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0611 - Gömrük işi

Təsviri

[Təsviri]

Müəllif

Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ

İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı

260 (52 %)

Suallardan

500

Bölmələr

23

Bölmələri qarışdırmaq
Köçürməyə qadağa
Ancaq irəli
Son variant

BÖLMƏ: 01
Ad

01

Suallardan

22

Maksimal faiz

22

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

3%

Sual: Gömrük işi barədə ilk yazılı məlumatlar hansı əsrə aiddir? (Çəki: 1)
M.Ö. 4-cü əsr;
M.Ö. 2-ci əsr;
M.Ö. 2-ci əsr;
M.Ö. 1-ci əsr;
1-ci əsr.

Sual: Gömrük işi barədə ilk məlumatlara hansı yazılı abidədə rast gəlinir? (Çəki: 1)
“Artahaşastra”;
“Manu qanunları”;

“Avesta”;
“Palmir gömrük tarifi”;
Hamurapi qanunları.
Sual: İlk dəfə hansı yazılarda mallara və yol məsrəflərinə gömrük rüsumlarının
hesablanması qaydaları verilmişdir? (Çəki: 1)
“Artahaşastra”;
“Manu qanunları”;
“Avesta”;
“Palmir gömrük tarifi”;
Hamurapi qanunları.

Sual: “Artahaşastra” və “Manu qanunları” hansı gədim ölkədə yazılmışdır? (Çəki: 1)
Yunanıstan;
Çin;
Hindistan;
Suriya;
Misir

Sual: “Palmir gömrük tarifi” hansı ölkədə hazrlanmışdır? (Çəki: 1)
Yunanıstan
Çin;
Hindistan
Suriya
Misir

Sual: “Palmir gömrük tarifi” neçənci ildə hazrlanmışdır? (Çəki: 1)
M.Ö. 237;
M.Ö. 137;
137
237
1137

Sual: “Palmir gömrük tarifi”nin orijinalı hazırda harada saxlanır? (Çəki: 1)
Luvr Muzeyi;
Drezden Qalereyası;;
Sankt-Peterburq Dövlət Ermitajı
İskəndəriyyə kitabxanası;
Kadusey.
Sual: Müasir xarici ticarətdə mövcud olan 2 fərqli konsepsiya hansılardır? (Çəki: 1)
Proteksionizm – fritredizm;
Makroiqtisadiyyat – mikroiqtisadiyyat;
İqtisadi tənzimləmə - inzibati tənzimləmə

İdxal – ixrac;
Akkreditiv – inkasso.

Sual: Proteksionizmin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Xarici investisiyalara dövlət himayəsi;
Yerli istehsalata dövlət himayəsi;
Yerli əmtəələrin idxal malları ilə rəqabətdən qorunması;
İxracatın liberallaşdırılması;
Xarici təcarətdə gömrük maneələrinin aradan qaldırılması.

Sual: Fritredizmn mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Xarici investisiyalara dövlət himayəsi;
Yerli istehsalata dövlət himayəsi;
Yerli əmtəələrin idxal malları ilə rəqabətdən qorunması;
İxracatın liberallaşdırılması;
Xarici təcarətdə gömrük maneələrinin aradan qaldırılması
Sual: Gömrük fəaliyyətinin əsas vəzifələri: (Çəki: 1)
Ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsi olmaq, büdcəyə gəlir
gətirmək;
Xalqın daim artmaqda olan maddi və mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsini təmin
etmək;
Pul-əmtəə balansını müəyyənləşdirmək;
Pasport və viza rejiminə nəzarət etmək;
Ölkədə rəqabət mühiti yaratmaq və təbii inhisarların fəaliyyətinə nəzarət etmək.
Sual: Müstəqilliyini elan etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının gömrük
siyasətində qarşılaşdığı başlıca problemlər: (Çəki: 1)
Ölkə sərhədlərini tam əhatə edən gömrük şəbəkəsinin olmamasıvə ərazinin bir
hissəsinin erməni işğalı altında olması;
Milli gömrük siyasətinin yoxluğu;
Milli gömrük kadrlarının çatışmazlığı və onların hazlrlanması üçün hüquqi
bazanın, metodik vəsaitin və dərsliklərin olmaması;
Bütün cavablar doğrudur
Doğru cavab yoxdur.

Sual: Gömrük işi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Gömrük sərhədindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri barəsində gömrüktarif tənzimlənməsi tədbirlərindən, xarici ticarətin iştirakçıları tərəfindən gömrük
qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qadağalara və məhdudiyyətlərə riayət
olunmasını təmin edən üsullar toplusundan və gömrük siyasətinin həyata
keçirilməsinin digər vasitələrindən
Gömrük sərhədindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri barəsində gömrüktarif tənzimlənməsi tədbirlərindən
Gömrük sərhədindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri barəsində gömrüktarif tənzimlənməsi tədbirlərindən və xarici ticarətin iştirakçıları tərəfindən gömrük

qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qadağalara və məhdudiyyətlərə riayət
olunmasını təmin edən üsullar toplusundan
Xarici ticarətin iştirakçıları tərəfindən gömrük qanunvericiliyi ilə
müəyyənləşdirilmiş qadağalara və məhdudiyyətlərə riayət olunmasını təmin edən
üsullar toplusundan və gömrük siyasətinin həyata keçirilməsinin digər vasitələrindən
Xarici ticarətin iştirakçıları tərəfindən gömrük qanunvericiliyi ilə
müəyyənləşdirilmiş qadağalara və məhdudiyyətlərə riayət olunmasını təmin edən
üsullar toplusundan

Sual: Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 1-ci maddəsinin 34-cü bəndinə
görə, mallar necə təsnifləndərəilir? (Çəki: 1)
Gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft və elektrik
enerjisi
Gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft, elektrik
enerjisi də daxil olmaqla, istənilən daşınar əmlak, o cümlədən, nəqliyyat vasitələri
Gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft, elektrik
enerjisi də daxil olmaqla, istənilən daşınar əmlak, o cümlədən sərnişinlərin və
yüklərin beynəlxalq daşınması üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitələri istisna
olmaqla, nəqliyyat vasitələri
Yüklərin beynəlxalq daşınması üçün istifadə olunan hava, dəmiryol, dəniz, daxili
su, avtomobil nəqliyyatı vasitələri, o cümlədən konteynerlər və digər nəqliyyat
avadanlığı
Sərnişinlərin və yüklərin beynəlxalq daşınması üçün istifadə olunan hava,
dəmiryol, dəniz, daxili su, avtomobil nəqliyyatı vasitələri, o cümlədən konteynerlər
və digər nəqliyyat avadanlığı

Sual: Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 1-ci maddəsinin 42-ci bəndinə
görə, nəqliyyat vasitələri necə təsnifləndərəilir? (Çəki: 1)
Gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft və elektrik
enerjisi
Gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft, elektrik
enerjisi də daxil olmaqla, istənilən daşınar əmlak, o cümlədən, nəqliyyat vasitələri
Gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft, elektrik
enerjisi də daxil olmaqla, istənilən daşınar əmlak, o cümlədən sərnişinlərin və
yüklərin beynəlxalq daşınması üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitələri istisna
olmaqla, nəqliyyat vasitələri
Yüklərin beynəlxalq daşınması üçün istifadə olunan hava, dəmiryol, dəniz, daxili
su, avtomobil nəqliyyatı vasitələri, o cümlədən konteynerlər və digər nəqliyyat
avadanlığı
Sərnişinlərin və yüklərin beynəlxalq daşınması üçün istifadə olunan hava,
dəmiryol, dəniz, daxili su, avtomobil nəqliyyatı vasitələri, o cümlədən konteynerlər
və digər nəqliyyat avadanlığı
Sual: Gömrük tənzimlənməsi nədir? (Çəki: 1)
Dövlət sərhədindən malları və nəqliyyat vasitələrini keçirmək hüququndan
istifadə edən şəxslərin riayət etməli olduğu norma və qaydaların müəyyən olunması
Dövlət sərhədindən malları və nəqliyyat vasitələrini keçirmək hüququndan
istifadə edən şəxslərin riayət etməli olduğu qaydaların müəyyən olunması

Gömrük sərhədindən malları və nəqliyyat vasitələrini keçirmək hüququndan
istifadə edən şəxslərin riayət etməli olduğu qaydaların müəyyən olunması
Gömrük sərhədindən malları və nəqliyyat vasitələrini keçirmək hüququndan
istifadə edən şəxslərin riayət etməli olduğu norma və qaydaların müəyyən olunması
Gömrük sərhədindən malları keçirmək hüququndan istifadə edən şəxslərin riayət
etməli olduğu norma və qaydaların müəyyən olunması

Sual: Azərbaycan Respublikasının hansı qismi gömrük ərazisidir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının ərazisi
Azərbaycan Respublikasının sərbəst zonalarının ərazisi
Azərbaycan Respublikasının gömrük nəzarət zonalarının ərazisi
Sərbəst zonalar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının ərazisi
Müvəqqəti saxlanclar

Sual: Gömrük sərhədi necə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)
Gömrük ərazisinin hüdudları
Sərbəst zonaların perimetrləri
Gömrük nəzarət zonalarının perimetrləri
Gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin sərbəst zonaların perimetrləri
Gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin gömrük nəzarət zonalarının və sərbəst
zonaların perimetrləri

Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyi hansı normativ sənədlərlə
tənzimlənir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi və “Gömrük tarifi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının
Gömrük Məcəlləsi və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının
Gömrük Məcəlləsi, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu,
onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar və Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi, “Gömrük tarifi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş digər
normativ hüquqi aktlar
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi, “Gömrük tarifi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş digər
normativ hüquqi aktlar və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələr

Sual: Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyasının 151-ci maddəsinə uyğun olaraq,
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin müddəaları
gömrük işi üzrə normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalardan
fərqləndikdə, hansı müddəalar tətbiq edilir? (Çəki: 1)
Gömrük işi üzrə normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalar
Beynəlxalq müqavilələrin müddəaları

Gömrük məmurunun subyektiv əsaslandırmasına görə
Bəyannaməçi və gömrük məmurunun qarşılıqlı razılaşması ilə
Hər ikisi
Sual: Gömrük işinin təşkili fənni nəyi öyrənir? (Çəki: 1)
Mövcud reallıqda ölkənin optimal xarici ticarət siyasətinin məyyənlişdirilməsi
Mövcud reallıqda ölkənin xarici ticarət siyasətinin gömrük orqanları vasitəsi ilə ən
effektiv tətbiqi yollarını
Ölkənin xarici ticarət siyasətini
Mövcud reallıqda ölkənin optimal xarici ticarət siyasətinin məyyənlişdirilməsi və
bu siyasətin gömrük orqanları vasitəsi ilə ən effektiv tətbiqi yollarını
Doğru cavab yoxdur

Sual: Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi haqqında Əsasnamə”-ni nə zaman təsdiq etmişdir? (Çəki: 1)
27.10.1995-ci il
27.10.2008-ci il
17.10.1998-ci il
27.10.1998-ci il
17.10.1991-ci il

BÖLMƏ: 03
Ad

03

Suallardan

23

Maksimal faiz

23

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Gömrük ərazisi nədir? (Çəki: 1)
Ölkənin dövlət sərhədləri ilə əhatələnmiş ərazi;
Ölkənin gömrük qanunvericiliyinin tam həcmdə fəaliyyət göstərdiyi ərazi;
Ölkədə qömrük terminallarının yerləşdiyi ərazilər;
Gömrükxana;
Sərbəst gömrük zonaları.

Sual: Azərbaycandakı sərbəst zonaların əraziləri: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə daxildirlər;
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən kənarda yerləşən ərazilərdir;
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə qismən daxildirlər;
Qanunla müəyyən olunmamışdır;
Gonşu ölkələr ilə olan sərhədlərin neytral zonalarında yerləşir.

Sual: Azərbaycandakı xüsusi iqtisadi zonaların əraziləri: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə daxildir
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən kənarda yerləşən ərazilərdir;
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə qismən daxildir;
Qanunla müəyyən olunmamışdır;
Qonşu ölkələr ilə olan sərhədlərin neytral zonalarında yerləşir.

Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddi: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddi ilə eynidir;
Qömrükxana ərazilərinin sərhədləridir;
Sərbəst zonaların perimetrləridir;
Xüsusi iqtisadi zonaların perimetrləridir;
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin sərbəst
zonaların perimetrləridir.
Sual: Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 13-cü maddəsinə görə, “bir
pəncərə” prinsipi nə üçün tətbiq olunur? (Çəki: 1)
Mallara nəzarəti asanlaşdırmaq
Mallara nəzarəti avtomatlaşdırmaq
Mallara nəzarəti mümkün qədər dəqiqləşdirmək
Mallara və nəqliyyat vasitələrinə nəzarəti mümkün qədər qısa vaxtda həyata
keçirmək
Mallara nəzarəti mümkün qədər qısa vaxtda həyata keçirmək

Sual: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan
Respublikasının bütün başqa dövlət orqanları, tabeçiliyindən və mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq, idarələr, müəssisələr və təşkilatlar, habelə vəzifəli
şəxslər və vətəndaşlar üçün icrası məcburi olan: (Çəki: 1)
Normativ aktlar qəbul edə bilər;
Normativ aktlar qəbul edə bilməz;
Öz səlahiyyətləri daxilində normativ aktlar gəbul edə bilər;
Dövlət sərhəddini dəyişə bilər;
Yol-hərəkət qaydalarını nizamlayan yeni normativ aktlar qəbul edə bilər.

Sual: Azərbaycan Respulikasında gömrük işini həyata keçirən gömrük orqanları
(Çəki: 1)
Vahid sistemdir;
Hüquq-mühafizə orqanıdır;
Nəzarət-təftiş orqanıdır;
Vahid sistem təşkil edən hüquq-mühafizə orqanıdır
Vahid sistem təşkil edən nəzarət-təftiş orqanıdır.

Sual: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22.03.1997-ci il tarixli 24 saylı
qərarı ilə: (Çəki: 1)

Bakı baş gömrük idarəsinə tabe olmaqla, fəaliyyət zonası bütövlükdə
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisi olan, aksiz gömrük idarəsi
yaradılmışdır;
Bakı şəhərində, fəaliyyət zonası bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının gömrük
ərazisi olan, aksiz gömrük idarəsi yaradılmışdır;
DGK-ya bilavasitə tabe olmaqla, Bakı şəhərində, fəaliyyət zonası bütövlükdə
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisi olan, aksiz gömrük idarəsi
yaradılmışdır;
)DGK-ya bilavasitə tabe olmaqla, Bakı şəhərində, fəaliyyət zonası bütövlükdə
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisi olan, aksiz gömrük postu yaradılmışdır;
Şəki şəhərində aksiz gömrük postu yaradılmışdır.

Sual: Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 11-ci maddəsinə görə,
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarının: (Çəki: 1)
Bayrağı və tanınma nişanları vardır;
Bayrağı vardır;
Tanınma nişanları vardır;
Nizamnaməsi vardır;
Nizamnaməsi, bayrağı və tanınma nişanları vardır.
Sual: Gömrük sistemi nə deməkdir? (Çəki: 1)
Gömrük siyasətini həyata keçirən dövlət strukturu;
Gömrük siyasətini həyata keçirən dövlət və digər icra strukturlarının ümumi adı;
Gömrük siyasətini həyata keçirən dövlət və digər icra strukturlarının praktiki
fəaliyyət formaları;
Gömrük siyasətini həyata keçirən dövlət və digər icra strukturlarının və eləcə də,
onların praktiki fəaliyyət formalarının ümumi adı
Gömrük siyasətinin sinonimi.

Sual: Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi aşağıdakı beynəlxalq
təşkilatın Maliyyə komitəsinin və Siyasi Şurasının üzvüdür: (Çəki: 1)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı;
İslam Konfransı Təşkilatı;
Ümumdünya Gömrük Təşkilatı
Türkdilli Ölkələrin Parlament Assosiasiyası;
Müstəqil Dövlətlər Birliyi.

