktyabr 1993-cü ildə 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının «Valyuta tənzimi haqqında» Qanunu neçənci ildə qəbul 
olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 
 20 iyun 1995-ci ildə 

 2 iyul 2002-ci ildə 

 
 2 iyul 1999-cu ildə 

 21 oktyabr 1994-cü ildə

 
4 oktyabr 1993-cü ildə 

 
 
Sual: Maliyyə hüquq normasının strukturunu təşkil edir? (Çəki: 1) 

 hipoteza,sanksiya 

 
sanksiya,dispozisiya 

 
hipoteza,dispozisiya,sanksiya

 tənzimetmə,nizamlama 



 
məcburetmə,tənzimetmə 

 
 
Sual: Maliyyə hüquq normasının strukturunu təşkil edir? 1.hipoteza 2.sanksiya 3.tənzimetmə 
4.dispozisiya 5.nizamlama (Çəki: 1) 

 1,2,4

 
1,2 

 3,5 

 
4,5 

 1,2,5

 
BÖLMƏ: 03#01 

Ad 03#01 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Digər növ hüquq normaları kimi maliyyə hüquq normasının strukturunu təşkil edir? 
(Çəki: 1) 

 hipoteza, disproporsiya və sanksiya 

 
preambula, sanksiya və dispozisiya 

 disproporsiya, dispozisiya və hipoteza 

 
hipoteza, dispozisiya və sanksiya 

 diskriminasiya, sanksiya və dispozisiya

 
 
Sual: Maliyyə hüquq münasibətlərinin yarana bildiyi şəraiti müəyyən edir: (Çəki: 1) 

 
hipoteza 

 dispozisiya 

 
sanksiya 

 maliyyə mühiti

 
mövcud şərait 

 



 
Sual: Dispozisiya özündə əks etdirir (Çəki: 1) 

 
maliyyə hüquq münasibətlərinin yarana bildiyi şəraiti 

 fiziki və hüquqi şəxslərin öhdəliklərini 

 
münasibət iştirakçısının hansı hərəkəti etməli,hansı vəzifəni icra etməli olduğunu

 maliyyə hüquq normalarının tələblərinin pozulmasını 

 
pul vəsaitlərinin mənimsənilməsini 

 
 
Sual: Maliyyə-hüquqi sanksiyaları özündə hansı elementləri birləşdirir ? (Çəki: 1) 

 hüquqbərpaedici və qadağanedici

 
hüquqbərpaedici və cərimə(cəza) 

 qoruyucu və nizamlayıcı 

 
cərimə(cəza) və müdafiə 

 hüquqbərpaedici və tənzimləyici 

 
 
Sual: Maliyyə hüquq münasibətlərinin subyektləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
kollektiv və fərdi subyektlər 

 ictimai ərazi vahidləri və təsərrüfatlar 

 
ictimai ərazi vahidləri ,kollektiv və fərdi subyektlər

 bələdiyyə və dövlət müəssisələri 

 
kəndli təsərrüfatları və özəl müəssisələr 

 
 
Sual: Maliyyə hüquq münasibətlərinin subyektləri hansılardır? 1.kəndli təsərrüfatları 2. ictimai 
ərazi vahidləri 3. kollektiv subyektlər 4. dövlət müəssisələri 5. fərdi subyektlər (Çəki: 1) 

 1,2,4

 
2,3,5

 1,4,5

 
3,5 

 2,4 



 
BÖLMƏ: 04#02 

Ad 04#02 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Maliyyə nəzarəti hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
bələdiyyə nəzarətinin mühüm növlərindən biri 

 sahibkar nəzarətinin mühüm növlərindən biri 

 
texniki nəzarətinin mühüm növlərindən biri 

 
dövlət nəzarətinin mühüm növlərindən biri 

 
məhkəmə nəzarətinin mühüm növlərindən biri

 
 
Sual: Maliyyə nəzarətinin obyekti? (Çəki: 1) 

 vergi münasibətləridir 

 
sığorta münasibətləridir

 
kredit münasibətləridir 

 
pul münasibətləridir 

 
büdcə münasibətləridir 

 
 
Sual: Maliyyə nəzarətinin vəzifələrinin reallaşması nəticəsində möhkəmlənir? (Çəki: 1) 

 
maliyyə resursları 

 
maliyyə intizamı 

 maliyyə ehtiyatı 

 
maliyyə qanunvericiliyi

 maliyyə sistemi 

 
 
Sual: Maliyyə nəzarətinin forması aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 
baza, cari, əvvəl 



 
ilkin, cari, sonrakı 

 cari, sonrakı, mütəmadi 

 
sonrakı,dövrü, mexaniki

 
əvvəl, ilkin, cari 

 
 
Sual: Pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə 
əməliyyatlarına başlanmazdan əvvəl həyata keçirilən nəzarət hansıdır? (Çəki: 1) 

 
baza nəzarət 

 cari nəzarət 

 
sonrakı nəzarət 

 mexaniki nəzarət

 
ilkin nəzarət 

 
 
Sual: Maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodiki köməklik göstərmək 
hansı nəzarətin məqsədi hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
baza nəzarətinin 

 cari nəzarətinin 

 
ilkin nəzarətin 

 mexaniki nəzarətin

 
sonrakı nəzarətin 

 
 
Sual: Pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesində aparılan maliyyə nəzarəti hansıdır? 
(Çəki: 1) 

 mexaniki nəzarət

 
cari nəzarət 

 sonrakı nəzarət 

 
ilkin nəzarət 

 baza nəzarət 

 
 
Sual: Maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxarmaq və xəbərdar etmək 



məqsədi daşıyan maliyyə nəzarəti hansıdır? (Çəki: 1) 

 mexaniki nəzarət

 
sonrakı nəzarət 

 
cari nəzarət 

 
ilkin nəzarət 

 
baza nəzarət 

 
 
Sual: Obyekti əldə olunmuş gəlirlərdən dövlət qarşısında öhdəliklərin icra olunması ilə və ya 
təqdim edilmiş pul vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı sənədləşdirilmələr olan maliyyə nəzarəti 
hansıdır? (Çəki: 1) 

 cari nəzarət 

 
sonrakı nəzarət 

 mexaniki nəzarət

 
baza nəzarət 

 ilkin nəzarət 

 
 
Sual: Maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarəti hansıdır? (Çəki: 1) 

 
baza nəzarəti 

 sonrakı nəzarət 

 
mexaniki nəzarət

 ilkin nəzarət 

 
cari nəzarət 

 
 
Sual: Dövlətin maliyyə nəzarətinin növləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 müəssə, təsərrüfat, trest nəzarəti 

 
bələdiyyə, dövlət, sahibkar nəzarəti 

 təsərrüfatdaxili, birgə, kollektiv nəzarət

 
ümumdövlət və idarə nəzarəti 

 müstəqil, şəxsi, fərdi nəzarət 



 
 
Sual: Ümumi səlahiyyətli dövlət hakimiyyəti və idarəçilik orqanları, habelə xüsusi nəzarət 
orqanları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə nəzarəti hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
təsərrüfatdaxili, birgə, kollektiv nəzarət