Sual: Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi aşağıdakı ölkələrin gömrük
orqanları ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında saziş imzalamışdır: (Çəki: 1)
Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası, Gürcüstan, Özbəkistan,
Qazaxıstan, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna;
ABŞ, Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna;
Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası, Avstraliya;
Argentina, Livan, Bolqarıstan.
İsrail, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna;

Sual: Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığı hökuməti arasında gömrük orqanlarnın qarşılıqlı inzıbati yardımı
haqqnda memorandum neçənci ildə imzalanmışdır? (Çəki: 1)
1995
1997
1999
2001
2003

Sual: Azərbaycan Respublikası “Malların təsviri və kodlaşdırılması üzrə
harmonikləşdirilmiş system haqqında konvensiya”ya hansı ildə qoşulmuşdur? (Çəki:
1)
1995
1997
1999
2003
2001

Sual: Azərbaycan Respublikası “Malların təsviri və kodlaşdırılması üzrə
harmonikləşdirilmiş system haqqında konvensiya”ya qoşulmuş sayca neçənci
ölkədir? (Çəki: 1)
51
100
101
201
218

Sual: Hazırda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Avropa İttifaqınn
hansı proqramı çərçivəsində “Təhsil” və “İdarəetmə və təşkil” layihələrini reallaşdırır?
(Çəki: 1)
Erazmus
Mundus
Tempus
Tasis
Traseka

Sual: MDB məkanında ilk dəfə Bakıda keçirilmiş olan Ümumdünya Gömrük
Təşkilatının Siyasi Komissiyasının 44-cü sessiyası nə zaman baş tutub? (Çəki: 1)
5 – 8 dekabr 2000
5 – 8 dekabr 2001;
5 – 8 dekabr 2002;
5 – 8 dekabr 2003;
5 – 8 dekabr 2004;
Sual: Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Siyasi Komissiyasının 44-cü dekabr
sessiyasının işində dünyanın neçə ölkəsindən nümayəndə iştirak edib? (Çəki: 1)

18
20
22
24
26
Sual: Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Siyasi Komissiyasının 44-cü dekabr
sessiyasının işində neçə nəfərlik nümayəndə heyəti iştirak edib? (Çəki: 1)
50
60
70
80
90

Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətinin əsas məqsədləri hansılardır?
(Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının daxili bazarının qorunması
Milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində gömrük nəzarəti və mal
dövriyyəsinin tənzimlənməsi vasitələrindən daha səmərəli istifadənin təmin
edilməsi, Azərbaycan Respublikasının daxili bazarının qorunması
Azərbaycan Respublikasının daxili bazarının qorunması, milli iqtisadiyyatın
inkişafının stimullaşdırılması, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətindən irəli gələn
vəzifələrin yerinə yetirilməsinə kömək edilməsi
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində gömrük nəzarəti və mal
dövriyyəsinin tənzimlənməsi vasitələrindən daha səmərəli istifadənin təmin
edilməsi, Azərbaycan Respublikasının daxili bazarının qorunması, milli
iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi
siyasətindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə kömək edilməsi

Sual: Azərbaycan Respublikasında gömrük orqanlarının fəaliyyəti hansı prinsiplərə
əsaslanır? (Çəki: 1)
Qanunun aliliyi, insan hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması, şəxslərin qanun
qarşısında hüquq bərabərliyi, məxfilik, peşəkarlıq
Qanunun aliliyi, insan hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması, şəxslərin qanun
qarşısında hüquq bərabərliyi, məxfilik, peşəkarlıq, xidmətdə nizam-intizam
Şəxslərin qanun qarşısında hüquq bərabərliyi, aşkarlıq, peşəkarlıq, xidmətdə
nizam-intizam
Şəxslərin qanun qarşısında hüquq bərabərliyi, məxfilik, peşəkarlıq, xidmətdə
nizam-intizam
Qanunun aliliyi, insan hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması, şəxslərin qanun
qarşısında hüquq bərabərliyi, aşkarlıq, peşəkarlıq, xidmətdə nizam-intizam

Sual: Gömrük orqanlarının vahid sisteminə aşağıdakılar daxildir: (Çəki: 1)
Ərazi gömrük idarələri, ixtisaslaşdırılmış gömrük idarələri, gömrük postları
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının aparatı, ərazi gömrük idarələri, gömrük
postları

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının aparatı, ixtisaslaşdırılmış gömrük idarələri,
gömrük postları
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının aparatı, ərazi gömrük idarələri,
ixtisaslaşdırılmış gömrük idarələri, gömrük postları
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının aparatı, ərazi gömrük idarələri,
ixtisaslaşdırılmış gömrük idarələri, gömrük postları, gömrük məntəqələri

Sual: Gömrük orqanları və digər dövlət orqanları məlumatların öz aralarında və başqa
ölkələrin gömrük və digər səlahiyyətli dövlət orqanları ilə mübadiləsini nə üçün həyata
keçirirlər? (Çəki: 1)
Risklərin azaldılması, beynəlxalq ticarət-təchizat zəncirinin fəaliyyətinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
Risklərin azaldılması, beynəlxalq ticarət-təchizat zəncirinin fəaliyyətinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, xarici ticarətin asanlaşdırılması
Beynəlxalq ticarət-təchizat zəncirinin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi,
xarici ticarətin asanlaşdırılması
Risklərin azaldılması, xarici ticarətin asanlaşdırılması
Risklərin azaldılması, beynəlxalq ticarət-təchizat zəncirinin fəaliyyətinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, xarici ticarətin asanlaşdırılması, qeyri-tarif
maneələrin aradan qaldırılması

BÖLMƏ: 04
Ad

04

Suallardan

49

Maksimal faiz

49

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

3%

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.

Sual: Diplomatik agent gömrük sərhədini keçərkən, gömrük nəzarəti nəticəsində
gömrük qanunvericiliyinin pozulması faktı aşkar edilərsə, bu barədə gömrük

orqanının səlahiyyətli şəxsi tərəfindən protokol əvəzinə xüsusi akt tərtib olunur.
Çünki, (Çəki: 1)
İstənilən qömrük qanunvericiliyi pozulması halında akt tərtib olunur;
Diplomatik agent məhkəmə immunitetinə malik olduğu üçün, galdığı ölkənin
qanunlarına görə protokol vasitəsi ilə hüquqi məsuliyyətə cəlb oluna bilməz
Gömrük orqanının səlahiyyətli şəxsi ganun pozuntusu faktını istənələn formada
rəsmiləşdirə bilər;
Akt xarici dildə tərtib olunur;
Akt sadədir və onun tətib olunması az vaxt aparır.

Sual: 1967-ci il Vyana konvensiyasının 37-ci maddəsinə uyğun olaraq: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn diplomatik agentlərə tətbiq olunan
güzəştlər onların ailə üzvlərinə şamil edilimir;
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn diplomatik agentlərə tətbiq olunan
güzəştlər onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə də şamil edilir;
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn diplomatik agentlərə tətbiq olunan
güzəştlər dövlətlərarası müqavilə əsasında onların ailə üzvlərinə də şamil edilir;
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn diplomatik agentlərə tətbiq olunan
güzəştlər dövlətlərarası müqavilə əsasında onların ailə üzvlərinə də şamil edilə
bilər;
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn diplomatik agentlərə tətbiq olunan
güzəştlər onların ailə üzvlərinə və onlarla birlikdə hərəkət edən nümayəndə
heyətinə də şamil edilir.

Sual: Diplomatik və konsul poçtu: (Çəki: 1)
Diplomatik və ya konsul kuryeri ilə müşayət olunan mallardır.
Diplomatik və ya konsul kuryeri ilə müşayət olunan, və ya adi rabitə kanalı ilə bir
ölkədən digərinə göndərilən mallardır.
Diplomatik və ya konsul kuryeri ilə müşayət olunan, və ya adi rabitə kanalı ilə bir
ölkədən digərinə göndərilən sənəd və mallardır.
Diplomatik və ya konsul kuryeri ilə müşayət olunan, və ya adi rabitə kanalı ilə bir
ölkədən digərinə göndərilən, xüsusi valizlərdə gablaşdırılmış, möhürlənmiş və
işarələnmiş, daxilində yalnız rəsmi istifadə üçün nəzərdə tutulan sənəd və mallardır.
Diplomatik və ya konsul kuryeri ilə müşayət olunan, və ya adi rabitə kanalı ilə bir
ölkədən digərinə göndərilən, xüsusi valizlərdə gablaşdırılmış, möhürlənmiş və
işarələnmiş sənəd və mallardır.

Sual: Diplomatik poçt açıla və ya yubadıla bilməz, əgər: (Çəki: 1)
Diplomatik poçtun bütün baqajları (yerləri) onları fərqləndirən və diplomatik poçta
aid olduğunu müəyyən etməyə imkan verən əlamətlərə malikdirlərsə;
Diplomatik poçt diplomatik kuryerlə müşayət olunursa;
Diplomatik poçtun bütün baqajları (yerləri) onları fərqləndirən və diplomatik poçta
aid olduğunu müəyyən etməyə imkan verən əlamətlərə malikdirlərsə və diplomatik
kuryerlə müşayət olunursa;
Azərbaycan Respublikasının diplomatik poçtun getdiyi və ya gəldiyi ölkə ilə
müvaviq sazişi varsa;
Diplomatik poçt şəffaf valizdə qablaşdırılıbsa.

Sual: Diplomatik agent xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, üçüncü ölkə ərazisindən
keçirsə: (Çəki: 1)
O və onun ailə üzvləri bu ölkədən bütün immunitetləri alırlar;
O heç bir imtiyaza sahib deyil;
O tranzit üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi immunitet alır;
O və onun ailə üzvləri tranzit üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi immunitet alırlar;
Ölkələr arası müvafiq saziş mövcuddursa, ona uyğun immunitet alır.

Sual: Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakı qruplara ayrılır: (Çəki:
1)
Ticarət sənədləri, nəqliyyat sənədləri, gömrük sənədləri, gömrük nəzarəti üçün
tələb olunan digər sənədlər;
Ticarət sənədləri, gömrük sənədləri, gömrük nəzarəti üçün tələb olunan digər
sənədlər;
Ticarət sənədləri, nəqliyyat sənədləri, gömrük nəzarəti üçün tələb olunan digər
sənədlər;
Ticarət sənədləri, nəqliyyat sənədləri, gömrük sənədləri;
Nəqliyyat sənədləri, gömrük sənədləri, gömrük nəzarəti üçün tələb olunan digər
sənədlər.

Sual: Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan ticarət sənədləri aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
Müqavilə, hesab-faktura, invoys, gablaşdırma sənədləri və s.;
Konosament, gaimə, TIR-karnet, CMR, yol-daşıma cədvəli, vaqon vərəqi, təhvil
cədvəli, fraxt müqaviləsi, baqaj gəbzi və s.;
Gömrük bəyannaməsi, gömrük orqanları tərəfindən verilən müxtəlif icazələr,
attestatlar və s.;
Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri, uyğunluq
sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı, karantin və icazə sənədləri, sərhəd buraxılış
vərəqələri və s.;
Müqavilə, invoys, TIR-karnet, CMR, gömrük bəyannaməsi, Xarici iqtisadi
fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri, uyğunluq sertifikatı və s.

Sual: Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan nəqliyyat sənədləri aşağıdakılardır: (Çəki:
1)
Müqavilə, hesab-faktura, invoys, gablaşdırma sənədləri və s.;
Konosament, gaimə, TIR-karnet, CMR, yol-daşıma cədvəli, vaqon vərəqi, təhvil
cədvəli, fraxt müqaviləsi, baqaj gəbzi və s.;
Gömrük bəyannaməsi, gömrük orqanları tərəfindən verilən müxtəlif icazələr,
attestatlar və s.;
Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri, uyğunluq
sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı, karantin və icazə sənədləri, sərhəd buraxılış
vərəqələri və s.;
Müqavilə, invoys, TIR-karnet, CMR, gömrük bəyannaməsi, Xarici iqtisadi
fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri, uyğunluq sertifikatı və s.

Sual: Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan gömrük sənədləri aşağıdakılardır: (Çəki: 1)

Müqavilə, hesab-faktura, invoys, gablaşdırma sənədləri və s.;
Konosament, gaimə, TIR-karnet, CMR, yol-daşıma cədvəli, vaqon vərəqi, təhvil
cədvəli, fraxt müqaviləsi, baqaj gəbzi və s.;
Gömrük bəyannaməsi, gömrük orqanları tərəfindən verilən müxtəlif icazələr,
attestatlar və s.;
Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri, uyğunluq
sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı, karantin və icazə sənədləri, sərhəd buraxılış
vərəqələri və s.;
Müqavilə, invoys, TIR-karnet, CMR, gömrük bəyannaməsi, Xarici iqtisadi
fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri, uyğunluq sertifikatı və s.
Sual: Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan digər sənədlər aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
Müqavilə, hesab-faktura, invoys, gablaşdırma sənədləri və s.;
Konosament, gaimə, TIR-karnet, CMR, yol-daşıma cədvəli, vaqon vərəqi, təhvil
cədvəli, fraxt müqaviləsi, baqaj gəbzi və s.;
Gömrük bəyannaməsi, gömrük orqanları tərəfindən verilən müxtəlif icazələr,
attestatlar və s.;
Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri, uyğunluq
sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı, karantin və icazə sənədləri, sərhəd buraxılış
vərəqələri və s.;
Müqavilə, invoys, TIR-karnet, CMR, gömrük bəyannaməsi, Xarici iqtisadi
fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri, uyğunluq sertifikatı və s.

Sual: Gömrük orqanınn vəzifəli şəxsinin deklarantdan gömrük nəzarəti məqsədi üçün
əlavə sənədlər tələb etmək hüququ: (Çəki: 1)
Yoxdur
Var
Qanunla müəyyənləşməyib;
Məhduddur;
Prokurorun müvafiq sanksiyasından sonra yaranır.
Sual: Hava gəmilərində gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün lazım oian
sənədlər: (Çəki: 1)
Kapitanın yazılı ifadəsi, gəmi şəhadətnaməsi, ekipajın siyahısı, sərnişinlərin və
bagajın siyahısı, gəmi təchizatının və daşınan yükün sənədləri;
Gəminin adı, onun bayrağı, limanın adı, gəlmə tarixi, kapitanın soyadı, ekipaj
üzvlərinin sayı, sərnişin və baqajın miqdarı, yola düşmə limanı, valyuta, yüklərin adı
və miqdarı, konosament və manifestlərin siyahısı;
Əsas bəyannamənin üç nüsxəsi, yük cədvəlinin üç nüsxəsi, bort ehtiyatlarının
sadə siyahısının iki nüsxəsi;
Qaimə, yük vərəqəsi, varsa, Beynəlxalq Yük Daşımaları kitabçası (Karnet);
Qaimənin tərtib edilmə yeri və tarixi, göndərənin adı və ünvanı, daşıyıcının adı və
ünvanı, yükün daşınmaya qəbul edildlyi yer, tarixi və təhvil verilməsi nəzərdə tutulan
yer, alıcının adı və ünvanı, yükün qəbul edilmiş şərti işarəsi və qablaşdırma üsulu,
təhlükəli yüklər üşün onların işarəsi, yük yerlərinin sayı

Sual: Avtomobillə yükdaşımalarda gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün lazım
oian sənədlər: (Çəki: 1)
Kapitanın yazılı ifadəsi, gəmi şəhadətnaməsi, ekipajın siyahısı, sərnişinlərin və
bagajın siyahısı, gəmi təchizatının və daşınan yükün sənədləri
Gəminin adı, onun bayrağı, limanın adı, gəlmə tarixi, kapitanın soyadı, ekipaj
üzvlərinin sayı, sərnişin və baqajın miqdarı, yola düşmə limanı, valyuta, yüklərin adı
və miqdarı, konosament və manifestlərin siyahısı;
Əsas bəyannamənin üç nüsxəsi, yük cədvəlinin üç nüsxəsi, bort ehtiyatlarının
sadə siyahısının iki nüsxəsi;
Qaimə, yük vərəqəsi, varsa, Beynəlxalq Yük Daşımaları kitabçası (Karnet
Qaimənin tərtib edilmə yeri və tarixi, göndərənin adı və ünvanı, daşıyıcının adı və
ünvanı, yükün daşınmaya qəbul edildlyi yer, tarixi və təhvil verilməsi nəzərdə tutulan
yer, alıcının adı və ünvanı, yükün qəbul edilmiş şərti işarəsi və qablaşdırma üsulu,
təhlükəli yüklər üşün onların işarəsi, yük yerlərinin sayı.

Sual: Gömrük nəzarəti üçün istifadə olunan sənədlər ən azı neçə il saxlanılmalıdır?
(Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Gömrük nəzarəti zonaları: (Çəki: 1)
Gömrük rəsmiləşdirilmələri aparılan ərazilərdir;
Gömrük sərhəddi boyu yerləşən ərazilərdir;
Gömrük orqanları yerləşən ərazilərdir;
Gömrük rəsmiləşdirilmələri aparılan, gömrük orqanları yerləşən və gömrük
sərhəddi boyu yerləşən ərazilərdir;
Gömrük rəsmiləşdirilmələri aparılan, gömrük orqanları yerləşən və gömrük
sərhəddi boyu yerləşən və Dövlət Gömrük Komitəsinin müəyyən etdiyi digər
ərazilərdir

Sual: Sərnişinlərin gömrük nəzarəti zamanı “yaşıl” və ya “qırmızı” dəhlizdən keçmək
qərarını: (Çəki: 1)
Baxış aparan gömrük işçisi verir;
Gömrük orqanının səlahiyyətli nümayəndəsi verir;
Gömrük orqanının səlahiyyətli nümayəndəsi gömrük bəyannaməsinə nəzarət
etdikdən sonra verir;
Sərnişinin özü verir;
“Yaşıl” dəhliz ancaq diplomatik agentlər üçün nəzərdə tutulub.

Sual: “Yaşıl” dəhlizdən keçən sərnişinin baqajı gömrük orqanları tərəfindən: (Çəki: 1)
Mütləq yoxlanılır;
Seçmə olaraq yoxlanılır;
Yoxlanılmır;
Baxış keçirdikdən sonra yoxlanılıb-yoxlanılmayacağı barədə qərar verilir;

Texniki nəzarət cihazları vasitəsi ilə mütləq yoxlanılır.
Sual: Beynəlxalq yükdaşımalar zamanı yolda qarşısıalınmaz səbəblərdən və ya qəza
nəticəsində yüklərin hərəkətinin davam etdirilməsi mümkün deyilsə, daşıyıcı hansı
hallarda məsuliyyətdən azad edilir? (Çəki: 1)
Vaxtında hadisə ilə əlaqədar yaxınlıqdakı polis şöbəsinə müraciət etmişsə;
Yol polisinə məlumat vermişsə;
Yükün saxlanması və onun qeyri qanuni istifadəsinin qarşısının alınması üçün
tədbirlər görmüşsə;
Yükün saxlanması və onun qeyri qanuni istifadəsinin qarşısının alınması üçün
tədbirlər görmüşsə və vaxtında yük sahibini məlumatlandırmışsa;
Yükün saxlanması və onun qeyri qanuni istifadəsinin qarşısının alınması üçün
tədbirlər görmüşsə və yaxınlıqdakı gömrük idarəsinə dəqiq məlumat vermışsə

Sual: Gömrük müşayiəti nədir? (Çəki: 1)
Nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirmələri mərhələsində gömrük
əməkdaşları tərəfindən bilavasitə müşaiyət olunması;
Mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirmələri mərhələsində gömrük
əməkdaşları tərəfindən bilavasitə müşaiyət olunması
Maliarın gömrük rəsmiləşdirmələri mərhələsində gömrük əməkdaşları tərəfindən
bilavasitə müşaiyət olunması;
Mal, nəqliyyat vasitələri və sərnişinlərin gömrük rəsmiləşdirmələri mərhələsində
gömrük əməkdaşları tərəfindən bilavasitə müşaiyət olunması;
Ölkəyə gətirilmlş malların gömrük rəsmiləşdirmələri mərhələsindən sonra gömrük
əməkdaşları tərəfindən bilavasitə müşaiyət olunması.
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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

Sual: Gömrük ərazisində sərbəst zonanı kim yarada və ləğv edə bilər? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının şəxsləri
Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri
Azərbaycan Respublikasının fiziki şəxsləri
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının lisenziyası əsasında Azərbaycan
Respublikasının şəxsləri
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

Sual: Sərbəst zonanın sahəsinin perimetrləri, giriş və çıxış məntəqələri: (Çəki: 1)
Polis tərəfindən qorunur
Gömrük orqanlarının nəzarəti altında olur
Gömrük orqanlarının nəzarətindən azad olur
Gömrük orqanlarının nəzarəti altında olur
Gömrük orqanlarının nəzarəti altında olmur

Sual: Müvəqqəti idxal proseduru altında hansı mallar yerləşdirilir? (Çəki: 1)
Emal üçün gömrük ərazisindən müvəqqəti ixrac edilən daxili mallar
Təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
Vergilər, rüsumlar və ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük
ərazisində bir və ya bir neçə emal əməliyyatında istifadə edilən xarici mallar
Gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad edilməklə bu prosedurun məqsədinə
uyğun olaraq istifadə üçün sərbəst dövriyyəyə buraxılan xarici mallar
Gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad edilməklə sərbəst dövriyyəyə
buraxılan xarici mallar
Sual: Son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında hansı mallar yerləşdirilir? (Çəki:
1)
Emal üçün gömrük ərazisindən müvəqqəti ixrac edilən daxili mallar
Təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
Vergilər, rüsumlar və ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük
ərazisində bir və ya bir neçə emal əməliyyatında istifadə edilən xarici mallar

Gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad edilməklə bu prosedurun məqsədinə
uyğun olaraq istifadə üçün sərbəst dövriyyəyə buraxılan xarici mallar
Gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad edilməklə sərbəst dövriyyəyə
buraxılan xarici mallar
Sual: Daxildə emal proseduru altında hansı mallar yerləşdirilir? (Çəki: 1)
Emal üçün gömrük ərazisindən müvəqqəti ixrac edilən daxili mallar
Təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
Vergilər, rüsumlar və ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük
ərazisində bir və ya bir neçə emal əməliyyatında istifadə edilən xarici mallar
Gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad edilməklə bu prosedurun məqsədinə
uyğun olaraq istifadə üçün sərbəst dövriyyəyə buraxılan xarici mallar
Gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad edilməklə sərbəst dövriyyəyə
buraxılan xarici mallar

Sual: Xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında hansı mallar yerləşdirilir? (Çəki:
1)
Emal üçün gömrük ərazisindən müvəqqəti ixrac edilən daxili mallar
Təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
Vergilər, rüsumlar və ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük
ərazisində bir və ya bir neçə emal əməliyyatında istifadə edilən xarici mallar
Gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad edilməklə bu prosedurun məqsədinə
uyğun olaraq istifadə üçün sərbəst dövriyyəyə buraxılan xarici mallar
Gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad edilməklə sərbəst dövriyyəyə
buraxılan xarici mallar

Sual: Malların müvəqqəti idxal (ixrac) müddətləri, bir qayda olaraq, aşağıdakı
zamanla məhdudlaşır: (Çəki: 1)
6 ay;
1 il;
2 il;
3 il;
Qeyri-məhdud
Sual: Mallar Azərbaycan Respublikasının sərbəst zonalarında hansı müddətlərdə
yerləşdirilə bilər? (Çəki: 1)
6 ay;
1 il;
2 il;
3 il;
Qeyri-məhdud.

Sual: Azərbaycan Respublikasının sərbəst zonalarında hansı fəaliyyət növlərinə
icazə verilir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin müddəalarına riarət etmək
şərti ilə malların idxalına və ixracına;

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin müddəalarına riarət etmək
şərti ilə mallarla istehsal və kommersiya fəaliyyətinə;
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin müddəalarına riarət etmək
şərti ilə malların topdan satışı fəaliyyətinə;
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin müddəalarına riarət etmək
şərti ilə mallarla istehsal fəaliyyətinə;
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin müddəalarına riarət etmək
şərti ilə malların pərakəndə satışı istisna edilməklə, mallarla istehsal və kommersiya
fəaliyyətinə.
Sual: Xarici mallar Azərbaycan Respublikasının sərbəst zonalarına gətirilməsi və ya
onların sərbəst zonalarda yerləşdirilməsi zamanı: (Çəki: 1)
Gömrük rüsumları, vergilər alınmır, iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmir
Gömrük rüsumları, vergilər alınmır, ancaq, iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilir;
Gömrük rüsumları, vergilər və digər gömrük ödənişləri ödənilir və iqtisadi siyasət
tədbirlərinə və digər məhdudiyyətlərə riayət edilir;
Gömrük rüsumları ödənilir, digər məhdudiyyətlər qoyulmur;
Vergilər ödənilir, digər məhdudiyyətlər qoyulmur.

Sual: Mallar Azərbaycan Respublikasının sərbəst zonaları ərazisindən Azərbaycan
Respublikasının gömrük ərazisinin qalan hissəsinə gətirilərkən və ya Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından kənara aparılarkən: (Çəki: 1)
Gömrük rüsumları, vergilər alınmır, iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmir;
Gömrük rüsumları, vergilər alınmır, ancaq, iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilir;
Gömrük rüsumları, vergilər və digər gömrük ödənişləri ödənilir və iqtisadi siyasət
tədbirlərinə və digər məhdudiyyətlərə riayət edilir;
Vergilər ödənilir, digər məhdudiyyətlər qoyulmur;
Malın mənşəyindən asılı olaraq gömrük rüsumları, vergilər alınır və iqtisadi
siyasət tədbirləri tətbiq edilir
Sual: İxrac zamanı vergidən azadetmələr hansı əsasla qüvvəyə minir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyi;
Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi;
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı;
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı;
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük komitəsinin sərəncamı.

Sual: Təkrar ixrac nə zaman bəyan olunur? (Çəki: 1)
Mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilərkən;
Mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən çıxarılarkən;
Mallar xarici ölkənin gömrük ərazisində olarkən;
Mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində olarkən;
Gətirilmiş malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən
çıxarılmasından ən çox 6 ay öncə.
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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.

Sual: Mallar və onları daşıyan nəqliyyat vasitələrinin bəyannaməsi onların gömrük
orqanına təqdim edildiyi tarixdən sonra ən gec neçə günə verilməlidir? (Çəki: 1)
1;
3;
5;
10;
30.

Sual: Azərbaycan Respublikası gömrük orqanı müəyyən olunmuş qaydada
müvəqqəti və ya natamam bəyannamə verilməsinə icazə verə bilər: (Çəki: 1)
Deklarant xüsusi səbəblər üzündən tam gömrük bəyannaməsi verə bilmədiyi
hallarda;
Eyni mallar və nəqliyyat vasitələri eyni bir şəxs tərəfindən müntəzəm olaraq
keçirildikdə;
Gömrük rəsmiləşdirilməsini təkmilləşdirmək məqsədi ilə;
Mallara müvəqqəti saxlanc anbarlarında baxış keçirilirsə;
Gömrük ganunvericiliyinə riayət etmək digər üsullarla mümkün olmursa.

Sual: Azərbaycan Respublikası gömrük orqanı müəyyən müddət ərzində bir dövrü
bəyannamə verilməsinə icazə verə bilər: (Çəki: 1)
Deklarant xüsusi səbəblər üzündən tam gömrük bəyannaməsi verə bilmədiyi
hallarda;

Eyni mallar və nəqliyyat vasitələri eyni bir şəxs tərəfindən müntəzəm olaraq
keçirildikdə;
Gömrük rəsmiləşdirilməsini təkmilləşdirmək məqsədi ilə;
Mallara müvəqqəti saxlanc anbarlarında baxış keçirilirsə;
Gömrük ganunvericiliyinə riayət etmək digər üsullarla mümkün olmursa.

Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti (Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi) malları və nəqliyyat vasitələrini bəyan
etmənin sadələşdirilmiş qaydasını müəyyən edə bilər: (Çəki: 1)
Deklarant xüsusi səbəblər üzündən tam gömrük bəyannaməsi verə bilmədiyi
hallarda;
Eyni mallar və nəqliyyat vasitələri eyni bir şəxs tərəfindən müntəzəm olaraq
keçirildikdə;
Gömrük rəsmiləşdirilməsini təkmilləşdirmək məqsədi ilə;
Mallara müvəqqəti saxlanc anbarlarında baxış keçirilirsə;
Gömrük ganunvericiliyinə riayət etmək digər üsullarla mümkün olmursa.

Sual: Sərnişinin bəyannamə təqdim etmədən “yaşıl dəhliz”dən keçməsi nə cür başa
düşülür? (Çəki: 1)
Vergitutma obyektinə bu anda sahib olmadığını bəyan etməsi;
Özü ilə gətirilməsi və ya aparılması qadağan olunmuş yüklərə və ya vergitutma
obyektinə bu anda sahib olmadığını bəyan etməsi;
Vergitutma obyektinə bu anda sahib olmadığını bəyan etməsi;
Vergitutma obyektinə bu anda sahib olduğunu bəyan etməsi;
Özü ilə gətirilməsi və ya aparılması qadağan olunmuş yüklərə və ya vergitutma
obyektinə bu anda sahib olduğunu bəyan etməsi.

Sual: Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının
digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla kimlər malları və
nəqliyyat vasitələrini Azərbaycan Respublikasına gətirmək və Azərbaycan
Respublikasından aparmaq hüququndan məhrum edilə bilməz? (Çəki: 1)
Diplomatik agentlər;
Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri;
Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri;
Xarici hüquqi şəxslər;
Heç kim.

Sual: Hansı hallarda malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasına
gətirilməsi və ya Azərbaycan Respublikasından aparılması qadağan edilə bilər?
(Çəki: 1)
Dövlət təhlükəsizliyinin qorunması baxımından;
Dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, əhalinin mənəviyyatının, insanların
həyat və sağlamlığının, heyvanların və bitkilərin, ətraf mühitin qorunması
baxımından;
Azərbaycan istehlakçılarının mənafeyinin qorunması baxımından;
Dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, əhalinin mənəviyyatının, insanların
həyat və sağlamlığının, heyvanların və bitkilərin, ətraf mühitin, Azərbaycan xalqının

və xarici ölkə xalqlarının bədii, tarixi və arxeoloji sərvətlərinin, mülkiyyət hüququnun,
o cümlədən intellektual mülkiyyət obyektlərinin, gətirilən malların Azərbaycan
istehlakçılarının mənafeyinin qorunması baxımından;
Dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, əhalinin mənəviyyatının, insanların
həyat və sağlamlığının, heyvanların və bitkilərin, ətraf mühitin, Azərbaycan xalqının
və xarici ölkə xalqlarının bədii, tarixi və arxeoloji sərvətlərinin, mülkiyyət hüququnun,
o cümlədən intellektual mülkiyyət obyektlərinin, gətirilən malların Azərbaycan
istehlakçılarının mənafeyinin qorunması baxımından və Azərbaycan
Respublikasının başqa maraqları nəzərə alınaraq.

Sual: Dərhal çıxarılması mümkün olmayan qadağan olunmuş malların müvəqqəti
saxlanc anbarlarında maksimum saxlanma müddəti neçə gündür? (Çəki: 1)
1;
3;
5;
10;
30.
Sual: Yük gömrük bəyannaməsi (YGB) dəsti neçə nüsxə olmalıdır? (Çəki: 1)
1;
2;
3;
4;
5.

Sual: Doldurulmuş YGB-nin nüsxələri necə bölüşdürülür? (Çəki: 1)
1-ci nüsxə gömrük statistika şöbəsinə verilir, 2-ci nüsxə gömrük orqanında
arxivləşdirilir, 3-cü nüsxə deklaranta verilir, 4-cü nüsxə, ixracat zamanı mal
müşaiyət sənədlərinə əlavə olunur və sərhəd gömrük məntəqəsinə göndərilir,
idxalat zamanı deklaranta verilir;
1-ci nüsxə gömrük orqanında arxivləşdirilir, 2-ci nüsxə gömrük statistika şöbəsinə
verilir, 3-cü nüsxə, ixracat zamanı mal müşaiyət sənədlərinə əlavə olunur və sərhəd
gömrük məntəqəsinə göndərilir, idxalat zamanı deklaranta verilir, 4-cü nüsxə
deklaranta verilir;
1-ci nüsxə gömrük orqanında arxivləşdirilir, 2-ci nüsxə gömrük statistika şöbəsinə
verilir, 3-cü nüsxə deklaranta verilir, 4-cü nüsxə, ixracat zamanı mal müşaiyət
sənədlərinə əlavə olunur və sərhəd gömrük məntəqəsinə göndərilir, idxalat zamanı
deklaranta verilir;
1-ci nüsxə gömrük orqanında arxivləşdirilir, 2-ci nüsxə gömrük statistika şöbəsinə
verilir, 3-cü nüsxə deklaranta verilir;
1-ci nüsxə gömrük orqanında arxivləşdirilir, 2-ci nüsxə gömrük statistika şöbəsinə
verilir.

Sual: YGB hansı üsulla doldurulur? (Çəki: 1)
Çap hərfləri ilə, əllə;
Yazı hərfləri ilə, əllə;
Çap makinasında;

Kompyüterdə;
Çap makinasında və ya kompyüterdə.

Sual: Dəyər göstəriciləri neçə işarədən çox olarsa YGB-nin müvafiq qrafasının əllə
doldurulmasına icazə verilir? (Çəki: 1)
3;
6;
9;
12;
15.
Sual: Bir YGB-də ən çox neçə adda mal bəyan edilə bilər? (Çəki: 1)
1;
10;
50;
100;
200.

Sual: Mal göndərən fiziki şəxsdirsə YGB-nin 2-ci qrafasında (“Göndərən”) hansı
məlumat olmalıdır? (Çəki: 1)
Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, şəxsin soyadı, adı,
atasının adı, onun şəxsiyyətini təsdiq edən məlumat və ünvan, Vergilər
Nazirliyindən alınmış sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa səlahiyyət verən
şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə tarixi;
Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, şəxsin soyadı, adı,
atasının adı; Səxsin soyadı, adı, atasının adı, onun şəxsiyyətini təsdiq edən
məlumat və ünvan, Vergilər Nazirliyindən alınmış sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olmağa səlahiyyət verən şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə tarixi;
Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, şəxsin soyadı, adı,
atasının adı, onun şəxsiyyətini təsdiq edən məlumat və ünvan;
Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, şəxsin soyadı, adı,
atasının adı, Vergilər Nazirliyindən alınmış sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa
səlahiyyət verən şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə tarixi.
Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, şəxsin soyadı, adı,
atasının adı, onun şəxsiyyətini təsdiq edən məlumat və ünvan.

Sual: Mal göndərən hüquqi şəxsdirsə YGB-nin 2-ci qrafasında (“Göndərən”) hansı
məlumat olmalıdır? (Çəki: 1)
Hüquqi şəxsin adı və ünvanı, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş qeydiyyat
haqqında şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə tarixi;
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən verilmiş qeydiyyat haqqında şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə tarixi;
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, hüquqi şəxsin
adı və ünvanı;
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, hüquqi şəxsin
adı və ünvanı, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş qeydiyyat haqqında
şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə tarixi;

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, hüquqi şəxsin
adı və ünvanı, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş qeydiyyat haqqında
şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə tarixi, Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən
verilmiş lisenziyanın nömrəsi və verilmə tarixi.

Sual: YGB-nin 3-cü grafasında (“Əlavə vərəqlər”) hansı məlumat olur? (Çəki: 1)
Əlavə vərəqlərin sıra nömrəsi və YGB daxil olmaqla, vərəqlərin ümumi sayı
göstərilir;
Əlavə vərəqlər varsa, onların sıra nömrəsi və vərəqlərin ümumi sayı göstərilir,
əlavə vərəqlər yoxdursa, qrafa doldurulmur;
Əlavə vərəqlər varsa, onların sıra nömrəsi və YGB daxil olmaqla, vərəqlərin
ümumi sayı göstərilir, əlavə vərəqlər yoxdursa, qrafa doldurulmur;
Əlavə vərəqlər varsa, onların sıra nömrəsi və YGB daxil olmaqla, vərəqlərin
ümumi sayı göstərilir, əlavə vərəqlər yoxdursa, qrafada bu barədə müvafiq qeyd
olunur;
Əlavə vərəqlərin ümumi sayı göstərilir.

Sual: YGB-nin 8-ci grafasında (“Mal alan”) hansı məlumat olmalıdır? (Çəki: 1)
Mal alan fiziki şəxslərin soyadı, adı,atasının adı və ünvanı, hüquqi şəxslərin adı
və ünvanı;
Mal alan fiziki şəxslərin soyadı, adı, atasının, hüquqi şəxslərin adı;
Mal alan ölkənin adı;
Mal alan ölkənin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun ölkənin qısa adı;
Mal alan fiziki şəxslərin soyadı, adı, atasının adı və ünvanı, hüquqi şəxslərin adı
və ünvanı, mal alan ölkənin dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun qısa adı.
Sual: Maliyyə məsələlərinin tənzimlənməsində məsul şəxs hansı əmliyyatları həyata
keçirir? (Çəki: 1)
Ödənişsiz əsasda və oxşar sövdələşmələr zamanı gömrük rəsmiləşdirmələri
üçün malların kommersiya, nəqliyyat, bank, mühasibat və digər təsdiqedici sənədlə
təyin olunan faktura dəyərini müəyyənləşdirir;
Ödənişsiz əsasda sövdələşmələr zamanı və qanunla müəyyən olunmuş digər
hallarda gömrük rəsmiləşdirmələri üçün kommersiya, nəqliyyat, bank, mühasibat və
digər təsdiqedici sənədlərl əsasında malların gömrük dəyərini müəyyənləşdirir;
Malların kommersiya, nəqliyyat, bank, mühasibat və digər təsdiqedici sənədlə
təyin olunan faktura dəyərini müəyyənləşdirir;
Ödənişsiz əsasda malların faktura dəyərini müəyyənləşdirir;
Malların kommersiya, nəqliyyat, bank, mühasibat və digər təsdiqedici sənədlə
təyin olunan gömrük dəyərini müəyyənləşdirir.
Sual: YGB-nin 9-cu grafasında (“Maliyyə məsələlərinin tənzimlənməsində məsul
şəxs”) hansı məlumatlar bildirilir? (Çəki: 1)
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, hüquqi şəxsin
adı və ünvanı;
Fiziki şəxslərə, Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu,
şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd

barədə məlumat, hüquqi şəxslərə, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilmiş
identifikasiya kodu, hüquqi şəxsin adı və ünvanı;
Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, şəxsin soyadı,
adı, atasının adı, ünvanı və onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd barədə məlumat;
Fiziki şəxslərə, Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu,
şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
barədə məlumat, hüquqi şəxslərə, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilmiş
identifikasiya kodu, hüquqi şəxsin adı və ünvanı;
Fiziki şəxslərə, Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu,
şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
barədə məlumat, hüquqi şəxslərə, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilmiş
identifikasiya kodu, hüquqi şəxsin adı və ünvanı, hər ikisinə, Vergilər Nazirliyi
tərəvindən verilmiş vegi ödəyicisinin uçot nömrəsi.
Sual: YGB-nin 15-ci grafasında (“Göndərən ölkə”) hansı məlumat olur? (Çəki: 1)
Dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq malın mənşə ölkəsinin qısa adı;
Malın mənşə ölkəsinin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Göndərən ölkənin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq göndərən ölkənin qısa adı;
Göndərən ölkənin adı.