 ümumdövlət nəzarəti 

 
müəssə, təsərrüfat, trest nəzarəti 

 bələdiyyə, dövlət, sahibkar nəzarəti 

 
müstəqil, şəxsi, fərdi nəzarət 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 81-ci maddəsinə əsasən maliyyə fəaliyyətinə 
nəzarət edən dövlət orqanı aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 Prezident 

 
Milli Məclis 

 
İcra hakimiyyəti

 
Ali Məhkəmə 

 
prokurorluq 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 81 maddəsinə aiddir (Çəki: 1) 

 
Milli Məclis maliyyə fəaliyyətinə nəzarət edən dövlət orqanıdır 

 
vergi ödəyiciləri vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə 

müvafiq olaraq vergi ödəyicisi olan şəxs, onun filialı və nümayəndəliklərinin oldugu 
yer üzrə , habelə sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən 
vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs yaratmadan həyata keçirən vergi ödəyicisi olan fiziki 
şəxsin yaşadıgı yer üzrə vergi orqanlarında uçota alınır 

 Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün 
nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları 
yaradır 

 Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisnin təsdiqinə təqdim edir 

 
hamsı 

 
BÖLMƏ: 05#01 

Ad 05#01 

Suallardan 2 



Maksimal faiz 2 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Dövlət Büdcəsinin vəsaitinin Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti hesab edilməsi 
Mülki Məcəllənin hansı maddəsinədə təsbit olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 125.3-cü maddəsinədə

 
145.3-cü maddəsinədə

 
155.3-cü maddəsinədə

 185.3-cü maddəsinədə

 
115.3-cü maddəsinədə

 
 
Sual: Yerli Büdcənin vəsaitinin bələdiyyənin mülkiyyəti hesab edilməsi Mülki Məcəllənin 
hansı maddəsinədə təsbit olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 126-cı maddəsinədə 

 
156-cı maddəsinədə 

 155.3-cü maddəsinədə

 
185-ci maddəsinədə 

 115-ci maddəsinədə 

 
BÖLMƏ: 05#02 

Ad 05#02 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyə hüququnun alt sahəsidir? (Çəki: 1) 

 
inzibati hüquq 

 
ğömrük hüququ 

 
mülkü hüquq 

 
büdcə hüququ 



 
konstitusiya hüququ

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyə hüququnun alt sahəsidir? (Çəki: 1) 

 inzibati hüquq 

 
vergi hüququ 

 mülkü hüquq 

 
ğömrük hüququ 

 konstitusiya hüququ

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsi hansı formada təsdiq olunur? (Çəki: 1) 

 
fərman şəkilində 

 qanun şəklində 

 
sərəncam şəklində 

 konvensiya şəklində

 
kontrakt şəklində 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 155.3-cü maddəsinədə müəyyən edilir 
ki, Dövlət Büdcəsinin vəsaiti Azərbaycan Respublikasının.....? (Çəki: 1) 

 
əsasıdır 

 
iqtisadi bazasıdır 

 hüquqi təminatıdır

 
mülkiyyətidir 

 
maliyyə sistemidir 

 
 
Sual: Dövlət Büdcəsinin vəsaitinin Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti hesab edilməsi 
hansi məcəllə ilə təsbit olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 Mülki Məcəllə 

 
Mülkü Prossesual Məcəllə

 Cinayət Məcəlləsi 



 
Torpaq Məcəlləsi 

 Konstitusiya Məcəlləsi 

 
 
Sual: Dövlət Büdcəsinin vəsaitinin Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti hesab edilməsi 
Mülki Məcəllənin hansı maddəsinədə təsbit olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 
125.3-cü maddəsinədə

 145.3-cü maddəsinədə

 
155.3-cü maddəsinədə

 185.3-cü maddəsinədə

 
115.3-cü maddəsinədə

 
 
Sual: Yerli Büdcənin vəsaitinin bələdiyyənin mülkiyyəti hesab edilməsi hansi məcəllə ilə 
təsbit olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 Torpaq Məcəlləsi 

 
Mülkü Prossesual Məcəlləsi

 
Cinayət Məcəlləsi 

 Mülki Məcəllə 

 
Konstitusiya Məcəlləsi 

 
 
Sual: İstər dövlət, istərsə də bələdiyyə büdcələri hesab edilir? (Çəki: 1) 

 müəssisə maliyyəsinin tərkib hissəsi

 
firma maliyyəsinin tərkib hissəsi 

 dövlət maliyyəsinin tərkib hissəsi 

 
yerli maliyyənin tərkib hissəsi 

 beynəlxalq maliyyənin tərkib hissəsi 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsi hüquq qüvvəsi qazanır? (Çəki: 1) 

 
Prezident fərmanından sonra 

 Büdcə qanunu qəbul olunduqdan sonra 



 
Nazirlər Kabinetinin sərəncamından sonra 

 Parlament Komitələrinin müzakirəsindən sonra

 
Maliyyə Nazirliyi təsdiq edəndən sonra 

 
 
Sual: Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalar iki qrupa bölünür və onlar 
aşağıdakı kimi fərqləndirilir? (Çəki: 1) 

 texniki və prosesual büdcə hüquq normaları 

 
maddi və qeyri-maddi büdcə hüquq normaları

 cari və proqnoz büdcə hüquq normaları 

 
mexaniki və texniki büdcə hüquq normaları 

 maddi və prosesual büdcə hüquq normaları 

 
BÖLMƏ: 06#02 

Ad 06#02 

Suallardan 40 

Maksimal faiz 40 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Maddi və prosesual hüquq normaları daha çox xarakterikdir? (Çəki: 1) 

 sığorta hüququna 

 
büdcə hüququna 

 maliyyə hüququna

 
vergi hüququna 

 bank hüququna 

 
 
Sual: Ölkənin büdcə quruluşu müəyyən olunur? (Çəki: 1) 

 
dövlətin maliyyə resursları ilə

 dövlət suverenliyi ilə 

 
dövlət quruluşu ilə 

 idarəetmə forması ilə 



 
milli pul vahidi ilə 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Kontitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının büdcə 
sistemi ibarətdir? (Çəki: 1) 

 3 səviyyədən

 
5 səviyyədən

 4 səviyyədən

 
2 səviyyədən

 1 səviyyədən

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı büdcə quruluşu prinsipi deyil? (Çəki: 1) 

 
vahidlik prinsipi 

 reallaşdırma prinsipi 

 
büdcə sisteminin tamlığı prinsipi

 büdcə sisteminin reallığı prinsipi

 
aşkarlıq prisipi 

 
 
Sual: Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında» Azərbaycan Respublikası qanununa 
əsasən aşağıdakılardan hansı büdcə quruluşu prinsipi deyil? (Çəki: 1) 

 
bələdiyyə maliyyəsinin formalaşmsı və istifadəsində müstəqillik prinsipi

 özünüidarəetmə prinsipi 

 
aşkarlıq prinsipi 

 yerli mənafenin respublika mənafeyi ilə uzlaşdırılması prinsipi 

 
qarşılıqlı faydalanma prinsipi 

 
 