Sual: YGB-nin 16-ci grafasında (“Mənşə ölkəsi”) hansı məlumat olur? (Çəki: 1)
Dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq malın mənşə ölkəsinin qısa adı;
Malın mənşə ölkəsinin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Göndərən ölkənin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq göndərən ölkənin qısa adı;
Göndərən ölkənin adı.

Sual: YGB-nin 20-ci grafasında (“Göndərmə şərtləri”) hansı məlumat olur? (Çəki: 1)
Göndərmə şərtlinin iki rəqəmli kodu, onun hərfə işarə edilmiş qısa adı,
hesablaşma üsulunun üç rəqəmli kodu;
Malın mənşə ölkəsinin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Göndərən ölkənin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Malın faktura dəyərini ifadə edən valyutanın rəqəmli kodu;
Sövdələşmə xarakterinin iki rəqəmli kodu, əgər göndərişlərin xüsusi şətləri varsa,
onları xarakterizə edən üçüncü rəqəmsal işarə.

Sual: Hesablaşma üsulunun üç rəqəmli kodunda “001” işarəsi hansı hesablaşma
üsulunu nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Malın dəyəi öncədən ödənilib;
Malın dəyəi sonra ödəniləcək;
Akkreditiv;
Barter;
Lizinq.

Sual: Hesablaşma üsulunun üç rəqəmli kodunda “002” işarəsi hansı hesablaşma
üsulunu nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Malın dəyəi öncədən ödənilib;
Malın dəyəi sonra ödəniləcək;
Akkreditiv;
Barter;
Lizinq.

Sual: Hesablaşma üsulunun üç rəqəmli kodunda “003” işarəsi hansı hesablaşma
üsulunu nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Malın dəyəi öncədən ödənilib;
Malın dəyəi sonra ödəniləcək;
Akkreditiv;
Barter;
Lizinq.

Sual: YGB-nin 22-ci qrafasında (“Valyuta və malların ümumi dəyəri”) hansı
məlumatlar olmalıdır? (Çəki: 1)
Göndərmə şərtlinin iki rəqəmli kodu, onun hərfə işarə edilmiş qısa adı, hesablaşa
üsulunun kodu;
Malın mənşə ölkəsinin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Göndərən ölkənin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Malın faktura dəyərini ifadə edən valyutanın rəqəmli kodu və malların həmin
valyuta ilə ifadə olunmuş ümumi faktura dəyəri;
Sövdələşmə xarakterinin iki rəqəmli kodu, əgər göndərişlərin xüsusi şətləri varsa,
onları xarakterizə edən üçüncü rəqəmsal işarə.

Sual: YGB-nin 23-cü grafasında (“Valyuta məzənnəsi”) hansı məlumat olmalıdır?
(Çəki: 1)
Göndərmə şərtlinin iki rəqəmli kodu, onun hərfə işarə edilmiş qısa adı, hesablaşa
üsulunun kodu;
Gömrük rəsmiləşdirmələri aparlan tarixdə malın faktura dəyərini ifadə edən
valyutanın Azərbaycan manatına olan Mərkzi Bankın elan etdiyi məzənnə;
Hesablaşmaların aparıldığı valyutanın müqavilə bağlanılan tarixdə Azərbaycan
manatına olan Mərkzi Bankın elan etdiyi məzənnə;
Malın faktura dəyərini ifadə edən valyutanın rəqəmli kodu və malların həmin
valyuta ilə ifadə olunmuş ümumi faktura dəyəri;
Sövdələşmə xarakterinin iki rəqəmli kodu, əgər göndərişlərin xüsusi şətləri varsa,
onları xarakterizə edən üçüncü rəqəmsal işarə.
Sual: YGB-nin 24-cü grafasında (“Sövdələşmənin xaraktei”) hansı məlumatlar
olmalıdır? (Çəki: 1)
Göndərmə şərtlinin iki rəqəmli kodu, onun hərflə işarə edilmiş qısa adı,
hesablaşma üsulunun kodu;
Malın mənşə ölkəsinin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Göndərən ölkənin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq qısa adı;

Malın faktura dəyərini ifadə edən valyutanın rəqəmli kodu və malların həmin
valyuta ilə ifadə olunmuş ümumi faktura dəyəri;
Sövdələşmə xarakterinin iki rəqəmli kodu, əgər göndərişlərin xüsusi şətləri varsa,
onları xarakterizə edən və ikirəqəmli kodun önündə yazılan üçüncü rəqəm.
Sual: İkirəqəmli kodun önündə yazılan “1” rəqəmi sövdələşmənin hansı xüsusi
xarakterini nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Xaici kreditlər hesabına göndəriş;
Dövlət kreditləri hesabına göndəriş;
Kommersiya kreditləri hesabına göndəriş;
Birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun
vəsaiti hesabına həyata keçirilən mal göndərişləri;
Yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.
Sual: İkirəqəmli kodun önündə yazılan “2” rəqəmi sövdələşmənin hansı xüsusi
xarakterini nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Xaici kreditlər hesabına göndəriş;
Dövlət kreditləri hesabına göndəriş;
Kommersiya kreditləri hesabına göndəriş;
Birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun
vəsaiti hesabına həyata keçirilən mal göndərişləri;
Yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.

Sual: İkirəqəmli kodun önündə yazılan “3” rəqəmi sövdələşmənin hansı xüsusi
xarakterini nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Xaici kreditlər hesabına göndəriş;
Dövlət kreditləri hesabına göndəriş;
Kommersiya kreditləri hesabına göndəriş;
Birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun
vəsaiti hesabına həyata keçirilən mal göndərişləri;
Yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.

Sual: İkirəqəmli kodun önündə yazılan “4” rəqəmi sövdələşmənin hansı xüsusi
xarakterini nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Xaici kreditlər hesabına göndəriş;
Dövlət kreditləri hesabına göndəriş;
Kommersiya kreditləri hesabına göndəriş;
Birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun
vəsaiti hesabına həyata keçirilən mal göndərişləri;
Yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.

Sual: İkirəqəmli kodun önündə yazılan “7” rəqəmi sövdələşmənin hansı xüsusi
xarakterini nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Xaici kreditlər hesabına göndəriş;
Dövlət kreditləri hesabına göndəriş;
Kommersiya kreditləri hesabına göndəriş;

Birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun
vəsaiti hesabına həyata keçirilən mal göndərişləri;
Yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.

Sual: YGB-nin 28-ci grafasında (“Maliyyə və bank məlumatları”) hansı məlumatlar
olmalıdır? (Çəki: 1)
Sövdələşmə xarakterinin iki rəqəmli kodu, əgər göndərişlərin xüsusi şətləri varsa,
onları xarakterizə edən və ikirəqəmli kodun önündə yazılan üçüncü rəqəm;
Göndərmə şərtlinin iki rəqəmli kodu, onun hərflə işarə edilmiş qısa adı,
hesablaşma üsulunun kodu;
Malın faktura dəyərini ifadə edən valyutanın rəqəmli kodu və malların həmin
valyuta ilə ifadə olunmuş ümumi faktura dəyəri;
Valyuta nəzarəti sənədinin nöməsi, müvəkkil bankın qısaldılmış adı və
identifikasiya nömrəsi, xarici ticarət iştirakçısı olan hüquqi və ya fiziki şəxsin manat
və valyuta hesablaının nömrəsi, vergi ödəyicisinin uçot nömrəsi;
XİF MN-yə uyğun olaraq malların 9 rəqəmli kodları.

Sual: YGB-nin 33-ci grafasında (“Malın kodu”) hansı məlumat olmalıdır? (Çəki: 1)
Sövdələşmə xarakterinin iki rəqəmli kodu, əgər göndərişlərin xüsusi şətləri varsa,
onları xarakterizə edən və ikirəqəmli kodun önündə yazılan üçüncü rəqəm;
Göndərmə şərtlinin iki rəqəmli kodu, onun hərflə işarə edilmiş qısa adı,
hesablaşma üsulunun kodu;
Malın faktura dəyərini ifadə edən valyutanın rəqəmli kodu və malların həmin
valyuta ilə ifadə olunmuş ümumi faktura dəyəri;
Valyuta nəzarəti sənədinin nöməsi, müvəkkil bankın qısaldılmış adı və
identifikasiya nömrəsi, xarici ticarət iştirakçısı olan hüquqi və ya fiziki şəxsin manat
və valyuta hesablaının nömrəsi, vergi ödəyicisinin uçot nömrəsi;
XİF MN-yə uyğun olaraq malların 9 rəqəmli kodları.

Sual: Netto, brutto, tara çəkiləri nədir? (Çəki: 1)
Netto - malın xalis çəkisi, - brutto qabın çəkisi, tara – malın gablaşdırılmış halda
ümumi çəkisidir;
Brutto - malın xalis çəkisi, tara - qabın çəkisi, – netto malın gablaşdırılmış halda
ümumi çəkisidir;
Tara - malın xalis çəkisi, - netto qabın çəkisi, brutto – malın gablaşdırılmış halda
ümumi çəkisidir;
Netto - malın xalis çəkisi, tara - qabın çəkisi, brutto – malın gablaşdırılmış halda
ümumi çəkisidir;
Brutto - malın xalis çəkisi, netto - qabın çəkisi, tara – malın gablaşdırılmış halda
ümumi çəkisidir.

Sual: YGB-nin 35-ci grafasında (“Brutto çəki”) hansı məlumat olmalıdır? (Çəki: 1)
Malların qablaşdırma vasitələri nəzərə alınmadan xalis çəkisi, tam kiloqramlarla;
Malların qablaşdırma vasitələri ilə birlikdə ümumi çəkisi, tam kiloqramlarla;
Gömrük tədiyyələrinin ödənişi üzrə milli təsnifata uyğun olaraq, güzəştlərə əsas
verən xüsusiyyətlər;
Alınmış lisenziyaya müvafiq olaraq, ayrılmış kvotanın fiziki ölçü vahidi ilə qalığı;

Bəyan olunan malların milli qanunvericiliklə müəyyən olunmuş valyutada və
qaydada göstərilmiş gömrük dəyəri.

Sual: YGB-nin 36-cı grafasında (“Preferensiya”) hansı məlumat olmalıdır? (Çəki: 1)
Malların qablaşdırma vasitələri nəzərə alınmadan xalis çəkisi, tam kiloqramlarla;
Malların qablaşdırma vasitələri ilə birlikdə ümumi çəkisi, tam kiloqramlarla;
Gömrük tədiyyələrinin ödənişi üzrə milli təsnifata uyğun olaraq, güzəştlərə əsas
verən xüsusiyyətlər;
Alınmış lisenziyaya müvafiq olaraq, ayrılmış kvotanın fiziki ölçü vahidi ilə qalığı;
Bəyan olunan malların milli qanunvericiliklə müəyyən olunmuş valyutada və
qaydada göstərilmiş gömrük dəyəri.

Sual: YGB-nin 38-ci grafasında (“Netto çəki”) hansı məlumat olmalıdır? (Çəki: 1)
Malların qablaşdırma vasitələri nəzərə alınmadan xalis çəkisi, tam kiloqramlarla;
Malların qablaşdırma vasitələri ilə birlikdə ümumi çəkisi, tam kiloqramlarla;
Gömrük tədiyyələrinin ödənişi üzrə milli təsnifata uyğun olaraq, güzəştlərə əsas
verən xüsusiyyətlər;
Alınmış lisenziyaya müvafiq olaraq, ayrılmış kvotanın fiziki ölçü vahidi ilə qalığı;
Bəyan olunan malların milli qanunvericiliklə müəyyən olunmuş valyutada və
qaydada göstərilmiş gömrük dəyəri.
Sual: YGB-nin 39-cu grafasında (“Kvota”) hansı məlumat olmalıdır? (Çəki: 1)
Malların qablaşdırma vasitələri nəzərə alınmadan xalis çəkisi, tam kiloqramlarla;
Malların qablaşdırma vasitələri ilə birlikdə ümumi çəkisi, tam kiloqramlarla;
Gömrük tədiyyələrinin ödənişi üzrə milli təsnifata uyğun olaraq, güzəştlərə əsas
verən xüsusiyyətlər;
Alınmış lisenziyaya müvafiq olaraq, ayrılmış kvotanın fiziki ölçü vahidi ilə qalığı;
Bəyan olunan malların milli qanunvericiliklə müəyyən olunmuş valyutada və
qaydada göstərilmiş gömrük dəyəri.
Sual: YGB-nin 45-ci grafasında (“Gömrük dəyəri”) hansı məlumat olmalıdır? (Çəki: 1)
Malların qablaşdırma vasitələri nəzərə alınmadan xalis çəkisi, tam kiloqramlarla;
Malların qablaşdırma vasitələri ilə birlikdə ümumi çəkisi, tam kiloqramlarla;
Gömrük tədiyyələrinin ödənişi üzrə milli təsnifata uyğun olaraq, güzəştlərə əsas
verən xüsusiyyətlər;
Alınmış lisenziyaya müvafiq olaraq, ayrılmış kvotanın fiziki ölçü vahidi ilə qalığı;
Bəyan olunan malların milli qanunvericiliklə müəyyən olunmuş valyutada və
qaydada göstərilmiş gömrük dəyəri.
Sual: YGB-nin 44-cü qrafasında (“Əlavə məlumat/təqdim olunan sənədlər”) hansı
məlumatlar olur? (Çəki: 1)
Fəaliyyət üçün verilmiş icazənin nömrəsi, verildiyi tarix, fəaliyyət müddəti,
nəqliyyat sənədinin nömrəsi, daşınma cədvəlinin nömrəsi və tarixi, müqavilənin
(kontraktın, sazişin) nömrəsi, tarixi, ona olunmuş əlavələr və düzəlişlərin nömrəsi və
tarixi, lazım olan hallarda digər dövlət orqanlarının verdiyi icazənin nömrəsi və tarixi,
malların gömrük ərazisindən xaricdə emalına verilən icazənin nömrəsi, tarixi və

fəaliyyət müddəti, malların mənşə sertifikatları haqqında məlumat, gömrük
ödənişlərinin alınmasından azad olmaq barədə verilən dövlət qərarlarının və ya
icazələrin nömrələri və verildiyi tarix;
Bəyan olunmuş malların statistik dəyəri ABŞ dolları ilə;
Mövcud qanunvericiliyə görə gömrük rüsum və yığımlarından azad olunmuş
mallar istisna olmaqla, mallardan tutulan rüsum və yığımların təfsilatı;
Gömrük ödənişlərinin ödənilməsinin uzadılması barədə qeyd və son ödəmə
tarixi;
Valyuta nəzarəti sənədinin nöməsi, müvəkkil bankın qısaldılmış adı və
identifikasiya nömrəsi, xarici ticarət iştirakçısı olan hüquqi və ya fiziki şəxsin manat
və valyuta hesablaının nömrəsi, vergi ödəyicisinin uçot nömrəsi;

Sual: YGB-nin 46-cı grafasında (“Statistik dəyər”) hansı məlumatlar olur? (Çəki: 1)
Fəaliyyət üçün verilmiş icazənin nömrəsi, verildiyi tarix, fəaliyyət müddəti,
nəqliyyat sənədinin nömrəsi, daşınma cədvəlinin nömrəsi və tarixi, müqavilənin
(kontraktın, sazişin) nömrəsi, tarixi, ona olunmuş əlavələr və düzəlişlərin nömrəsi və
tarixi, lazım olan hallarda digər dövlət orqanlarının verdiyi icazənin nömrəsi və tarixi,
malların gömrük ərazisindən xaricdə emalına verilən icazənin nömrəsi, tarixi və
fəaliyyət müddəti, malların mənşə sertifikatları haqqında məlumat, gömrük
ödənişlərinin alınmasından azad olmaq barədə verilən dövlət qərarlarının və ya
icazələrin nömrələri və verildiyi tarix;
Bəyan olunmuş malların statistik dəyəri ABŞ dolları ilə;
Mövcud qanunvericiliyə görə gömrük rüsum və yığımlarından azad olunmuş
mallar istisna olmaqla, mallardan tutulan rüsum və yığımların təfsilatı;
Gömrük ödənişlərinin ödənilməsinin uzadılması barədə qeyd və son ödəmə
tarixi;
Valyuta nəzarəti sənədinin nöməsi, müvəkkil bankın qısaldılmış adı və
identifikasiya nömrəsi, xarici ticarət iştirakçısı olan hüquqi və ya fiziki şəxsin manat
və valyuta hesablaının nömrəsi, vergi ödəyicisinin uçot nömrəsi.

Sual: YGB-nin 47-ci grafasında (“Gömrük rüsumları və yığımlarının hesablanması”)
hansı məlumatlar olur? (Çəki: 1)
Fəaliyyət üçün verilmiş icazənin nömrəsi, verildiyi tarix, fəaliyyət müddəti,
nəqliyyat sənədinin nömrəsi, daşınma cədvəlinin nömrəsi və tarixi, müqavilənin
(kontraktın, sazişin) nömrəsi, tarixi, ona olunmuş əlavələr və düzəlişlərin nömrəsi və
tarixi, lazım olan hallarda digər dövlət orqanlarının verdiyi icazənin nömrəsi və tarixi,
malların gömrük ərazisindən xaricdə emalına verilən icazənin nömrəsi, tarixi və
fəaliyyət müddəti, malların mənşə sertifikatları haqqında məlumat, gömrük
ödənişlərinin alınmasından azad olmaq barədə verilən dövlət qərarlarının və ya
icazələrin nömrələri və verildiyi tarix;
Bəyan olunmuş malların statistik dəyəri ABŞ dolları ilə;
Mövcud qanunvericiliyə görə gömrük rüsum və yığımlarından azad olunmuş
mallar istisna olmaqla, mallardan tutulan rüsum və yığımların təfsilatı;
Gömrük ödənişlərinin ödənilməsinin uzadılması barədə qeyd və son ödəmə
tarixi;
Valyuta nəzarəti sənədinin nöməsi, müvəkkil bankın qısaldılmış adı və
identifikasiya nömrəsi, xarici ticarət iştirakçısı olan hüquqi və ya fiziki şəxsin manat
və valyuta hesablaının nömrəsi, vergi ödəyicisinin uçot nömrəsi.

Sual: YGB-nin 48-ci grafasında (“Ödənişlərə möhlət”) hansı məlumatlar olur? (Çəki:
1)
Fəaliyyət üçün verilmiş icazənin nömrəsi, verildiyi tarix, fəaliyyət müddəti,
nəqliyyat sənədinin nömrəsi, daşınma cədvəlinin nömrəsi və tarixi, müqavilənin
(kontraktın, sazişin) nömrəsi, tarixi, ona olunmuş əlavələr və düzəlişlərin nömrəsi və
tarixi, lazım olan hallarda digər dövlət orqanlarının verdiyi icazənin nömrəsi və tarixi,
malların gömrük ərazisindən xaricdə emalına verilən icazənin nömrəsi, tarixi və
fəaliyyət müddəti, malların mənşə sertifikatları haqqında məlumat, gömrük
ödənişlərinin alınmasından azad olmaq barədə verilən dövlət qərarlarının və ya
icazələrin nömrələri və verildiyi tarix;
Bəyan olunmuş malların statistik dəyəri ABŞ dolları ilə;
Mövcud qanunvericiliyə görə gömrük rüsum və yığımlarından azad olunmuş
mallar istisna olmaqla, mallardan tutulan rüsum və yığımların təfsilatı;
Gömrük ödənişlərinin ödənilməsinin uzadılması barədə qeyd və son ödəmə
tarixi;
Valyuta nəzarəti sənədinin nöməsi, müvəkkil bankın qısaldılmış adı və
identifikasiya nömrəsi, xarici ticarət iştirakçısı olan hüquqi və ya fiziki şəxsin manat
və valyuta hesablaının nömrəsi, vergi ödəyicisinin uçot nömrəsi.
Sual: Hansı mal qruplarının Azərbaycan Respublikasından fiziki şəxslər tərəfindən
aparlması və ya beynəlxalq poçt vasitəsi ilə göndərilməsi qadağan deyil? (Çəki: 1)
Yivli odlu silah növləri, döyüş sursatı (ov silahları üçün sursatlar istisna
edilməklə), hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika,
radioaktiv maddələr, narkotik və psixotrop maddələr, onlardan istifadə üçün
ləvazimat, əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı və terrorizmi təbliğ və reklam edən
materiallar, narkotik, psixotrop, zəhərləyici və partlayıcı maddələrin hazırlanması
texnologiyasına aid materiallar;
Alkoqollu içkilər, tütün məmulatları, qiymətli metaliardan və qiymətli daşlardan
hazırlanmış zinət əşyaları;
Qiymətli ağac cinsləri ( goz, şabalıd, cökə, palıd, fıstıq, dəmir ağac),
aparılmasına və ya gətirilməsinə Azərbaycan Respublikasının Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin icazəsi olmayan zooloji kolleksiyalar, onların hissələri və ayrı-ayrı
obyektləri, Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitabına düşmüş nadir bitkilər,
maral və cüyür buynuzları, xammal şəklində olan qiymətli metallar və qiymətli
daşlar;
Xüsusi məxfi rabitə vasitələri, onların şifrləri və istismarı haqqında ədəbiyyat,
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Daxili
İşlər Nazirliyinin operativ istintaq fəaliyyəti üzrə informasiya sistemləri, sənədləri və
arxivləri, dövlət əhəmiyyətli sənədlər, ixtiralar, layihələr;
Müvəqqəti sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, prezentasiya, beynəlxalq
mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi halları istisna olmaqla Azərbaycan
Respublikasının milli mədəniyyət əmlakı.
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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.
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər sadələşdirilmiş
və güzəştli qaydada və gömrük ödənişləri ödəmədən nə qədər yanacaq keçirə
bilərlər? (Çəki: 1)
Avtomobilin bakında, 30 litr;
Avtomobilin bakında, 40 litr;
Avtomobilin bakında, 50 litr;
Avtomobilin bakında, 60 litr;

Avtomobilin bakında, texniki pasportla nəzərdə tutulmuş miqdarda
Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər sadələşdirilmiş
və güzəştli qaydada və gömrük ödənişləri ödəmədən nə qədər balıq kürüsü keçirə
bilərlər? (Çəki: 1)
100 gram;
200 gram;
450 gram;
600 gram;
kilogram.

Sual: Fiziki şəxslər tərəfindən hansı növ avtonəqliyyat vasitələri Azərbaycan
Respublikasının gömrük ərazisinə gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilmlş və
gözəştli qaydada tətbiq olunması ilə gətirilə bilər? (Çəki: 1)
İstehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulan;
İstehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan;
Təyinatından asılı olmayaraq;
İstehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, ümumi təyinatlı
minik avtomobilləri;
Təyinatından asılı olmayaraq, XİF MN-nın 8703 mal qrupuna aid edilən.
Sual: Xarici ölkələrdə neçə təqvim ilindən çox yaşamış fiziki şəxslər daimi yaşayış
məqsədi ilə Azərbaycana köçüb gəldikdə, buraxılış tarixindən, yürüş kilometrindən,
gömrük dəyərindən və mənşə ölkəsindən asılı olmayaraq, ailə üçün bir avtonəqliyyat
vasitəsini gömrük ödənişlərini ödəmədən keçirə bilər? (Çəki: 1)
1;
1,5;
2;
2,5;
3.

Sual: Xarici ölkələrdə akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərdə, konsulluq və
başqa rəsmi dövlət və hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatlarda neçə təqvim ilindən
çox işləmiş şəxslər Azərbaycana gəldikdə, buraxılış tarixindən, yürüş kilometrindən,
gömrük dəyərindən və mənşə ölkəsindən asılı olmayaraq, ailə üçün bir avtonəqliyyat
vasitəsini gömrük ödənişlərini ödəmədən keçirə bilər? (Çəki: 1)
1;
1,5;
2;
2,5;
3.

Sual: Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə ölkənin
gömrük sərhədini keçənədək istehsal-buraxılış tarixindən 1 ilədək keçmiş
avtonəqliyyat vasitələri gətirilərkən yürüş kilometrindən, gömrük dəyərindən və

mənşə ölkəsindən asılı olmayaraq, mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə
hansı məbləğdə gömrük rüsumları alınır? (Çəki: 1)
0,4 manat;
0,7 manat;
0,4 EKÜ;
0,4 ABŞ dollarının ekvivalenti;
0,7 ABŞ dollarının ekvivalenti.

Sual: Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə ölkənin
gömrük sərhədini keçənədək istehsal-buraxılış tarixindən 1 ildən çox keçmiş
avtonəqliyyat vasitələri gətirilərkən yürüş kilometrindən, gömrük dəyərindən və
mənşə ölkəsindən asılı olmayaraq, mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə
hansı məbləğdə gömrük rüsumları alınır? (Çəki: 1)
0,4 manat;
0,7 manat;
0,4 EKÜ;
0,4 ABŞ dollarının ekvivalenti;
0,7 ABŞ dollarının ekvivalenti.
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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.
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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 madditexniki təchizat malları;
Nəqliyyat vasitələrinin normal istismarı üçün lazım olan və ya onlarn qəzasının
(sınmasının) nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədi ilə xaricdən alınmış madditexniki təchizat və tədarük malları;
Nəqliyyat vasitələrinin normal istismarı üçün lazım olan və ya onlarn qəzasının
(sınmasının) nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədi ilə xaricdən alınmış madditexniki 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 madditexniki 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 madditexniki 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.
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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: İxrac edilən malların müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənişinə nəzarətin
mərhələləri aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
1. Məlumat-analitik nəzarət 2. Bitkin sənədli nəzarət.
1. İlkin nəzarət 2. Məlumat-analitik nəzarət
1. İlkin nəzarət 2. Bitkin sənədli nəzarət.
1. İlkin nəzarət 2. Məlumat-analitik nəzarət 3. Bitkin sənədli nəzarət.
1. İlkin nəzarət 2. Məlumat-analitik nəzarət 3. Gömrük baxışı 4. Bitkin sənədli
nəzarət.

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: Məlumat - analitik nəzarət zamanı hansı əməliyyatlar keçirilir? (Çəki: 1)
- valyuta nəzarəti, uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları
aparan müvəkkil banklara göndərilməsi; - bank tərəfindən rəsmiləşdirilən uçot
kartoçkalarının alınması və istifadəsi (analizi); - valyuta köçürülməsi üzrə müəyyən
edilmiş qaydaları pozanların müəyyən edilməsi.
- gömrük orqanlarından alınan məlumatların yoxlanılması; - bank tərəfindən
rəsmiləşdirilən uçot kartoçkalarının alınması və istifadəsi (analizi); - valyuta
köçürülməsi üzrə müəyyən edilmiş qaydaları pozanların müəyyən edilməsi.
- gömrük orqanlarından alınan məlumatların yoxlanılması; - valyuta nəzarəti,
uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları aparan müvəkkil
banklara göndərilməsi; - valyuta köçürülməsi üzrə müəyyən edilmiş qaydaları
pozanların müəyyən edilməsi.
- gömrük orqanlarından alınan məlumatların yoxlanılması; - valyuta nəzarəti,
uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları aparan müvəkkil
banklara göndərilməsi; - bank tərəfindən rəsmiləşdirilən uçot kartoçkalarının
alınması və istifadəsi (analizi);
- gömrük orqanlarından alınan məlumatların yoxlanılması; - valyuta nəzarəti,
uçot kartoçkasının doldurulması və əqd üzrə hesablaşmaları aparan müvəkkil
banklara göndərilməsi; - bank tərəfindən rəsmiləşdirilən uçot kartoçkalarının
alınması və istifadəsi (analizi); - valyuta köçürülməsi üzrə müəyyən edilmiş
qaydaları pozanların müəyyən 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: İxrac əməliyyatlarına valyuta nəzarəti uçot kartoçkası (UK) nədir? (Çəki: 1)
İxrac zamanı valyuta nəzarətini təmin etmək məqsədi ilə müvəkkil bank
tərəfindən tərtib edilən sənəd;
İxrac zamanı valyuta nəzarətini təmin etmək məqsədi ilə gömrük orqanı
tərəfindən tərtib edilən sənəd;
İxrac zamanı valyuta nəzarətini təmin etmək məqsədi ilə deklarant tərəfindən
doldurulan, gömrük orqanı tərəfindən təsdiq edilən sənəd;

İxrac zamanı valyuta nəzarətini təmin etmək məqsədi ilə müvəkkil bank
tərəfindən doldurulan, gömrük orqanı tərəfindən təsdiq edilən sənəd;
İxrac zamanı valyuta nəzarətini təmin etmək məqsədi ilə deklarant tərəfindən
doldurulan, müvəkkil bank tərəfindən təsdiq edilən sənəd.
Sual: İxracatçı tərəfindən təqdim valyuta sənədlərinin tamlığı və düzgünlüyünə ilkin
nəzarəti kim həyata keçirir? (Çəki: 1)
Gömrük orqanları;
Müvəkkil bank;
Benefisiar;
Gömrük rəsmiləşdirilməsini aparan yük şöbəsi;
Müvəkkil bank və gömrük orqanı.

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: Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsində gömrük
orqanları tərəfindən tələb olunan sənədlər hansılardır? (Çəki: 1)
1) xarici tərəflə bağlanmış müqavilə; 2) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 3)
istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 4) ixrac olunan mal dövlət
müəssisəsində istehsal edilmişdirsə, onun dəyərinin istehsalçıya tam ödənilməsini
təsdiq edən müvafiq bank sənədi; 5) Valyuta zəmanət öhdəliyi; 6) Uçot kartoçkası
(UK); 7) Yük Gömrük Bəyannaməsi (YGB).
1) xarici tərəflə bağlanmış müqavilə; 2) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 3)
istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə.
1) xarici tərəflə bağlanmış müqavilə; 2) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 3)
istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə.
1) xarici tərəflə bağlanmış müqavilə; 2) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 3)
istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 4) ixrac olunan mal dövlət
müəssisəsində istehsal edilmişdirsə, onun dəyərinin istehsalçıya tam ödənilməsini
təsdiq edən müvafiq bank sənədi; 5) Valyuta zəmanət öhdəliyi.
1) xarici tərəflə bağlanmış müqavilə; 2) ixrac olunan malın mənşə sertifikatı; 3)
istehsalçı ilə ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə; 4) ixrac olunan mal dövlət
müəssisəsində istehsal edilmişdirsə, onun dəyərinin istehsalçıya tam ödənilməsini
təsdiq edən müvafiq bank sənədi; 5) Valyuta zəmanət öhdəliyi; 6) Uçot kartoçkası
(UK).

Sual: Barter əməliyyatları nədir? (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: Kreditə ixrac əməliyyatları nədir? (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;
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.
Xarici ölkələrdə xidmət göstərilməsi, lizinq əməliyyatlarının aparılması,
sərgilərdə, yarmarkalarda iştirak və s. üçün malların dəyişdirilmədən Azərbaycan
Respublikasına qaytarılması şərtilə ixracı;

Sual: Gömrük nəzarəti zamanı ixrac əməliyyatlarına valyuta nəzarəti uçot kartoçkası
(UK): (Çəki: 1)
UK reyestrinə salınır;
DGK Valyuta Nəzarəti şöbəsinə göndirilir;
UK reyestrinə salınır və onun surəti DGK Valyuta Nəzarəti şöbəsinə göndirilir;
UK reyestrinə salınır və onun surəti müvəkkil banka göndirilir;
Müvəkkil banka və surəti DGK Valyuta Nəzarəti şöbəsinə göndirilir;

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: Gömrük orqanlarında bəyan etməklə rezidentlər və qeyri rezidentlər nə qədər
valyuta sərvətləri Azərbaycan Respublikasına nağd şəkildə gətirə 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: 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.
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Sual: İdxal əməliyyatlarında qeyri-tarif məhdudiyyətlərinin (QTM) mahiyyəti nədir?
(Çəki: 1)
Rüsumların artırılması xarakterli tədbirlər kompleksi;
Rüsumların artırılması xarakterli tədbirlər kompleksi;
Qadağan xarakterli tədbirlər kompleksi;
Xarici malların daxili bazara nüfuz etməsinin qarşısını alan məhdudlaşdırma –
rüsumların artırılması xarakterli tədbirlər kompleksi;
Xarici malların daxili bazara nüfuz etməsinin qarşısını alan qadağa xarakterli
tədbirlər kompleksi.

Sual: Qeyri-tarif məhdudiyyətlərinin məqsədi nədir? (Çəki: 1)
İdxal edən ölkənin rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi;
Milli sənayenin müdafiəsi, əhalinin həyat və sağlamlığının, ətraf mühitin, əxlaqın,
dinin və milli təhlükəsizliyin qorunması;
İdxal edən ölkənin rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi, milli sənayenin
müdafiəsi, əhalinin həyat və sağlamlığının, ətraf mühitin, əxlaqın, dinin və milli
təhlükəsizliyin qorunması;
Əxlaqın, dinin və milli təhlükəsizliyin qorunması;
İdxal edən ölkənin rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi, milli sənayenin
müdafiəsi;

Sual: İqtisadi qeyri tarif məhdudiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir: (Çəki: 1)
xüsusi növ rüsumlar, müxtəlif vergi və yığımlar, idxal depozitləri;
xüsusi növ rüsumlar, müxtəlif vergi və yığımlar;
müxtəlif vergi və yığımlar, idxal depozitləri, valyuta tənzimlənməsi tədbirləri;
xüsusi növ rüsumlar, müxtəlif vergi və yığımlar, idxal depozitləri, valyuta
tənzimlənməsi tədbirləri;
idxal depozitləri, valyuta tənzimlənməsi tədbirləri.

Sual: İnzibati qeyri tarif məhdudiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir: (Çəki: 1)
lisenziyalaşdırma və kvotalaşdırma;
ixracın məhdudlaşdırılması, əlavə gömrük sənədləri və əməliyyatları;
embarqo (qadağa), lisenziyalaşdırma və kvotalaşdırma, ixracın
məhdudlaşdırılması, inhisarçı tədbirlər, proteksionist məqsədlər üçün standart və
texniki normalardan istifadə edilməsi, əlavə gömrük sənədləri və əməliyyatları;
embarqo (qadağa), lisenziyalaşdırma və kvotalaşdırma;
embarqo (qadağa), lisenziyalaşdırma və kvotalaşdırma, ixracın
məhdudlaşdırılması.

Sual: Kvotalaşdırma nədir? (Çəki: 1)
İdxalına icazə verilmiş malların fiziki həcm və ya dəyərinin maksimum hədlərini
müəyyən edən kəmiyyət məhdudlaşdırılması tədbirləri;
İdxalına icazə verilməyən malların fiziki həcm və ya dəyərinin maksimum
hədlərini müəyyən edən kəmiyyət məhdudlaşdırılması tədbirləri;
İdxalına icazə verilmiş malların dəyərinin maksimum hədlərini müəyyən edən
kəmiyyət məhdudlaşdırılması tədbirləri;

İdxalına icazə verilməyən malların dəyərinin maksimum hədlərini müəyyən edən
kəmiyyət məhdudlaşdırılması tədbirləri;
İdxalına icazə verilmiş malların fiziki həcminin maksimum hədlərini müəyyən
edən kəmiyyət məhdudlaşdırılması tədbirləri;
Sual: Lisenziyalaşdırma nədir? (Çəki: 1)
İdxalına icazə verilmiş malların fiziki həcminin maksimum hədlərini müəyyən
edən kəmiyyət məhdudlaşdırılması tədbirləri;
İdxala müvafiq hakimiyyət orqanlarının verdiyi xüsusi icazələrin tətbiqi;
İxraca müvafiq hakimiyyət orqanlarının verdiyi xüsusi icazələrin tətbiqi;
İdxal və ixraca müvafiq hakimiyyət orqanlarının verdiyi xüsusi icazələrin tətbiqi;
İdxalına icazə verilməyən malların fiziki həcm və ya dəyərinin maksimum
hədlərini müəyyən edən kəmiyyət məhdudlaşdırılması tədbirləri.
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Sual: Xarici ticarətin gömrük statistikası hansı məqsədlərlə aparılır? (Çəki: 1)
İdxal və ixrac olunan malların sayının və dəyərinin hesabatı;
İdxal və ixrac olunan malların coğrafi istiqamətinin hesabatı;
İdxal olunan malların sayının, dəyərinin, habelə onların coğrafi istiqamətinin
hesabatı;
İdxal və ixrac olunan malların sayının, dəyərinin, habelə onların coğrafi
istiqamətinin hesabatı;
İxrac olunan malların sayının, dəyərinin, habelə onların coğrafi istiqamətinin
hesabatı.
Sual: Yük gömrük bəyannamələri, yükü müşayiət edən sənədlər, dövlət orqanlarının
lisenziyası və icarələri, hesabat (uçot) jurnalları, gömrük sərhədindən keçən mallar
barəsində lazımi məlumat olan digər sənədlər; (Çəki: 1)
Yük gömrük bəyannamələri, yükü müşayiət edən sənədlər, dövlət orqanlarının
lisenziyası və icarələri, hesabat (uçot) jurnalları, gömrük sərhədindən keçən mallar
barəsində lazımi məlumat olan digər sənədlər;
Yük gömrük bəyannamələri, yükü müşayiət edən sənədlər;
Yük gömrük bəyannamələri, yükü müşayiət edən sənədlər, dövlət orqanlarının
lisenziyası və icarələri;
Yük gömrük bəyannamələri, yükü müşayiət edən sənədlər, dövlət orqanlarının
lisenziyası və icarələri, hesabat (uçot) jurnalları;

Yük gömrük bəyannamələri, dövlət orqanlarının lisenziyası və icarələri, hesabat
(uçot) jurnalları, gömrük sərhədindən keçən mallar barəsində lazımi məlumat olan
digər sənədlər;

Sual: Azərbaycan Respublkası xarici ticarətin gömrük statistikasının metodologiyası
hansı sənədlə təsdiq edilmlşdir? (Çəki: 1)
MM 15.02.1999-cu il tarixli 011 saylı qərarı;
DGK sədrinin 15.02.1999-cu il tarixli 011 saylı əmri;
DGK sədrinin 15.02.2009-cu il tarixli 011 saylı əmri;
Dövlət Statistika İdarəsinin sədrinin 15.02.1999-cu il tarixli 011 saylı əmri;
NK-nın 15.02.1999-cu il tarixli 011 saylı sərəncamı.