Sual: Maliyyə hüququnun maddi və eyni zamanda prosesual normaların daha çox təzahür 
tapdığı sahəsi aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 sığorta hüququ

 
vergi hüququ 



 
kredit hüququ 

 büdcə hüququ 

 
bank hüququ 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə ili...? 
(Çəki: 1) 

 2 aydır 

 
16 aydır

 8 aydır 

 
12 aydır

 6 aydır 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə ili əhatə 
edir...? (Çəki: 1) 

 
yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövrü 

 
yanvarın 31-dən dekabrın 1-dək olan dövrü 

 yanvarın 1-dən dekabrın 1-dək olan dövrü 

 
yanvarın 11-dən dekabrın 11-dək olan dövrü

 yanvarın 21-dən dekabrın 21-dək olan dövrü

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə ili 
yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövrü əhatə edən badcə ili hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
büdcənin tərtibi ili 

 büdcənin təsdiqi ili 

 
büdcənin tətbiqi ili 

 büdcənin icrası ili 

 
büdcənin bərpası ili

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə dövrü 
büdcə posesinin................. əhatə olunduğu dövrüdür? (Çəki: 1) 



 
tərtibi mərhələsinin 

 bütün mərhələlərinin 

 
təsdiqi mərhələsinin 

 yenidən baxılması mərhələsinin

 
müzakirəsi mərhələsinin 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə dövrü 
əhatə edir? (Çəki: 1) 

 üç ilə qədər dövrü 

 
bir ilə qədər dövrü 

 dörd ilə qədər dövrü

 
iki ilə qədər dövrü 

 
beş ilə qədər dövrü 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə 
dövrünün birinci mərhələsi əhatə edir? (Çəki: 1) 

 martın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövrü 

 
fevralın 1-dən dekabrın 20-dək olan dövrü 

 yanvarın 1-dən dekabrın 1-dək olan dövrü 

 
sentyabrın 11-dən dekabrın 11-dək olan dövrü

 yanvarın 21-dən dekabrın 21-dək olan dövrü 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcənin icrası 
mərhələsi əhatə edir? (Çəki: 1) 

 
martın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövrü 

 fevralın 1-dən dekabrın 20-dək olan dövrü 

 
yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövrü 

 sentyabrın 11-dən dekabrın 11-dək olan dövrü

 
yanvarın 21-dən dekabrın 21-dək olan dövrü 

 



 
Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcənin 
icrasına dair hesabatın hazırlanması, baxılması və təsdiqi mərhələsi mərhələsi başlayır? (Çəki: 
1) 

 
oktyabr ayından

 may ayından 

 
fevral ayından 

 yanvar ayından 

 
aprel ayından 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcənin 
icrasına dair hesabat təsdiq edilir? (Çəki: 1) 

 yeni büdcə hazırlanarkən 

 
yeni büdcə müzakirə edilərkən 

 yeni büdcə təsdiq edilərkən 

 
yeni büdcə dəyişdirilərkən 

 
yeni büdcə layihəsi hazırlanarkən

 
 
Sual: Büdcə prosesi neçə mərhələdə həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 
bir mərhələdə 

 
beş mərhələdə 

 dörd mərhələdə

 
üç mərhələdə 

 iki mərhələdə 

 
 
Sual: Büdcə prosesinin birinci mərhələsi, Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi 
haqqında» qanununa əsasən növbəti büdcə ilinə...? (Çəki: 1) 

 
11 ay qalmış başlanır

 1 ay qalmış başlanır 

 
6 ay qalmış başlanır 



 
4 ay qalmış başlanır 

 10 ay qalmış başlanır

 
 
Sual: Büdcə layihəsi tərtib edilməsi dövrü büdcə qanunvericiliyinə görə hansı müddəti nəzərdə 
tutur? (Çəki: 1) 

 
yanvar aynın 1-dən mayın 15-nə qədər olan müddəti 

 mart aynın 1-dən oktyabrın 1-nə qədər olan müddəti 

 
fevral aynın 1-dən sentyabrın 25-nə qədər olan müddəti

 may aynın 1-dən dekabrın 31-nə qədər olan müddəti 

 
aprel aynın 1-dən avqustun 5-nə qədər olan müddəti 

 
 
Sual: Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi üçün lazım olan iqtisadi və 
sosial proqramların və proqnozların hazırlanması barədə əsaslandırılmış sənədlər hansı 
nazirlik tərəfindən müəyyən edilən müddətdə və qaydada hazırlanaraq, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməlidir? (Çəki: 1) 

 
Vergilər Nazirliyi 

 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 
Maliyyə Nazirliyi 

 
Ədliyyə Nazirliyi 

 
Energetika Nazirliyi 

 
 
Sual: Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi üçün lazım olan iqtisadi və 
sosial proqramların və proqnozların hazırlanması barədə əsaslandırılmış sənədlər Maliyyə 
Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilən müddətdə və qaydada hazırlanaraq təqdim edilməlidir? 
(Çəki: 1) 

 
Prezident aparatına 

 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə

 
Milli Məclisə 

 Nazirlər Kabinetinə 

 
Energetika Nazirliyinə 

 
 
Sual: Büdcə qanunvericiliyinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və 



Maliyyə Nazirliyi tərəifndən hazırlanmış sənədlər nə vaxta qədər Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə baxılmaq üçün təqdim olunur? (Çəki: 1) 

 
oktyabrın 15-nə qədər 

 dekabrın 1-nə qədər 

 
sentyabrın 25-nə qədər

 aprelin 7-nə qədər 

 
noyabrın 13-nə qədər 

 
 
Sual: Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi digər sənədələrlə birlikdə 
nə vaxta qədər Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Milli Məclisin müzakirəsinə və 
təsdiqinə təqdim edilir? (Çəki: 1) 

 dekabrın 15-dən gec olmayaraq 

 
aprelin 15-dən gec olmayaraq 

 noyabrın 15-dən gec olmayaraq 

 
oktyabrın 15-dən gec olmayaraq 

 sentyabrın 15-dən gec olmayaraq

 
 
Sual: Konstitusiyasının hansı maddəsinə əsasən növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında 
qanun layihəsi digər sənədələrlə birlikdə oktyabrın 15-dən gec olmayaraq, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə və 
təsdiqinə təqdim edilir? (Çəki: 1) 

 119-cu maddənin 5-ci bəndinə müvafiq olaraq 

 
99-cu maddənin 7-ci bəndinə müvafiq olaraq 

 129-cu maddənin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq 

 
109-cu maddəsinin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq

 139-cu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq 

 
 
Sual: Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi və digər sənədlər Milli 
Məclisdə ilkin olaraq müzakirə olunur və onun barəsində rəy verilir? (Çəki: 1) 

 
aparatda 

 daimi komitələrdə 



 
plenar iclasda 

 növbədənkanar iclasda

 
sədrin yanında 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində büdcə layihəsi və digər sənədlər müzakirə 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının növbəti büdcə ili üzrə «Dövlət Büdcəsi 
haqqında» qanun cari ilin hansı tarixindən gec olmayaraq təsdiq olunmalıdır? (Çəki: 1) 

 sentyabr ayının 20-dən gec olmayaraq

 
noyabr ayının 20-dən gec olmayaraq 

 
iyun ayının 20-dən gec olmayaraq 

 
dekabr ayının 20-dən gec olmayaraq 

 
oktyabr ayının 20-dən gec olmayaraq 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin üzərində cari maliyyə nəzarətini aşağıdakılardan hansı həyata keçirir? 
(Çəki: 1) 

 Maliyyə Nazirliyi 

 
Vergilər Nazirliyi 

 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 
Mərkəzi Bank 

 Hesablama Palatası 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin icrası prosesində onun gəlirləri təsdiq olunmuş məbləğdən 20% 
yerinə yetirilərsə və bu büdcə kəsirinin müəyyən olunmuş yuxarı həddini keçməsinə səbəb 
olarsa, onda...? (Çəki: 1) 

 
subsidiya tətbiq olunur 

 sekvestr tətbiq olunur 

 
datasiya tətbiq olunur 

 
qrant tətbiq olunur 

 
subvensiya tətbiq olunur

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin sekvestri hansı maddələrə tətbiq olunmur? (Çəki: 1) 



 
sosial maddələrə 

 hərbi xərclər maddəsinə 

 
müdafiə olunan maddələrə

 xarıcı borc maddələrinə 

 
investisiya xərclərinə 

 
 
Sual: Maliyyə münasibətlərinə aşağıdakı əlamət xarakterik deyil? (Çəki: 1) 

 maliyyə münasibətləri bir qayda olaraq pul münasibətləridir 

 
maliyyə münasibətləri pul vəsaitəlrinin bölgüsü münasibətləridir 

 maliyyə münasibətlərində pul vəsaitlərinin ikitərəfli hərəkəti vardır 

 
maliyyə münasibətlərində pul vəsaitəlri maliyyə ehtiyatları formasında hərəkət 

edir 

 
maliyyə münasibətləri ekvivalentsiz münasibətlərdir 

 
 
Sual: Maliyyə hüququ nəinki müstəqil hüquq sahəsidir, o habelə..? (Çəki: 1) 

 
qarışıq hüquqdur 

 
xüsusi hüquqdur 

 
sosial hüquqdur 

 
ümumi hüquqdur 

 
müstəsna hüquqdur

 
 
Sual: Maliyyə hüquq normalarının məcmusu olan maliyyə hüququ ..... ibarətdir? (Çəki: 1) 

 
dövlət və bələdiyyə hissələrdən

 
sabit və daimi hissələrdən 

 
yazılı və şifahi hissələrdən 

 ümumi və xüsusi hissələrdən 

 
ümumi və şəxsi hissələrdən 

 
 
Sual: Maliyyə hüququnun ümumi hissəsinə aiddir? (Çəki: 1) 



 
dövlətin bank faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını 

nizama salan normalar 

 dövlətin idarəetmə faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını 
nizama salan normalar 

 
dövlətin maliyyə faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını 

nizama salan normalar 

 
dövlətin kredit faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını 

nizama salan normalar 

 dövlətin sığorta faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını 
nizama salan normalar 

 
 
Sual: Maliyyə hüququnun mənbələrindən hesab edilən aşağıdakı akt i hər il qəbul edilir? 
(Çəki: 1) 

 
«Büdcə sistemi haqqında» qanun 

 «Vergi»məcəlləsi 

 
«Sığorta haqqında» qanun 

 «Dövlət büdcəsi haqqında» qanun 

 
«Dövlət maliyyəsi haqqında» qanun

 
 
Sual: Maliyyə hüququnun institutları hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
büdcə və vergi hüquqları 

 
sığorta və vergi hüquqları 

 
büdcə və bələdiyyə hüquqları 

 
kredit fondu və yığım hüquqları 

 
dövlət rüsumu və tarf hüquqları

 
 
Sual: Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalar aşağıdakı iki qrupa 
bölünür? (Çəki: 1) 

 inzibati və mülki hüquq normaları 

 
mülki və prosesual hüquq normaları 

 maddi və prosesual hüquq normaları 



 
prosesual və tətbiqi hüquq normaları 

 mənəvi və konstitusion hüquq normaları

 
 
Sual: Yoxlamaların həyata keçirilməsi dövrü baxımından maliyyə nəzarətinin aşağıdakı 
formaları vardır? (Çəki: 1) 

 
rüblük, yarımillik, illik 

 ilkin, cari, sonrakı 

 
günlük, dekadalıq, aylıq

 cari, operatv, yekun 

 
sonrakı, razılaşdırılmış 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin maliyyə nəzarətini praktik reallaşdıran orqan 
necə adlanır? (Çəki: 1) 

 auditor palatası 

 
hesablama palatası

 
vəkillər palatası 

 büdcə palatası 

 
deputat palatası 

 
 
Sual: Vergi hüququnun predmetini təşkil edən ictimai münasibətlərə aşağdakı aid deyil? 
(Çəki: 1) 

 dövlət və yerli büdcələrə daxil olan vergi və vergi xarakterli digər ödəmələrin 
müəyyən edilməsi prosesində yaranan münasibətlər 

 
vergi və vergi xarakterli ödəmələrin tətbiqi ilə əlaqədar olan münasibətlər 

 vergi nəzarətinin həyata keçirilməsində yaranan münasibətlər 

 
pul münasibətlərinin tənzimlənməsi zamnı yaranan münasibətlər 

 vergilərin hesablanması və tutulması prosesində yaranan münasibətlər 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin icrası barədə aylıq hesabatlar kim tərəfindən tərtib olunur? (Çəki: 1) 

 
Vergilər Nazirliyi 



 
Hesablama Palatası

 Maliyyə Nazirliyi 

 
Nazirlər Kabineti 

 Mərkəzi Bank 

 
 
Sual: Dövlət büdcəsinin icrası barədə Maliyyə Nazirliyinin aylıq hesabatları təqdim olunur? 
(Çəki: 1) 

 
Maliyyə Nazirliyinə 

 Nazirlər Kabinetinə 

 
Vergilər Nazirliyinə 

 Hesablama Palatasına

 
Mərkəzi Banka 

 
BÖLMƏ: 07#01 

Ad 07#01 

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Müəssisələrin (təşkiltların) maliyyə fondu Azərbaycan Respublikasının...? (Çəki: 1) 

 
iqtisadiyyatının əsasıdır 

 büdcənin əsasıdır 

 
istehsal vasitəsidir 

 maliyyə sisteminin mühüm həlqələrindən biridir

 
iqtisadi fəaliyyətinin bazisidir 

 
 