Sual: Statistik məlumatların hansı formaları var? (Çəki: 1)
aylıq, rüblük, illik;
təcili, aylıq, illik;
təcili, aylıq, rüblük;
təcili, rüblük, illik;
təcili, aylıq, rüblük, illik.

Sual: “Nomenklatura” latınca nə deməkdir? (Çəki: 1)
siyahı;
adların cədvəli;
siyahı, adların cədvəli;
nömrə;
sıra nömrəsi.

Sual: Gömrük işlərində istifadə olunan mal nomenklaturası nə deməkdir? (Çəki: 1)
təsnifat sisteminə ayrılmış malların siyahısı;
malların toplu siyahısı;
təsnifat sisteminə ayrılmış malların toplu siyahısı;
təsnifat sisteminə ayrılmış malların nömrəsi;
təsnifat sisteminə ayrılmış malların sıra nömrəsi.
Sual: Malların kodlaşdırılmasının əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)
gömrük orqanlarında iqtisadi əməliyyatların səmərəliliyinin artırılması;
xarici ticarətin mal strukturunun öyrənilməsi;
gömrük orqanlarında intizamın artırılması;
xarici ticarətin mal strukturunun yaxşılaşdırılması;
gömrük orqanlarında iqtisadi əməliyyatların səmərəliliyinin artırılması və xarici
ticarətin mal strukturunun öyrənilməsi.

Sual: Harmonik sistem haqqındakı Beynəlxalq Konvensiya hansı terminləri
müəyyənləşdirmişdir? (Çəki: 1)

malların harmonik sisteminin təsviri və kodlaşdırılması, gömrük-tarif
nomenklaturası, statistika nomenklaturası, kombinə edilmiş tarif-statistika
nomenklaturası;
malların harmonik sisteminin təsviri və kodlaşdırılması, gömrük-tarif
nomenklaturası, statistika nomenklaturası;
malların harmonik sisteminin təsviri və kodlaşdırılması, gömrük-tarif
nomenklaturası, kombinə edilmiş tarif-statistika nomenklaturası;
malların harmonik sisteminin təsviri və kodlaşdırılması, statistika nomenklaturası,
kombinə edilmiş tarif-statistika nomenklaturası;
malların gömrük-tarif nomenklaturası, statistika nomenklaturası, kombinə edilmiş
tarif-statistika nomenklaturası.

Sual: Malların harmonik sisteminin təsviri və kodlaşdırılması nə deməkdir? (Çəki: 1)
mal mövqeləri, submövqeləri (subpozisiyaları) və onlara aid rəqəmli kodları;
bölmə, qrup və submövqelərə qeydləri, həmçinin Konvensiyanın əlavəsində verilmiş
Harmonik Sistemin əsas təsvir qaydalarını özündə birləşdirən nomenklaturadır;
malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün sövdələşən tərəflərin
qanunvericiliyə uyğun qəbul etdikləri nomenklaturadır;
statistika nomenklaturası - malların idxalı ixracı barədə statistik məlumatları
toplamaq üçün sövdələşən tərəflərin qəbul etdikləri mal nomenklaturasıdır;
kombinə edilmiş tarif-statistika nomenklaturası - sövdələşən tərəflərin yerli (milli)
qanunvericiliklərinə uyğun olaraq idxal mallarının bəyan edilməsi zamanı istifadəsi
məcburi olan, gömrük tarif və statistik nomenklaturaları birləşdirən nomenklaturadır;
təsnifat sistemləri və kodlaşdırılmadır.
Sual: Malların gömrük-tarif nomenklaturası nə deməkdir? (Çəki: 1)
mal mövqeləri, submövqeləri (subpozisiyaları) və onlara aid rəqəmli kodları;
bölmə, qrup və submövqelərə qeydləri, həmçinin Konvensiyanın əlavəsində verilmiş
Harmonik Sistemin əsas təsvir qaydalarını özündə birləşdirən nomenklaturadır;
malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün sövdələşən tərəflərin
qanunvericiliyə uyğun qəbul etdikləri nomenklaturadır;
statistika nomenklaturası - malların idxalı ixracı barədə statistik məlumatları
toplamaq üçün sövdələşən tərəflərin qəbul etdikləri mal nomenklaturasıdır;
kombinə edilmiş tarif-statistika nomenklaturası - sövdələşən tərəflərin yerli (milli)
qanunvericiliklərinə uyğun olaraq idxal mallarının bəyan edilməsi zamanı istifadəsi
məcburi olan, gömrük tarif və statistik nomenklaturaları birləşdirən nomenklaturadır;
təsnifat sistemləri və kodlaşdırılmadır.

Sual: Malların statistika nomenklaturası nə deməkdir? (Çəki: 1)
mal mövqeləri, submövqeləri (subpozisiyaları) və onlara aid rəqəmli kodları;
bölmə, qrup və submövqelərə qeydləri, həmçinin Konvensiyanın əlavəsində verilmiş
Harmonik Sistemin əsas təsvir qaydalarını özündə birləşdirən nomenklaturadır;
malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün sövdələşən tərəflərin
qanunvericiliyə uyğun qəbul etdikləri nomenklaturadır;
malların idxalı ixracı barədə statistik məlumatları toplamaq üçün sövdələşən
tərəflərin qəbul etdikləri mal nomenklaturasıdır;

kombinə edilmiş tarif-statistika nomenklaturası - sövdələşən tərəflərin yerli (milli)
qanunvericiliklərinə uyğun olaraq idxal mallarının bəyan edilməsi zamanı istifadəsi
məcburi olan, gömrük tarif və statistik nomenklaturaları birləşdirən nomenklaturadır;
təsnifat sistemləri və kodlaşdırılmadır.
Sual: Malların kombinə edilmiş tarif-statistika nomenklaturası nə deməkdir? (Çəki: 1)
mal mövqeləri, submövqeləri (subpozisiyaları) və onlara aid rəqəmli kodları;
bölmə, qrup və submövqelərə qeydləri, həmçinin Konvensiyanın əlavəsində verilmiş
Harmonik Sistemin əsas təsvir qaydalarını özündə birləşdirən nomenklaturadır;
malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün sövdələşən tərəflərin
qanunvericiliyə uyğun qəbul etdikləri nomenklaturadır;
statistika nomenklaturası - malların idxalı ixracı barədə statistik məlumatları
toplamaq üçün sövdələşən tərəflərin qəbul etdikləri mal nomenklaturasıdır;
kombinə edilmiş tarif-statistika nomenklaturası - sövdələşən tərəflərin yerli (milli)
qanunvericiliklərinə uyğun olaraq idxal mallarının bəyan edilməsi zamanı istifadəsi
məcburi olan, gömrük tarif və statistik nomenklaturaları birləşdirən nomenklaturadır;
təsnifat sistemləri və kodlaşdırılmadır.

Sual: AR XİF MN neçə rəqəmli kod sisteminə malikdir? (Çəki: 1)
8;
9;
10;
11;
12.
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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, pasportviza rejiminin pozulması;
Qaçaqmalçılıq, incəsənət, tarixi və arxeoloji sərvət sayılan əşyaların Azərbaycan
ərazisinə gətirilməməsi, gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma, pasportviza 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.;
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Sual: Gömrük orqanları idarəetmə sistemi hansı prinsiplərlə formalaşır? (Çəki: 1)
Qənaətcillik, sabitlik, çeviklik;
Müəyyənlik, idarə oluna bilmə, sabitlik, çeviklik;
Qənaətcillik, aydınlıq, müəyyənlik,;
Qənaətcillik, aydınlıq, müəyyənlik, idarə oluna bilmə, sabitlik, çeviklik;
Qənaətcillik, aydınlıq, müəyyənlik, sabitlik, çeviklik.
Sual: İdarəetmədə qənaətcillik prinsipi nədir? (Çəki: 1)
Təşkilati strukturun səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə resurs sərfinin
optimallaşdırılması;
Müxtəlif bölmə və əməkdaşların öz xidməti funksiyalarının dəqiq bilməsi;
İderəetmənin yuxarı səviyyələrindən aşağı səviyyələrinə ötürülmə prosesində
informasiyanın minimum itkisinin təmin edilməsi;
Təşkilati strukturun qərar qəbul etmə prosesinin sadəlik səviyyəsi;

Təşkilatın ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, stabil qalmaq
qabiliyyəti.

Sual: İdarəetmədə aydınlıq prinsipi nədir? (Çəki: 1)
Təşkilati strukturun səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə resurs sərfinin
optimallaşdırılması;
Müxtəlif bölmə və əməkdaşların öz xidməti funksiyalarının dəqiq bilməsi;
İderəetmənin yuxarı səviyyələrindən aşağı səviyyələrinə ötürülmə prosesində
informasiyanın minimum itkisinin təmin edilməsi;
Təşkilati strukturun qərar qəbul etmə prosesinin sadəlik səviyyəsi;
Təşkilatın ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, stabil qalmaq
qabiliyyəti.

Sual: İdarəetmədə müəyyənlik prinsipi nədir? (Çəki: 1)
Təşkilati strukturun səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə resurs sərfinin
optimallaşdırılması;
Müxtəlif bölmə və əməkdaşların öz xidməti funksiyalarının dəqiq bilməsi;
İderəetmənin yuxarı səviyyələrindən aşağı səviyyələrinə ötürülmə prosesində
informasiyanın minimum itkisinin təmin edilməsi;
Təşkilati strukturun qərar qəbul etmə prosesinin sadəlik səviyyəsi;
Təşkilatın ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, stabil qalmaq
qabiliyyəti.

Sual: İdarə oluna bilmə prinsipi nədir? (Çəki: 1)
Təşkilati strukturun səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə resurs sərfinin
optimallaşdırılması;
Müxtəlif bölmə və əməkdaşların öz xidməti funksiyalarının dəqiq bilməsi;
İderəetmənin yuxarı səviyyələrindən aşağı səviyyələrinə ötürülmə prosesində
informasiyanın minimum itkisinin təmin edilməsi;
Təşkilati strukturun qərar qəbul etmə prosesinin sadəlik səviyyəsi;
Təşkilatın ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, stabil qalmaq
qabiliyyəti.

Sual: İdarəetmədə sabitlik prinsipi nədir? (Çəki: 1)
Təşkilati strukturun səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə resurs sərfinin
optimallaşdırılması;
Müxtəlif bölmə və əməkdaşların öz xidməti funksiyalarının dəqiq bilməsi;
İderəetmənin yuxarı səviyyələrindən aşağı səviyyələrinə ötürülmə prosesində
informasiyanın minimum itkisinin təmin edilməsi;
Təşkilati strukturun qərar qəbul etmə prosesinin sadəlik səviyyəsi;
Təşkilatın ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, stabil qalmaq
qabiliyyəti.
Sual: İdarəetmədə çeviklik prinsipi nədir? (Çəki: 1)
Təşkilati strukturun səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə resurs sərfinin
optimallaşdırılması;

Müxtəlif bölmə və əməkdaşların öz xidməti funksiyalarının dəqiq bilməsi;
İderəetmənin yuxarı səviyyələrindən aşağı səviyyələrinə ötürülmə prosesində
informasiyanın minimum itkisinin təmin edilməsi;
Təşkilati strukturun qərar qəbul etmə prosesinin sadəlik səviyyəsi;
Təşkilatın xarici şəraitin dəyişməsinə cəld reaksiya vermək və ona uyğunlaşmaq
qabiliyyəti.
Sual: İdarəetmənin effektivliyini təmin edən amillər hansılardır? (Çəki: 1)
Səlahiyyətlərin ötürülməsi, koordinasiya;
Səriştətlilik, mərkəzləşdirmə;
Koordinasiya, səriştətlilik;
Səlahiyyətlərin ötürülməsi, koordinasiya, mərkəzləşdirmə;
Səlahiyyətlərin ötürülməsi, koordinasiya, səriştətlilik, mərkəzləşdirmə.

Sual: İdarəetmədə səlahiyyətlərin ötürülməsi nədir? (Çəki: 1)
Müxtəlif bölmə və əməkdaşların öz xidməti funksiyalarının dəqiq bilməsi;
İerarxiya üzrə yuxarıdan aşağıya tapşırıqların verilməsi və hesabatların alınması
mexanizmi;
Şaquli və üfüqi istiqamət üzrə informasiya mübadiləsi mexanizmi;
İdarəedicilərin hazırlıq səviyyəsi;
İdarəetmə həlqələrinin, idarəetmə səviyyələrinin və qarşılıqlı əlaqələrin bir
mərkəzdən qoyulmuş qaydalarla idarə olunması.

Sual: İdarəetmədə koordinasiya nədir? (Çəki: 1)
Müxtəlif bölmə və əməkdaşların öz xidməti funksiyalarının dəqiq bilməsi;
İerarxiya üzrə yuxarıdan aşağıya tapşırıqların verilməsi və hesabatların alınması
mexanizmi;
Şaquli və üfüqi istiqamət üzrə informasiya mübadiləsi mexanizmi;
İdarəedicilərin hazırlıq səviyyəsi;
İdarəetmə həlqələrinin, idarəetmə səviyyələrinin və qarşılıqlı əlaqələrin bir
mərkəzdən qoyulmuş qaydalarla idarə olunması.

Sual: İdarəetmədə səriştəlilik nədir? (Çəki: 1)
Müxtəlif bölmə və əməkdaşların öz xidməti funksiyalarının dəqiq bilməsi;
İerarxiya üzrə yuxarıdan aşağıya tapşırıqların verilməsi və hesabatların alınması
mexanizmi;
Şaquli və üfüqi istiqamət üzrə informasiya mübadiləsi mexanizmi;
İdarəedicilərin hazırlıq səviyyəsi;
İdarəetmə həlqələrinin, idarəetmə səviyyələrinin və qarşılıqlı əlaqələrin bir
mərkəzdən qoyulmuş qaydalarla idarə olunması.
Sual: İdarəetmədə mərkəzləşdirmə nədir? (Çəki: 1)
Müxtəlif bölmə və əməkdaşların öz xidməti funksiyalarının dəqiq bilməsi;
İerarxiya üzrə yuxarıdan aşağıya tapşırıqların verilməsi və hesabatların alınması
mexanizmi;
Şaquli və üfüqi istiqamət üzrə informasiya mübadiləsi mexanizmi;

İdarəedicilərin hazırlıq səviyyəsi;
İdarəetmə həlqələrinin, idarəetmə səviyyələrinin və qarşılıqlı əlaqələrin bir
mərkəzdən qoyulmuş qaydalarla idarə olunması.

Sual: Gömrük orqanlarının idarəetmə səviyyələri hansılardır? (Çəki: 1)
-gömrükxanalar; -gömrük postları;
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; -gömrükxanalar; -gömrük
postları;
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; -gömrükxanalar;
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; -gömrük postları;
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; -gömrükxanalar; -gömrük
postları; - gömrük orqanlarının əməkdaşları.

Sual: Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Qlobal Korporativ
Şəbəkəsi hansı gömrük orqanlarını əhatə edir? (Çəki: 1)
Bütün gömrük orqanlarını;
Xəzər Dənizində Azərbaycan Respublikasının Mənafeyini Mühafizə İdarəsini və
Bakı Baş Gömrük İdarəsini;
Xəzər Dənizində Azərbaycan Respublikasının Mənafeyini Mühafizə İdarəsi daxil
olmaqla bütün gömrük orqanlarını;
Xəzər Dənizində Azərbaycan Respublikasının Mənafeyini Mühafizə İdarəsi
istisna olmaqla bütün gömrük orqanlarını;
Xəzər Dənizində Fövqəladə Hallar İdarəsi istisna olmaqla bütün gömrük
orqanlarını.
Sual: İnformasiya köşklərində hansı məlumatlar yerləşdirilib? (Çəki: 1)
Rəsmiləşdirilmədə istifadə olunan bütün normativ-hüquqi sənədlər;
Mal nomenklaturası;
Tarif dərəcələri;
Rəsmiləşdirilmədə istifadə olunan bütün normativ-hüquqi sənədlər və tarif
dərəcələri;
Rəsmiləşdirilmədə istifadə olunan bütün normativ-hüquqi sənədlər, mal
nomenklaturası və müvafiq tarif dərəcələri.
Sual: "Çatdırma" proqram təminatı hansı məqsədlə hazırlanmışdır? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının ərazisini keçən nəqliyyat vasitələrinə gömrük
nəzarətini həyata keçirmək məqsədilə giriş və çıxış, həmçinin daxili gömrük
orqanlarına məlumatın tez və operativ şəkildə otürülməsini təmin etmək;
Rəsmiləşdirmə prosesinin sürətini və keyfiyyətini artırmaq ;
Gömrük rəsmiləşdirilməsi və nəzarətinin şəffaflığını təmin etmək, fiziki və hüquqi
şəxsləri məlumatlandırmaq;
Qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması faktlarının müəyyən edilməsi
və araşdırılması sahəsində aparılan işləri yüksək səviyyəyə qaldırmaq;
Respublika ərazisinə müvəqqəti idxal olunmuş və respublika ərazisindən
müvəqqəti aparılmış mallara elektron nəzarət.