Sual: Amortizasiya ayrmaları, mənfəət və əmlakın satışından əldə olunmuş gəlir daxili 
müəssisənin maliyyə ehtiyatlarının yaradılması baxımından hesab edilir? (Çəki: 1) 

 xarici mənbələr 

 
əvəzli mənbələr 



 
sığorta mənbələri 

 daxili mənbələr 

 
birdəfəlik mənbələr

 
 
Sual: Bank kreditləri, başqa müəssisədən alınan boclar, büdcə və büdcədənkənar fondlardan 
ayrılmış vəsaitlər və s. müəssisənin maliyyə ehtiyatlarının yaradılması baxımından hesab 
edilir? (Çəki: 1) 

 sığorta mənbələri 

 
əvəzli mənbələr 

 
xarici mənbələr 

 
birdəfəlik mənbələr

 
daxili mənbələr 

 
 
Sual: Müəssisənin maliyyə ehtiyatlarının mənbəyini ən əvvəl təşkil edir? (Çəki: 1) 

 
mənfəət 

 
investisiya 

 gəlir 

 
dotasiya 

 maya dəyəri

 
 
Sual: Müəssisənin ümumi mənfəətindən mənfəət vergisi tutulduqdan sonra qalan mənfəət 
aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 
xüsusi mənfəət 

 xalis mənfəət 

 
ümumi mənfəət

 daimi mənfəət 

 
təmiz mənfəət 

 
 
Sual: Müəssisə maliyyəsi aspektindən maya dəyəri nəyi əks etdirir? (Çəki: 1) 



 
məhsulun (iş və xidmətlərin) istehsalı və satışı üzrə müəssisənin pul formasında 

çəkdiyi xərcləri 

 məhsulun (iş və xidmətlərin) istehsalı üzrə müəssisənin pul formasında çəkdiyi 
xərcləri 

 
məhsulun (iş və xidmətlərin) satışı üzrə müəssisənin pul formasında çəkdiyi 

xərcləri 

 
məhsulun (iş və xidmətlərin) istehsalı və satışı üzrə müəssisənin maddi 

formasında çəkdiyi xərc 

 məhsulun (iş və xidmətlərin) istehsalı və satışı üzrə müəssisənin natura 
xərclərini 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasında mənfəət vergisi tətbiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
1981-ci idən

 2001-ci idən

 
2011-ci idən

 1991-ci idən

 
1971-ci idən

 
BÖLMƏ: 08#01 

Ad 08#01 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Vergi hüququ hansı iqtisadi hüquq sahəsinin institutu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
büdcə hüququnun 

 maliyyə hüququnun 

 
inzibati hüququn 

 mülki hüququn 

 
təsərrüfat hüququnun

 
 
Sual: Vergi hüquq...? (Çəki: 1) 



 
ali hüquqdur 

 xüsusi hüquqdur 

 
ümumi hüquqdur 

 
şəxsi hüquqdur 

 
humanitar hüquqdur

 
 
Sual: Qanunvericiliyə əsasən qanunla müəyyən edilmiş həcmlərdə və müddətlərdə hüquqi və 
fiziki şəxslərin gəlirlərindən dövlət büdcəsinə alınan ümumməcburi, fərdi-əvəzsiz pul ödəməsi 
necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
vergi 

 
rüsum 

 
yığım 

 
reze vergi

 
kvaziver 

 
 
Sual: Qanunvericiliyə əsasən hər hansı bir şəxs tərəfindən müvafiq dövlət orqanlarına 
müraciət olunduqda birdəfəlik ödənilən əvəzli ödəmə necə adlanır? (Çəki: 1) 

 vergi 

 
rüsum 

 yığım 

 
reze vergi 

 kvazivergi

 
 
Sual: Qanunvericiliyə əsasən müəyyən hüquqdan istifadə etməyə və ya fəaliyyət göstərmək 
hüququ əldə etməyə görə alınan əvəzli ödəmə necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
vergi 

 rüsum 

 
yığım 

 reze vergi 

 
kvazivergi



 
 
Sual: Qanunvericiliyə əsasən vergiyə məxsus hüquqi əlamətləri olmayan məcburi ödəmə necə 
adlanır? (Çəki: 1) 

 
vergi 

 rüsum 

 
yığım 

 reze vergi 

 
kvazivergi

 
BÖLMƏ: 08#02 

Ad 08#02 

Suallardan 12 

Maksimal faiz 12 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Vergi hüququnun aşağıdakı fərqləndirici cəhəti düzgün deyil? (Çəki: 1) 

 
vergi hüququ mülkiyyətli subyektlərin ümumi icbari davranış qaydalarını və 

vəzifəli şəxslər üçün səlahiyyətverici müddəaları birləşdirən normalar sistemidir 

 vergi hüququ maliyyə sistemini müəyyən edən hüquq normaları sistemidir 

 
vergi hüququ predmetli institutdur 

 vergi hüququ vergi ödəmələrinin müəyyən edilməsi və alınması üzrə ictimai 
münasibətləri tənzimləyir 

 
vergi hüququ fiziki və hüquqi şəxslərin öhdəliklərini müəyyən edir 

 
 
Sual: Konstitusiyanın 73-cü maddəsinə əsasən? (Çəki: 1) 

 “vergiləri tam həcimdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur” 

 
“qanunla təyin edilmiş dövlət rüsumlarını tam həcimdə və vaxtında ödəmək hər 

kəsin borcudur” 

 “qanunla təyin edilmiş vergiləri vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur” 

 
“qanunla müəyyən edilmiş vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini tam həcmdə və 

vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur” 

 
“qanunla dövlət rüsumlarını tam həcmdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur 



 
 
Sual: Vergi hüququ ilə bağlı olan hansı akt 11.07.2000-ci ildə qəbul olunmuş və 01.01.2001-ci 
il tarixində qüvvəyə minmişdir? (Çəki: 1) 

 
ikiqat verqitutma haqqında qanun 

 Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

 
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

 
əlavə dəyər vergisi haqqında qanun 

 
mənfəət vergisi haqqında qanun 

 
 
Sual: İerarxiya üzrə vergi hüququnun ali qanunvericilik aktı hansıdır? (Çəki: 1) 

 ikiqat verqitutma haqqında qanun 

 
əlavə dəyər vergisi haqqında qanun 

 mənfəət vergisi haqqında qanun 

 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

 Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı vergi hüquq münasibətlərinin subyekti deyil? (Çəki: 1) 

 
vergi ödəyiciləri 

 dövlət orqanları 

 
vergilərin ödənilməsi ilə əlaqəli şəxslər

 bələdiyyə orqanları 

 
ədliyyə orqanları 

 
 
Sual: Vergi hüququnun metodu...? (Çəki: 1) 

 iqtisadi metoddur 

 
inzibati metoddur 

 
müstəqim metodudur 

 hakimiyyət göstərişləri metodudur



 
birbaşa metodudur 

 
 
Sual: Vergi hüququ da daxil olmaqla hüququn ümumi sahələri bütövlükdə nəyi təmin etmək 
məqsədi daşıyır? (Çəki: 1) 

 sosial ədalətlilik prinsipini 

 
dövlətin və cəmiyyətin maraqlarını

 korporativ iş birliyini 

 
iqtisadi idarəetməni 

 struktur təkmilləşdirməni 

 
 
Sual: Vergi qanunvericiliyi aşağıdakı güzəşti nəzərdə tutur? (Çəki: 1) 

 
verginin ləğv edilməsi 

 vergi stimullaşdırıcılarının ləğvi 

 
vergi məsləhətlərinin dayandırılması

 vergi dərəcəsinin aşağı salınması 

 
vergi yayınmalarına görə güzəşt 

 
 
Sual: Vergi qanunvericiliyi aşağıdakı güzəşti nəzərdə tutur? (Çəki: 1) 

 vergi məsləhətlərinin dayandırılması

 
vergi stimullaşdırıcılarının ləğvi 

 vergi məbləğinin aşağı salınması 

 
vergi yayınmalarına görə güzəşt 

 
verginin ləğv edilməsi 

 
 
Sual: Hansı vergi sistemi modeli fiziki şəxslərdən alınan birbaşa vergilərə üstünlük verən 
modeldir? (Çəki: 1) 

 anqlosakson modeli 

 
avrokontinental modeli

 latınamerikan modeli 



 
şərqi asiya modeli 

 qarışıq model 

 
 
Sual: Hansı vergi sistemi modelinə dövlət büdcəsində dolayı vergilərin payının çox olması ilə 
xarakterikdir? (Çəki: 1) 

 
anqlosakson modeli 

 avrokontinental modeli

 
latınamerikan modeli 

 
şərqi asiya modeli 

 
qarışıq model 

 
 
Sual: Hansı vergi sistemi modeli böhranlı iqtisadiyyat şəraitində vergilərin yığılmasını həyata 
keçirən dövlətlərdə olan vergi sistemi modelidir? (Çəki: 1) 

 anqlosakson modeli 

 
avrokontinental modeli

 
latınamerikan modeli 

 
şərqi asiya modeli 

 
qarışıq model 

 
BÖLMƏ: 09#01 

Ad 09#01 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Bаnklаr aşağıdakı sahədə fəаliyyət göstərir? (Çəki: 1) 

 broker fəaliyyəti sahəsində

 
konsaltinq sahəsində 

 istehsal sahəsində 

 
mübаdilə sаhəsində 



 
istеhsаlаtdа 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən ölkənin bank sistemi .....? (Çəki: 1) 

 üç pilləlidir 

 
iki pilləlidir 

 bir pilləlidir 

 
dörd pilləlidir

 pilləsizdir 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən ölkənin bank sisteminin birinci pilləsi 
hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
Xalq Bank 

 Mərkəzi Bank 

 
Texnika Bank 

 Royal Bank 

 
Bank Standart

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən ölkənin bank sisteminin ikinci pilləsi 
hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
Mərkəzi Bank 

 Milli Bank 

 
Kommersiya bankları

 Kredit təşkilatları 

 
Lizinq kompaniyaları 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən pul emissiyasını həyata keçirir? 
(Çəki: 1) 

 Xalq Bank 

 
Royal Bank 



 
Texnika Bank 

 Mərkəzi Bank 

 
Bank Standart

 
 
Sual: Kommersiya banklarının təsnifat qrupuna daxil deyil? (Çəki: 1) 

 ipoteka bankları 

 
investisiya bankları

 
əmanət bankları 

 
kooperativ banklar 

 vasitəçi banklar 

 
 
Sual: Mülkiyyət formasına görə aşağıdakı bank təsnifat qrupuna daxil deyil? (Çəki: 1) 

 
dövlətlərarasi banklar 

 bələdiyyə və kommunal 

 
dövlətin iştirakı olan banklar

 hökumət bankları 

 
kooperativ banklar 

 
 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” qanun nə vaxt qəbul edilib? 
(Çəki: 1) 

 1992-ci ildə 

 
1991-ci ildə 

 
1994-cü ildə

 
1989-cu ildə

 
2002-ci ildə 

 
 
Sual: Manat ölkənin yeganə ödəniş vasitəsi elan olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 2006-cı il yanvarın 1-dən 



 
1995-ci il yanvarın 1-dən 

 1992-ci il yanvarın 1-dən 

 
1993-cü il yanvarın 1-dən

 2004-cü il yanvarın 1-dən

 
BÖLMƏ: 09#02 

Ad 09#02 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Bankların iqtisadi məzmununa görə aşağıdakı təsnifat qrupu yoxdur? (Çəki: 1) 

 
bаnk müəssisə kimi 

 
bаnk ticаrət müəssisəsi kimi

 
bаnk təmsilçi müəssisə kimi 

 
bаnk vаsitəçi müəssisə kimi 

 bаnk birjаnın аgеnti kimi 

 
 
Sual: Bank sisteminin ikinci pilləsində çıxış edən kommersiya bankları özünəməxsus 
xüsusiyyətləri ilə seçilən iqtisadi təşkilatları olub bölünür? (Çəki: 1) 

 
yerli və xarici banklara 

 universal və ixtisaslaşmış banklara 

 
kiçik və iri banklara 

 mərkəzi və kommersiya banklarına

 
dövlət və özəl banklara 

 
 
Sual: Universal banklar ...? (Çəki: 1) 

 kredit xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

 
bütün növ məsləhət xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

 bütün növ sığorta xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 



 
bütün növ bank xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

 bütün növ akkreditiv xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər

 
 
Sual: İxtisaslaşmış bankların güclü inkişafı əsasən müşahidə olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 
XVIII əsrin ikinci yarısından sonra

 XXI əsrin ikinci yarısından sonra 

 
XIX əsrin ikinci yarısından sonra 

 XX əsrin ikinci yarısından sonra 

 
XVII əsrin ikinci yarısından sonra 

 
 
Sual: Bank fəaliyyəti göstərilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) verilməsi səlahiyyəti olan 
orqan hansıdır? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı bank hüquq münasibətlərini tənzimləyən normativ-hüquqi akt 
deyil? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 

 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

 Mərkəzi Bankın qəbul edilmiş normativ aktları

 
“Kredit İttifaqları” haqqında qanun 

 “Dövlət büdcəsi haqqında qanun” 

 
 
Sual: Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ hansı banka 
məxsusdur? (Çəki: 1) 

 
Xalq Banka 



 
Royal Banka 

 Texnika Banka 

 
Mərkəzi Banka 

 Bank Standarta

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən mənfəətindən vergi tutulmayan 
bank hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Xalq Bank 

 Mərkəzi Bank 

 
Texnika Bank 

 Royal Bank 

 
Bank Standart

 
BÖLMƏ: 11#02 

Ad 11#02 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: «Valyuta tənzimi haqqında» qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasının valyuta tənzimi 
orqanları aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Milli Məclis və Maliyyə Nazirliyi 

 Milli Məclis və Mərkəzi Bank 

 
Milli Məclis və Hesablama Palatası

 Milli Məclis və Parlamaent 

 
Milli Məclis və Nazirlər Kabineti 

 
 