Sual: Nəqliyyat vasitələri haqqında giriş gömrük orqanında məlumat bazasına daxil
olunmuş məlumat hara göndərilir? (Çəki: 1)
Poçt vasitəlsi ilə təyinat gömrük məntəqəsinə;
Elektron poçt vasitəlsi ilə təyinat gömrük məntəqəsinə;
Telefonoqram vasitəlsi ilə təyinat gömrük məntəqəsinə;
Elektron poçt vasitəlsi ilə Dövlət Gömrük Komitəsinə;
Poçt vasitəlsi ilə Dövlət Gömrük Komitəsinə.

Sual: Giriş gömrük orqanında nəqliyyat vasitələri haqqında olan məlumatlar nə
zaman nəzarətdən çıxarılır? (Çəki: 1)
Gömrük nəzarətinin bitməsi ilə;
Dövlət Gömrük Komitəsinin icazəsi ilə;
Gömrükxana rəisinin sərəncamı ilə;
Təyinat gömrük orqanından yükün gəlməsi haqqında məlumat alındıqdan sonra;
Nəzarətdən çıxarılmır.

Sual: Giriş gömrük orqanından göndərilmiş, lakin nəzarətdən çıxarılmayan yüklər
haqqında hansı orqan tərəfindən tədbirlər görülür? (Çəki: 1)
Qaçaqmalçılıq şöbəsi tərəfindən;
Qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması şöbəsi tərəfindən;
Prokurorluq tərəfindən;
Məhkəmə tərəfindən;
Polis şöbəsi tərəfindən.

Sual: "Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən aşkar olunmuş
hüquq pozuntularının qeydiyyatı və nəzarətinin avtomatlaşdırılması sistemi" hansı
məqsədlə yaradılmışdır? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının ərazisini keçən nəqliyyat vasitələrinə gömrük
nəzarətini həyata keçirmək məqsədilə giriş və çıxış, həmçinin daxili gömrük
orqanlarına məlumatın tez və operativ şəkildə otürülməsini təmin etmək;
Rəsmiləşdirmə prosesinin sürətini və keyfiyyətini artırmaq ;
Gömrük rəsmiləşdirilməsi və nəzarətinin şəffaflığını təmin etmək, fiziki və hüquqi
şəxsləri məlumatlandırmaq;
Qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması faktlarının müəyyən edilməsi
və araşdırılması sahəsində aparılan işləri yüksək səviyyəyə qaldırmaq;
Respublika ərazisinə müvəqqəti idxal olunmuş və respublika ərazisindən
müvəqqəti aparılmış mallara elektron nəzarət.
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Sual: Gömrük ekspertizası xüsusi elmi-təcrübi tədqiqatdır (Çəki: 1)
müxtəlif gömrük məsələlərini həll etmək üçün
ancaq fiskal xarakterli məsələləri həll etmək üçün
ancaq hüquq mühafizə xarakterli məsələləri həll etmək üçün
nəzarət xarakterli məsələləri həll etmək üçün
ancaq statistik xarkterli məsələləri həll etmək üçün

Sual: Gömrük ekspertizasının obyektlərinə aiddir (Çəki: 1)
gömrük sərhəddini keçən turistlər
ancaq gömrük sərhəddini keçən mallar və əşyalar
maddiləşmiş informasiya mənbələri
ancaq gömrük nəzarəti üçün istifadə olunan sənədlər
ancaq qaçaqmalçılıq obyektləri

Sual: Gömrük ekspertizasının predmetinə hansılar aiddir (Çəki: 1)
malların təsnifatı
malların gömrük dəyəri
malların bazar qiyməti
gömrük işinin ümumi problemləri və gömrük nəzarəti prosedurunun konkret
faktları
gömrük nəzarəti obyektlərinin təyinatını müəyyən etmək
Sual: Ekspert profilaktikası ....üzrə fəaliyyətdir (Çəki: 1)
hadisələrin formalaşma mexanizmi və ardıcıllığı
gömrük qanunvericiliyinin pozulması və onların aradan qaldırılması
obyektlərin indentifikasiyası
qiymətli daş-qaşların, əntiq malların, muzey eksponatlarının diaqnostikası
kriminal təhlükəli mal mövqelərinin ola biləcəyini proqnozlaşdırmaq

Sual: İdentifikasiya ekspertizası .... üçün aparılır (Çəki: 1)
təqdim edilmiş malın mal mövqe və submövqeyini təyin etmək
mal növünü, onun təyinatını və digər xüsusiyyətlərini
iki obyekt arasındakı oxşarlıqlarda müəyyən etmək
malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək
tarif və qeyri-tarif tənzimlənmə tədbirlərini həyata keçirmək

Sual: Əmtəəşünaslıq ekspertizası .... üçün aparılır (Çəki: 1)
mal növünü, onun təyinatını və digər xüsusiyyətlərini təyin etmək
iki obyekt arasındakı oxşarlıqları müəyyən etmək
təqdim edilmiş malın mal mövqe və submövqeyini təyin etmək
malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək
tarif və qeyri-tarif tənzimlənmə tədbirlərini həyata keçirmək

Sual: Malın mənşə ölkəsinin təyini ekspertizası .... üçün aparılır (Çəki: 1)
mal növünü, onun təyinatını və digər xüsusiyyətlərini təyin etmək
iki obyekt arasındakı oxşarlıqları müəyyən etmək
təqdim edilmiş malın mal mövqe və submövqeyini təyin etmək
malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək
tarif və qeyri-tarif tənzimlənmə tədbirlərini həyata keçirmək
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Sual: Materialşünaslıq ekspertizası .... üçün aparılır (Çəki: 1)
mal növünü, onun təyinatını və digər xüsusiyyətlərini təyin etmək
iki obyekt arasındakı oxşarlıqları müəyyən etmək
təqdim edilmiş malın mövqe və submövqeyini təyin etmək
malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək
tarif və qeyri-tarif tənzimlənmə tədbirlərini həyata keçirmək

Sual: Təsnifat ekspertizası .... üçün aparılır (Çəki: 1)
mal növünü, onun təyinatını və digər xüsusiyyətlərini təyin etmək
iki obyekt arasındakı oxşarlıqları müəyyən etmək
təqdim edilmiş malın mal mövqe və submövqeyini təyin etmək
malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək
tarif və qeyri-tarif tənzimlənmə tədbirlərini həyata keçirmək

Sual: Texnoloji ekspertiza .... üçün aparılır (Çəki: 1)
malın emal gömrük rejimi və gömrük nəzarəti altında yerləşdirmə imkanını təyin
etmək
iki obyekt arasındakı oxşarlıqları müəyyən etmək
təqdim edilmiş malın mal mövqeyini və submövqeyini təyin etmək
malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək
tarif və qeyri-tarif tənzimlənmə tədbirlərini həyata keçirmək

Sual: Məhsulun keyfiyyəti (Çəki: 1)
məhsulun təyinatına uyğun olaraq müəyyən tələbləri ödəyən xassələrinin
məcmusudur
məhsulun müəyyən nümunələrə uyğun gəlməsi
məhsulun müəyyən olunmuş tələblərə uyğun gəlməsi
məhsulun xüsusi tələblərə uyğun gəlməsi

məhsulun xüsusi tələbləri ödəyən xassələrinin məcmusudur
Sual: Ekspertiza tapşırıqları (Çəki: 1)
dəqiq ifadə olunmuş işin məqsədidir
malların istehlak xassələridir
mallar və əşyaların keyfiyyətinin tədqiqidir
sənədlərdə göstərilən məlumatlardır
keyfiyyət göstəriciləridir

Sual: Malın təyinat xassəsi (Çəki: 1)
malın qabaqcadan müəyyən olunmuş müddətə istehlak və saxlanma zamanının
öz funksiyasını saxlaya bilmə qabiliyyətidir
məmulatın istismar prosesində insan orqanizminə müvafiq olmasıdır
malların fizioloji və sosial tələbatları ödəyə bilmək qabiliyyətidir
istehlakçının sağlamlığı üçün əmtəələrin təhlükəsiz olması xassəsidir
malın fasiləsiz işləmə qabiliyyətidir

Sual: Ekspertiza subyektlərinə ..... aiddir (Çəki: 1)
malın istehlak xassələri
ixtisaslaşmış mütəxəssislər
maddiləşmiş informasiya mənbələri
sənədlər və məlumatlar
malların ayrı-ayrı xüsusiyyət ləri

Sual: Cari tələblər dedikdə nə başa düşülür (Çəki: 1)
cari dövrdə satışa daxil olan mallara verilən tələblər
malın keyfiyyətinə verilən nisbətən geniş və yüksək səviyyəli kopleks
göstəricilərin cəmi
malın təyinata uyğunluğunu, istifadəyə yararlığını, insan üçün zərərsizliyi və digər
tələblər
ancaq malın təyinata uyğunluğu
ancaq malın müəyyən olunmuş müddət ərzində istismar zamanı davamlılığı,
etivarlığı

Sual: Ümumi tələblər dedikdə başa düşülür - (Çəki: 1)
satışda olan mallara verilən tələblər
malın keyfiyytəinə verilən nisbətən geniş və yüksək səviyyəli kompleks
göstəricilərin cəmi
malın təyinata uyğunluğu, istifadəyə yararlığı, etibarlığı, təhlükəsizliyi və s.
xassələr
ancaq malın təyinata uyğunluğu
ancaq malların təhlükəsizliyi

Sual: Perspektiv tələblər dedikdə başa düşülür- (Çəki: 1)
satışda olan mallara verilən tələblərdir

malın keyfiyyətinə verilən nisbətən geniş və yüksək səviyyəli kompleks
göstəricilərin cəmi
malın təyinata uyğunluğu, istifadəyə yararlığı, etibarlığı, təhlükəsizliyi və s.
xassələr
malın təyinatına uyğunluğu
malların istehlak zamanı təhlükəsizliyidir
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Sual: Fiskal funksiya nədir? (Çəki: 1)
Milli istehsalın xarici rəqabətdən qorunması
Ölkələr arasında olan maneələrin aradan qaldırılması
Milli istehsalın dəstəklənməsi
Azad bazar prinsipinə əsaslanma
Dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün ayrı-ayrı fiziki şəxslərin
gəlirlərinin müəyyən hissəsinin dövlət xəzinəsinə cəlb edilməsi
Sual: İqtisadi qeyri-tarif məhdudiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Xüsusi növ rüsumlar
İdxal depozitləri
Müxtəlif vergi və yığımlar
Embarqo
Valyuta – tənzimlənmə tədbirləri

Sual: Gömrük rüsumları tətbiq edilir: (Çəki: 1)
gömrük sərhədindən keçirilən mallara;
topdan satılan mallara;
əmtəə birjasında satılan mallara;
müvəqqəti idxal rejimində yerləşdirilən mallara
tranzit mallara

Sual: Gömrük orqanlarına həvalə edilmiş icbari ödənişlər hansılardır? (Çəki: 1)
ƏDV,yığım
Aksiz,yol vergisi,ƏDV
Aksiz,ƏDV
Gömrük haqları, dövlət rüsumu
Rüsum,ƏDV

Sual: Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı mal və nəqliyyat vasitələri hansı vergilərə
cəlb oluna bilər? (Çəki: 1)
Rüsum, yığım
Rüsum,ƏDV,aksiz,yol vergisi,yığım
ƏDV,aksiz,yol vergisi
Gömrük rüsumu,aksiz,yol vergisi
Dövlət rüsumu, gömrük haqqı

Sual: Gömrük ödənişlərini seçin: 1. Gömrük rüsumları 2. Əlavə Dəyər Vergisi 3.
Aksizlər 4. Gömrük yığımları 5. Məlumatlandırmaya görə haqq 6. Yol vergisi 7. Dövlət
rüsumu 8. İlkin qərarların qəbuluna görə haqq 9. Gömrük hərraclarında iştiraka görə
haqq (Çəki: 1)
1,2,3
1,2,3,4,6,7,9
1,2,6,9,8
1,5,6,8,9
3,4,5,6
Sual: Embarqo nə deməkdir? (Çəki: 1)
İqtisadi qeyri-tarif məhdudiyyətinin bir növü olub, malların idxal və ixracına
qadağa qoymaq deməkdir
Malların idxalın qismən məhdudlaşdırılması deməkdir
Tarif məhdudiyyətlərinin bir növü olub malların ixracının limitləşdirilməsi
deməkdir
İqtisadi qeyri-tarif məhdudiyyətinin bir növü olub, mallara əlavə sənə və
əməliyyatların tələb edilməsi deməkdir
İqtisadi tarif məhdudiyyətinin bir növü olub, mallara əlavə rüsumların tətbiqi
deməkdir.

Sual: Gömrük sərhəddindən keçirilən mallara hansı rüsumlar tətbiq edilir? (Çəki: 1)
Daşınma rüsumları
Torpaqbasdı rüsumu
Dövlət rüsumu
Gömrük rüsumları
Qeydiyyat rüsumları
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Sual: Mənşəyinə görə rüsumların növləri: (Çəki: 1)
Daimi, dəyişkən, qarışıq
Nominal, səmərəli
Sabit, köməkçi
İdxal, ixrac, tranzit
Avtonom, konvension, preferensial

Sual: Gömrük Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı vergi növlərindən hansı gömrük ödənişi
hesab edilmir? (Çəki: 1)
ƏDV
Aksizlər
Dövlət rüsumu
Torpaq vergisi
Yol vergisi

Sual: Gömrük rüsumlarının formalaşdırılmasının obyektiv əsası nədir? (Çəki: 1)
Dünya və milli xərclər arasındakı fərqlər
Ölkələrin qeyri-bərabər inkişafı
Miqrasiya prosesləri
Global proseslər
Həyata keçirilən iqtisadi siyasət
Sual: Gömrük orqanları tərəfindən alınan vergi hansıdır? (Çəki: 1)
Dövlət rüsumu
Torpaq vergisi
Aksiz
Gömrük müşayiətinə görə yığım
Mənfəət vergisi

Sual: Alınması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş icbari ödənişlər? (Çəki: 1)
ƏDV, aksiz, yol vergisi
Rüsum, rəsmiləşdirməyə görə yığım
ƏDV, yol vergisi
Malların saxlancına görə yığım, gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
yığımlar
Mənfəət vergisi, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə yığım

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? 1. Gömrük rüsumu sərhədboyu
dövriyyəyə şamil edilmir. 2. Gömrük rüsumu məcburi xarakter daşımır. 3. Gömrük
rüsumu göstərilən xidmətin əvəzidir. 4. Gömrük ödənişlərindən daxilolmalar konkret
dövlət xərclərini ödəmək üçün nəzərdə tutulmamışdır. 5. Gömrük rüsumu dövlət
hakimiyyət məcburiyyəti ilə təmin edilir. (Çəki: 1)
4,5

1,2,3
1,4
3,4
5,2,1
Sual: Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı mal və nəqliyyat vasitələri hansı vergilərə
cəlb oluna bilərlər: (Çəki: 1)
gömrük rüsumu, ƏDV, Aksiz, Yol vergisi
mənfəət vergisi, yol vergisi, aksiz vergisi
cəlb olunmurlar
ƏDV, Aksiz vergisi, Yol vergisi
torpaq vergisi, əmlak vergisi, aksiz vergisi, ƏDV
Sual: Gömrük rüsumlarının iqtisadi roluna aid deyil: (Çəki: 1)
Xarici əmtəənin daxili bazarda satışı zamanı qiyməti qaldıran alətdir
Çox zaman satışı zəif olan malların müdafiəsi üçün istifadə olunur
Daxili bazarın tənzimlənməsi vasitəsi kimi istifadə olunur
Fiskal funksiyanı yerinə yetirir
Rəqibləri müəyyən güzəştlərə getməyə məcbur etmək məqsədilə təzyiq vasitəsi
kimi geniş istifadə olunur

Sual: Gömrük rüsumlarının digər vergilərdən fərqi: (Çəki: 1)
Mal gömrük sərhəddindən keçdiyi zaman alınır
Milli iqtisadiyyatın stimulyatorlarıdır
Fiskal funksiyanı yerinə yetirir
Ölkənin bütün ərazisində eyni tətbiq olunur
Mütləq məcburi ödəmədir

Sual: Gömrük rüsumunun xüsusiyyətlərinə aiddir: (Çəki: 1)
Vergi xassəli olması;
Vergi xassəli olmaması;
Ölkənin bütün ərazisində müxtəlif cür tətbiq olunması;
Büdcədənkənar fondlara daxil edilməsi;
Gömrük fəaliyyətinin təşili xərclərinin qarşılığı olaraq alınması
Sual: Xarici İqtisadi Fəaliyyətin tənzimlənməsində əsasən hansı iqtisadi siyasət
alətindən istifadə olunur? (Çəki: 1)
Əlavə Dəyər Vergisi
Gömrük rüsumu
Aksiz vergisi
Torpaq vergisi
Dövlət rüsumu
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Sual: İxracın əsas dövlət tənzimlənmə vasitələrinə aid edilmir? (Çəki: 1)
Tarif – vergi tənzimlənməsi
Antidemping rüsumlari
Qeyri-tarif vasitələri
Valyuta nəzarəti
İxracın məhdudlaşdırılması

Sual: Fiskal siyasət nə üçün tətbiq olunur? (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsi və gəlirləri formalaşdırmaq üçün
İxraca nəzarət üçün
Milli istehsalı stimullaşdıqmaq üçün
Yerli malları xarici rəqabətdən qorumaq üçün
İdxala nəzarət

Sual: Texniki yardım hesabına idxal olunan mallardan hansı gömrük ödənişləri alınır?
(Çəki: 1)
ƏDV, rüsum
Dövlət rüsumu
Bütün gömrük ödənişləri
Alınmır
Gömrük rüsumu

Sual: Malların texniki yardım kimi rəsmiləşdirilməsinə hansı orqan qərar verir? (Çəki:
1)
Gömrük orqanları
DGK
Nazirlər Kabineti
Maliyyə Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Sual: Əlverişli ticarət rejimi tətbiq edilən ölkələrin malları üçün gömrük rüsumu
dərəcələrinin kim tərəfindən müəyyən olunur? (Çəki: 1)
Milli Məclis
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Maliyyə Nazirliyi
Dövlət Gömrük Komitəsi
Nazirlər Kabineti

Sual: Xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənmə vasitələri hansılardır? (Çəki: 1)
Iqtisadi, inzibati
Tarif, qeyri – tarif
İdxal kvotaları, ixrac məhdudiyyətləri
Lisensiyalar, icazələr
Paratarif məhdudiyyətlər, tarif

Sual: Embarqo nədir? (Çəki: 1)
Dövlət orqanları tərəfindən verilən icazə üsulu ilə ixrac-idxal əməliyyatlarının
dövlət tənzimlənməsidir
Beynəlxalq təcrübədə tanınan, qeyri-tarif xarakterli,daha möhkəm qadağanedici
ticarət-siyasi tədbirdir
Daxili bazarda tələb və təklifi tənzimləmək, daxili bazarı qorumaq və beynəlxalq
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün həyata keçirilən tədbirdir
Minimal və maksimal gömrük dəyərinə nəzarətin həyata keçiriməsini təmin edən
tədbirlər toplusudur
Büdcəyə daha çox maliyyə vəsaitinin cəlb edilməsi ilə bağlı tədbir.
Sual: Ixracın əsas dövlət tənzimlənmə vasitələrinə aşağıdakılardan hansı aid edilmir?
(Çəki: 1)
Tarif-vergi tənzimlənməsi
Antidempinq rüsumları
Qeyri-tarif vasitələri
Valyuta nəzarəti
Iqtisadi tənzimləmə metodları

Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimləmə vasitələri kimi iştirak
etmir? (Çəki: 1)
İnzibati tənzimlənmə vasitələri - idxal və ixraca qoyulan qadağa və
məhdudiyyətlər, idxalın lisenziyalaşdırılması və kvotalaşdırılması
İqtisadi tənzimlənmə vasitləri
İnzibati tənzimləmə metodları
Yerli istehsalçılara mal idxalı üçün edilən müxtəlif yardım tədbirləri
Texniki tənzimlənmə vasitələri- standartlar və normalar, standartalara
uyğunluğun təyinetmə metodları,təhlükəsizlik normaları və qaydaları, əmtəələrin
sertifikatlaşdırma sistemləri və s.