Sual: Məqsədi bir-birinin tapşırığı əsasında ödəmə və hesablaşmaların həyata keçirilməsi olan 
banklararası müqavilə münasibəti necə adlanır? (Çəki: 1) 

 daxili münasibətlər 

 
birgə münasibətlər 



 
qarşılıqlı münasibətlər

 müxbir münasibətlər 

 
daimi münasibətlər 

 
 
Sual: Bank öz müxbiri ilə ona verilən tapşırıqlar üzrə aşağıdakı hesablar vasitəsilə valyuta 
hesablaşmalarını həyata keçiri? (Çəki: 1) 

 «kostro» və «dorro» 

 
«nostro» və «lorro» 

 «fostro» və «torro» 

 
«mostro» və «zorro»

 «kostro» və «morro»

 
 
Sual: Əmtəə sənədlərinin təqdim olunması ilə bağlı hesablaşma forması aşağıdakılardan 
hansıdır? (Çəki: 1) 

 
sənədli akkreditiv 

 
inkasso 

 klirinq hesablaşmalar

 
nəğd hesablaşma 

 köçürmə 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı valyuta kursuna təsir edən amillərdən deyil? (Çəki: 1) 

 
ölkənin ödəmə balansının vəziyyəti 

 inflyasiya səviyyəsi 

 
siyasi vəziyyət 

 iqtisadiyyatın diversifikasiyası 

 
qısamüddətli kapitalın ölkələrarası hərəkəti

 
BÖLMƏ: 12#01 

Ad 12#01 

Suallardan 1 

Maksimal faiz 1 



Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası....? (Çəki: 1) 

 
fiziki şəxsdir 

 
ali hüquqi şəxsdir

 hüquqi şəxsdir 

 
icra orqanıdır 

 xarici şəxsdir 

 
BÖLMƏ: 12#02 

Ad 12#02 

Suallardan 23 

Maksimal faiz 23 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Dövlət krediti hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
bələdiyyə maliyyəsinin tərkib elementi 

 müəssisə maliyyəsinin tərkib elementi 

 
xarici dövlət maliyyəsinin tərkib elementi

 dövlət maliyyəsinin tərkib elementi 

 
hökumət maliyyəsinin tərkib elementi 

 
 
Sual: Dövlət kreditinin bank kreditindən başlıca fərqli xüsusiyyəti hansıdır? (Çəki: 1) 

 faiz dərəcələrindəki fərq 

 
sahə üzrə ixtisaslaşma 

 kreditin miqdarı 

 
kreditin müqabilində tələb edilən girov

 
kreditə görə qoyulan əlavə şərtlər 

 
 



Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
büdcədə təhsil xərclərinə aid edilən təşkilatların əmək haqqı 

 
bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 
Dünya Bankından maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 Dünya Bankından maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 
Dünya Bankından maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
dövriyyəyə daxil edilən dövlət istiqrazlara görə ödənilməli faizlər 

 bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 Dünya Bankından maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
 



Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
Maliyyə Nazirliyinin Mərkəzi Bankdan aldığı kredit 

 
bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 
Dünya Bankından maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
Nəqliyyat Nazirliyinin verdiyi sifarişlərə görə yaranan borc 

 bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 Dünya Bankından maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 Sosial sığorta pensiyalarına görə yaranan borc 

 
bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 
Dünya Bankından maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
Müdafiə Nazirliyinin aldığı ərzaq məhsullarına görə yaranan borc 

 bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 Dünya Bankından maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
 



Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
müxtəlif formada cəlb edilən əmanətlər 

 
bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 
Dünya Bankından maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
icarəyə götürülmüş obyektlərə ödənilən haqq 

 bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 Dünya Bankından maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 
Dünya Bankına üzvülük haqqı 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzvlük haqqı 

 
 



Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 
BMT-yə üzvlük haqqı 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici dövlət borcu hesab edilir? (Çəki: 1) 

 
bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı 

 
transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

 MDB-yə üzvlük haqqı 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcunun uçotunu aparır? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 

 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

 
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının daxili dövlət borcunun uçotunu aparır? (Çəki: 1) 

 Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 

 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

 Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

 Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 

 
 



Sual: Azərbaycan Respublikasında sığorta fəaliyyəti ilə bağlı lisenziyanı aşaöıdakılardan hansı 
verir? (Çəki: 1) 

 
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi

 Azərbaycan Respublikasının Neft Fondu 

 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

 
 
Sual: Sığorta təşkilatlarının təklif etdiyi xidmətlərin hüquqi əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1) 

 sığorta fəaliyyəti ilə bağlı Mərkəzi Bankıın lisenziyası 

 
sığorta fəaliyyəti ilə bağlı Vergilər Nazirliyinin lisenziyası 

 sığorta fəaliyyəti ilə bağlı Maliyyə Nazirliyinin lisenziyası 

 
sığorta fəaliyyəti ilə bağlı Sığorta Komitəsinin lisenziyası

 sığorta fəaliyyəti ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin lisenziyası 

 
 
Sual: Sığorta fəaliyyətinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir? (Çəki: 1) 

 
“Sığorta pensiyası haqqında” qanun 

 “Sığorta fəaliyyəti haqqında” qanun 

 
“Təkrar sığorta fəaliyyəti haqqında” qanun

 “Sığorta polisi haqqında” qanun 

 
“Sosial siğorta haqqında” qanun 

 
 
Sual: Sığorta fəaliyyəti zamanı müqavilə subyektləri qismində iştirak edir? (Çəki: 1) 

 maliyyə konsultantı və şirkət 

 
sığorta orqanı və nazirlik 

 sığorta polisi və sığorta edən

 
sığorta edən və sığortalı 

 sığorta obyekti və sığortalı 

 



 
Sual: Maliyyə sisteminin elementi kimi sığorta aşağıdakı kimi təsniləşdirilir? (Çəki: 1) 

 
sığorta fondu 

 sığorta bazası 

 
sığorta maliyyəsi

 sığorta krediti 

 
sığorta sistemi 

 
BÖLMƏ: 15#01 

Ad 15#01 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Milli valyutanın emissiyası hansı qrum tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1) 

 Maliyyə Nazirliyi 

 
Mərkəzi Bank 

 Valyuta Birjası 

 
Qiymətli kağızlar Komitəsi

 
Fransa şirkəti 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının pul vahidinin manat olması hansı aktla təsbit olunmuşdur? 
(Çəki: 1) 

 
Mərkəzi Bank haqqında qanunla 

 
Konstitusiya ilə 

 Mülkü Məcəllə ilə 

 
Manat haqqında qanunla 

 “Valyuta tənzimi haqqında” qanunla

 
 
Sual: Azərbaycanın valyuta sərvətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çəki: 1) 

 
xarici valyuta 



 
xarici valyutada qiymətli kağızlar

 qiymətli metallar 

 
təbii qiymətli daşlar 

 dövlət büdcəsinin profisiti 

 
 
Sual: Azərbaycanın valyuta sərvətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1) 

 
qızıl, gümüş və platin 

 büdcədə artıq qalan vəsait

 
palladium 

 zümrüd 

 
mirvari 

 
 
Sual: Dönərli valyuta istənilən xarci valyutaya... ? (Çəki: 1) 

 sərbəst surətdə dəyişdirilə bilməz 

 
sərbəst surətdə dəyişdirilmək üçün icazə olmalıdır

 sərbəst surətdə dəyişdirilə bilər 

 
sərbəst surətdə yalnız dollara dəyişdirilə bilər 

 sərbəst surətdə yalnız ekyuya dəyişdirilə bilər 

 
 
Sual: Dönərli valyutalar əsasən hansı ölkələrə məxsus olur? (Çəki: 1) 

 
keçid iqtisadiyyatlı ölkələrə 

 inkişaf etməkdə olan ölkələrə

 
üçüncü dünya ölkələrinə 

 
inkişaf etmiş ölkələrə 

 
MDB ölkələrinə 

 
BÖLMƏ: 04#01 

Ad 04#01 

Suallardan 15 

Maksimal faiz 15 



Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Maliyyə nəzarəti (Çəki: 1) 

 
yalnız müəssisələrin maraqlarını müdafiə edir 

 
yalnız sahibkarların maraqlarını müdafiə edir 

 yalnız vətəndaşların maraqlarını müdafiə edir 

 
yalnız idarə və təşkilatların maraqlarını müdafiə edir 

 dövlətin mənafeyini təmin etməklə müəssisə, idarə və vətəndaşların maraqlarını 
müdafiə edir 

 
 
Sual: “ Maliyyə nəzarətinin yoxlama hərəkətlərinin ifadə üsulu kimi səciyyələndirilən 
formaları ” olduğunu kim müəyyən etmişdir ? (Çəki: 1) 

 
dos. N.M.Artyomov

 R.O.Xalfina 

 
M.I.Piskotin 

 S.D.Tsırkin 

 
Y.A.Rovinski 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansılar maliyyə nəzarətinin formasıdır ? 1. ilkin nəzarət 2. Operativ 
nəzarət 3. Cari nəzarət 4. əvvəlcədən nəzarət 5. sonrakı nəzarət (Çəki: 1) 

 1,3,5

 
2,4,5

 
1,4,5

 
1,2,4

 
1,2,5

 
 
Sual: ... qanunvericilik əsasında və audit standartları əsasında təşkil olunur : (Çəki: 1) 

 
bank fəaliyyəti 

 
maliyyə fəaliyyəti



 
audit fəaliyyəti 

 sığorta fəaliyyəti 

 
valyuta fəaliyyəti 

 
 
Sual: Maliyyə nəzarəti haqqında yanlış olanı seçin : (Çəki: 1) 

 maliyyə nəzarətinin obyekti hər şeydən əvvəl pul münasibətləridir 

 
maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsinin zəruriliyi maliyyənin nəzarət 

funksiyasından irəli gəlir 

 maliyyə nəzarəti yalnız xüsusi istehsal sahələrini əhatə edir 

 
maliyyə nəzarəti həm xüsusi istehsal, həm bütöv ictimai təkrar istehsalı, həm də 

istehsaldankənar sahələri əhatə edir 

 
maliyyə nəzarəti dövlət nəzarətinin mühüm həlqəsidir 

 
 
Sual: Maliyyə intizamının tələbləri kimlərə aiddir ? (Çəki: 1) 

 
yalnız müəssisələrə 

 
yalnız idarə və təşkilatlara 

 yalnız sahibkarlara 

 
yalnız dövlət orqanlarına 

 müəssisə, idarə və təşkilatlar, dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxslərinə

 
 
Sual: ... pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə 
əməliyyatlarına başlanmazdan əvvəl həyata keçirilən nəzarətdir ? (Çəki: 1) 

 
cari nəzarət 

 operativ nəzarət 

 
ilkin nəzarət 

 
əvvəlcədən nəzarət

 
sonrakı nəzarət 

 
 
Sual: . Bu nəzarət fəaliyyət üçün əsas olan lisenziya və sənədlərin – büdcə layihələrinin, 
maliyyə planları və smetaları, kassa sənədlərinin olub-olmamasının yoxlanılmasından ibarətdir 
: (Çəki: 1) 



 
cari nəzarət 

 operativ nəzarət 

 
ilkin nəzarət 

 
əvvəlcədən nəzarət

 
sonrakı nəzarət 

 
 
Sual: ... maliyyə nəzarətinin məqsədi maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi 
metodiki köməklik göstərməkdən ibarətdir : (Çəki: 1) 

 cari nəzarət 

 
operativ nəzarət 

 ilkin nəzarət 

 
əvvəlcədən nəzarət

 
sonrakı nəzarət 

 
 
Sual: Cari nəzarət (Çəki: 1) 

 
pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesində aparılan maliyyə nəzarətidir 

 
məqsədi maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodiki köməklik 

göstərməkdir 

 fəaliyyət üçün əsas olan lisenziya və sənədlərin olub-olmamasıının 
yoxlanılmasından ibarətdir 

 
maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarətidir 

 maliyyə əməliyyatlarına başlanmazdan əvvəl həyata keçirilən nəzarətdir 

 
 
Sual: ... nəzarətin aparılmasında məqsəd maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları 
aşkara çıxarmaq və xəbərdar etməkdən ibarətdir : (Çəki: 1) 

 
cari 

 operativ 

 
ilkin 

 
əvvəlcədən

 
sonrakı 



 
 
Sual: Cari maliyyə nəzarətinin obyekti (Çəki: 1) 

 
əldə olunmuş gəlirlərdən dövlət qarşısında öhdəliklərin icra olunması ilə və ya 

təqdim edilmiş pul vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı sənədləşdirilmələrdir 

 maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxarmaqdır 

 
maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxarmaq və xəbərdar 

etməkdir 

 maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodiki köməklik 
göstərməkdir 

 heç biri 

 
 
Sual: Bu nəzarətin obyekti əldə olunmuş gəlirlərdən dövlət qarşısında öhdəliklərin icra 
olunması ilə və ya təqdim edilmiş pul vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı sənədləşdirilmələrdir 
(Çəki: 1) 

 
cari 

 operativ 

 
ilkin 

 
əvvəlcədən

 
sonrakı 

 
 
Sual: Sonrakı nəzarət (Çəki: 1) 

 maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarətidir 

 
maliyyə əməliyyatları başlamazdan əvvəl aparılan maliyyə nəzarətidir 

 pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesində aparılan maliyyə nəzarətidir 

 
maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxarır 

 maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodiki köməklik 
göstərməkdir 

 
 
Sual: Maliyyə nəzarətinin bütün növlərini necə qruplaşdırmaq olar ? (Çəki: 1) 

 
məcburi, könüllü 

 
dövlət, parlament



 
cari, ilkin 

 vergi, valyuta 

 
bank, sığorta 

 
 
 

 
  

 