Sual: Qrant vəsaiti hesabına gətirilən mallara hansı gömrük ödənişi tətbiq olunur?
(Çəki: 1)
Əlavə dəyər vergisi
Aksiz vergisi
Yol vergisi
İdxal gömrük rüsumu
Heç bir ödənişə cəlb olunmur

Sual: Paratarif tədbirlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)
Diskretləşdirilmiş gömrük qiymətləndirilməsi
Daxili bərabərləşdirici vergi və yığımlar
Gömrük əlavələri
Əlavə yığımlar
Deskriminasiya rejimləri
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Sual: Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinin əsas üsulu hansıdır? (Çəki: 1)
Ehtiyat üsulu
Dəyərin toplanma üsulu
Dəyərin çıxılma üsulu
Gətirilən malların sövdələşmə qiyməti üsulu
Eyni malların sövdələşmə qiyməti üsulu
Sual: Qiymətləndirmənin ehtiyat üsulu nə vaxt tətbiq olunur? (Çəki: 1)
Əvvəlki 4 üsuldan istifadə mümkün olmadıqda
Gətirilən malların sövdələşmə qiyməti üsulundan istifadə mümkün olmadıqda
Əvvəlki 5 üsuldan istifadə mümkün olmadıqda
Əvvəlki 6 üsuldan istifadə mümkün olmadıqda
Gömrük orqnlarının vəzifəli şəxsi tövsiyə etdikdə

Sual: Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinin neçə üsulu var? (Çəki: 1)
6
5
7
15
4

Sual: Gömrük ödənişləri hansı valyuta ilə ödənilir? (Çəki: 1)
Milli valyuta
Malın mənşə ölkəsinin valyutası ilə
Xarici valyuta
Milli, müstəsna hallarda xarici valyuta
ABŞ dolları

Sual: Gömrük dəyəri kim tərəfindən müəyyən edilir? (Çəki: 1)
Bəyannaməçi
Gömrük orqanları
DGK
Gömrük mütəxəssisi
Mal sahibi

Sual: Gömrük rüsumları qoyulan subyekt: (Çəki: 1)
Bəyannaməçi
Gömrük sərhəddindən keçirilən mallar
Mal sahibi
Istifadəçi
Sərnişinlər

Sual: Qiymətləndirmənin ehtiyat üsulu nə zaman tətbiq olunur? (Çəki: 1)
İstənilən vaxt
Dəyərin toplanması üsulundan istifadə etmək mümkün olmadıqda
Digər üsullarla gömrük dəyərini müəyyən eləmək mümkün olmadıqda
Gətirilən malların sövdələşmə qiyməti ilə müəyyən etmək mümkün olmadıqda
Eyni malların sövdələşmə qiyməti üsulunu tətbiq rtmək mümkün olmadıqda
Sual: Malın gömrük qiymətləndirilməsi sistemi hansı beynəlxalq prinsipə əsaslanır?
(Çəki: 1)
GATT-ın VII maddəsinə
GATT-ın II maddəsinə
ÜTT-nin “Çoxtərərfli Ticarət Sazişləri”-nə
TRİPS sazişinə
BYD Sazişinə

Sual: Seçilmiş gömrük dəyər qiymətləndirilməsi üsulunun düzgünlüyünə kim nəzarət
edir? (Çəki: 1)
Bəyannaməçi
Gömrük orqanları
Dövlət Gömrük Komitəsi
Gömrük brokeri
Beynəlxalq müşahidəçi
Sual: Mənşəyi dəqiq müəyyən olunmamış mallar hansı dərəcə ilə gömrük rüsumuna
cəlb olunur? (Çəki: 1)
Gömrük sərhəddindən buraxılmasına icazə verilmir
Gömrük tarifinin maksimum dərəcələri ilə gömrük rüsumuna cəlb olunur
Adi qayda ilə cəlb olunur
50%
Yerli mal kim

Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malın gömrük dəyəri
dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Malın gömrük sərhədindən keçirildiyi anda bu mal üçün faktiki ödənilmiş və ya
ödəniləcək pərakəndə satış qiyməti
Malın gömrük sərhədindən keçdikdən sonra bu mal üçün faktiki pdənilmiş və ya
ödəniləcək bazar qiyməti
Malın gömrük sərhədindən keçirildiyi anda bu mal üçün faktiki ödənilmiş və ya
ödəniləcək sövdələşmə qiyməti
Malın gömrük sərhədindən keçirildikdən sonra bu mal üçün istehsalçı tərəfindən
qiymətləndirilən istehsal xərcləri
Malın alqı satqı qiyməti
Sual: Ehtiyat üsulu ilə malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsində aşağıdakılardan
hansı əsas götürülə bilər? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının daxili bazarında malın qiyməti
Malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi
İxrac edən ölkənin üçüncü ölkələrə göndərdiyi malların qiyməti
Malın kortəbii müəyyən edilmiş və ya dəqiqləşdirilməmiş qiyməti
Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsinin ağlına gələn istənilən qiymət

Sual: Malın gömrük dəyəri dəyərin toplanması üsulu ilə müəyyən edilərkən,
aşağıdakılardan hansı əsas götürülmür? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasına belə malların göndərilməsi nəticəsində idxal edənin
əldə etdiyi mənfəət
Materialların dəyəri və istehsalçı tərəfindən qiymətləndirilən malın istehsal
xərcləri
Azərbaycan Respublikasına belə malların göndərilməsi nəticəsində ixrac edənin
əldə etdiyi mənfəət
İxrac edən ölkədən eyni növlü malların Azərbaycan Respublikasına satışı üçün
səciyyəvi olan ümumi xərclər, o cümlədən nəqliyyat, yüklənmə sığorta xərcləri
İstehsalçının satış qiyməti və mənfəəti

Sual: Gömrük dəyər qiymətləndirilməsi üsullarından hansının tətbiqi ardıcıllığının
dəyişdirilməsinə yol verilə bilər? (Çəki: 1)
2 və 3-cü
1 və 6-cı
2 və 3-cü
4 və 5-ci
3 və 4-cü
Sual: Gömrük qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi qaydaları Nazirlər Kabinetinin
hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1)
12 Yanvar 1998- ci il 7 saylı
31 Yanvar 2005-ci il 11 saylı
23 iyun 2003 – cü il 115 saylı
29 Aprel 2002-ci il 140 saylı

23 Aprel 2008-ci il 78 saylı
Sual: Hansı halda gömrük orqanı gömrük dəyərinə müstəqil şəkildə müəyyən edə
bilər? (Çəki: 1)
Yüksək rüsumlu malların idaxlına
Tez xarab olan malların idxalına
Deklarant özünü şübhəli apardıqda
Bəyan olunan gömrük dəyərinin səviyyəsinə əsaslı şübhələr olduqda
Malların gömrük dəyəri 1000 manata ekvivalent məbləği keçmirsə

BÖLMƏ: 2002
Ad

2002

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Məhvetmə rejimi altında yerləşdirilə bilər: (Çəki: 1)
Azərbaycan gömrük ərazisinə faktiki olaraq gətirilən xarici mallar və nəqliyyat
vasitələri
Azərbaycan gömrük ərazisinə faktiki olaraq gətirilən xarici mallar və nəqliyyat
vasitələri və Azərbaycan malları
Azərbaycan malları
xüsusi təyinatlı mallar
gömrük orqanları tərəfindən girov olaraq qəbul olunan mallar

Sual: Tranzit keçirilən müşayiət olunmayan baqajların təyinat gömrükxanasına
çatdırılma müddəti: (Çəki: 1)
1 gün
ən geci 10 gün
2 gün
ən geci 1 ay
3 gün

Sual: Tranzit nəqliyyat vasitələrinin keçid gömrükxanalarına çatdırılma müddəti:
(Çəki: 1)
1 gün
ən geci 5 gün
2 gün
ən geci 1 ay
3 gün

Sual: Gömrük ərazisindən kənarda malların emalı üçün icazə hansı mallarda verilir?
(Çəki: 1)
Azərbaycan iqtisadiyyatının maraqlarına ciddi zərbə vurmadıqda
Malların çıxarılması idxal gömrükrüsum və vergilərinin qaytarılmasına
Azərbaycan gömrük sərhəddindən keçirilməsi qadağan olunan mallar olduqda
əsas verirsə
Sərbəst dövriyyə üçün gətirilən mallar olduqda
İxracda nəzərdə tutulmuş ödəmələrin alınmasını tələb etməyə əsas olduqda

Sual: Gömrük rejimi nədir? (Çəki: 1)
Gömrük ödənişlərinin xüsusiyyətini müəyyən edən hüquqi normaların məcmusu
sərhəddən keçirilən nəqliyyat vasitələri yaxud əmtəənin statusunu müəyyən edən
qanunların məcmusu
sərhəddən keçirilən anda əmtəənin vəziyyəti
gömrük tərtibatının icra edilmə xüsusiyyətlərini müəyyən edən qanunların
məcmusu
gömrük nəzarətinin icra edilmə xüsusiyyətlərini müəyyən edən qanunların
məcmusu
Sual: Gömrük rejiminin seçimi nədən asılıdır? (Çəki: 1)
əmtəələrdən
əmtəələrin saxlanılma şərtlərindən
əmtəənin yerdəyişmə məqsədindən
əmtəələrin qablaşdırılma və markalaşdırılmasından
daşınma şərtlərindən
Sual: Seçilmiş gömrük rejimi hansı sənəddə göstərilir? (Çəki: 1)
əmtəə müşayiətedici sənədlərdə
qısa bəyannamədə
gömrük bəyannaməsində yaxud gömrük bəyannaməsini əvəz edən sənəddə
gömrük rejimi barədə sifahi məlumat verilir
invoysda

Sual: Yerdəyişmə kateqoriyasından və xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq gömrük
orqanlarının daimi funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1)
kontrol və fiskal
fiskal
hüquq-mühafizə
fiskal, hüquq-mühafizə və kontrol
kontrol və hüquq-mühafizə
Sual: Hər hansı gömrük rejimini seçmək yaxud başqasına dəyişmək həmişə
mümkündürmü? (Çəki: 1)
ancaq qabaqcadan tərtibat edilmiş gömrük gözətçi dəstəsindən (postundan)
icazə aldıqda
Gömrük Kodeksində bu həmişə təsdiq edilib

əmtəənin yerləhdirildiyi rejim və şərtlərin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq gömrük
rejimini seçmək həmişə mümkün deyil
ancaq DGK-nin icazəsini aldıqda
regional gömrük bəyannaməsindən icazə aldıqda

Sual: Gömrük qanunvericiliyində məqsədli “əmtəə” dedikdə nə başa düşülür? (Çəki:
1)
hər hansı əşyanın alqı-satqısı
hər hansı daşınar və daşınmaz əmlak
valyuta və valyuta qiymətliləri daxil edilməklə hər hansı daşınar və daşınmaz
əmlak
valyuta və valyuta qiymətliləri, nəqliyyat vasitələri daxil edilməklə hər hansı
daşınar və daşınmaz əmlak
valyuta və valyuta qiymətliləri, nəqliyyat vasitələri və enerjinin bütün növləri daxil
olmaqla, hər hansı daşınar və daşınmaz əmlak
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Sual: Gömrük anbarının ərazisi: (Çəki: 1)
gömrük ərazisidir
gömrük ərazisindən kənar zonadır
gömrük nəzarəti zonasıdır
sərbəst anbarın ərazisidir
xarici ərazidir

Sual: Malların məhv edilməsi gömrük rejimi altında aşağıdakı tullantı və qalıqlar
sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük rejiminə uyğun şəkildə gömrük
rəsmiləşdirilməsindən keçməlidir: (Çəki: 1)
gömrük dəyəri 10 ABŞ dollarından artıq deyilsə; basdırıldıqlarına və yaxud
basdırılmalı olduqlarına görə bu cür qalıq və tullantıların sonrakı istifadəsi mümkün
deyilsə
gömrük dəyəri 20 ABŞ dollarından artıq deyilsə; basdırıldıqlarına və yaxud
basdırılmalı olduqlarına görə bu cür qalıq və tullantıların sonrakı istifadəsi mümkün
deyilsə
gömrük dəyəri 30 ABŞ dollarından artıq deyilsə; basdırılması qadağan olunmuş
qalıq və tullantılar
gömrük dəyəri 20 ABŞ dollarından artıq deyilsə; basdırılması qadağan olunmuş
qalıq və tullantılar

gömrük dəyəri 40 ABŞ dollarından artıq deyilsə; basdırılması qadağan olunmuş
qalıq və tullantılar

Sual: Təkrar idxal rejimi altında yerləşdirilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsi:
(Çəki: 1)
təkrar idxal olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi DGK-da həyata keçirilir.
təkrar idxal olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi müvəqqəti saxlanc
anbarında həyata keçirilir
təkrar idxal olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi satıcının və yaxud onun
struktur bölməsinin fəaliyyət zonasında yerləşdiyi gömrük orqanlarında həyata
keçirilir
təkrar idxal olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi alıcının və yaxud onun
struktur bölməsinin fəaliyyət zonasında yerləşdiyi gömrük orqanlarında həyata
keçirilir
təkrar idxal olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilmir.

Sual: 12 may 2004-cü il tarixli Dövlət Gömrük Komitəsiinin Tranzit gömrük rejimi
haqqında Qaydalar haqqında Əmr №038 əsasən, daşıyıcı: (Çəki: 1)
malların təyinat gömrük orqanına çatdırılmasına dair vergilər nazirliyi və gömrük
orqanına öhdəlik vermiş, daşımanı həyata keçirən şəxs (fiziki)
malların təyinat gömrük orqanına çatdırılmasına dair gömrük orqanlarına öhdəlik
vermiş, daşımanı həyata keçirən şəxs (fiziki və ya hüquqi)
malların təyinat gömrük orqanına çatdırılmasına dair gömrük orqanlarına və
bəyannaməçiyə öhdəlik vermiş, daşımanı həyata keçirən şəxs (fiziki)
malların təyinat gömrük orqanına çatdırılmasına dair gömrük orqanlarına və
bəyannaməçiyə öhdəlik vermiş, daşımanı həyata keçirən şəxs (fiziki və ya hüquqi)
malların təyinat gömrük orqanına çatdırılmasına dair gömrük orqanlarına və
bəyannaməçiyə öhdəlik vermiş, daşımanı həyata keçirən şəxs (hüquqi)
Sual: Anbarlaşma rejimləri: (Çəki: 1)
gömrük anbarı, sərbəst anbar
müvəqqəti saxlanc anbarı
gömrük anbarı, sərbəst anbar, müvəqqəti saxlanc anbarı
sərbəst anbar, müvəqqəti saxlanc anbarı
gömrük anbarı, müvəqqəti saxlanc anbarı

Sual: Gömrük Məcəlləsinə görə müvəqqəti idxalın (ixracın) müddətləri: (Çəki: 1)
Bir ildən artıq olmamalıdır
iki ildən artıq olmamalıdır
altı aydan artıq olmamalıdır
üç il
on gün
Sual: Müvəqqəti saxlanc anbarlarında mallar və nəqliyat vasitələrinin saxlanmasının
ümumi müddəti: (Çəki: 1)
iki aydan çox olmamalıdır

6 aydan çox olmamalıdır
3 aydan çox olmamalıdır
10 gündən çox olmamalıdır
1 aydan çox olmamalıdır
Sual: Məhvetmə rejiminin kodu: (Çəki: 1)
10
41
52
76
80

Sual: Gömrük anbarı rejimi altında yerləşdirilmiş mallarla aparıla bilən əməliyyatlar
(Çəki: 1)
malların daşınması üzrə əməliyyatlar
malların satışı hazırlıq əməliyyatları
anbarda saxlanılan mallarla qanunvericiliklə müəyyən edilən qaydada təkrar
emal əməliyyatları
malların qorunmasını təmin edən əməliyyatlar
mühafizə xarakterli yağlamaların aparılması

Sual: Müvəqqəti idxalın tipii: (Çəki: 1)
alınan rüsum və vergilərin qaytarılması
rüsum və vergilərin tam həcmdə alınması
rüsum və vergilərdən qismən azad etmə
3 il müddətinə rüsum və vergilərdən azad etmə
10 il müddətinə rüsum və vergilərdən azad etmə

Sual: Rüsumsuz ticarət mağazasında satılan mallar: (Çəki: 1)
RTM sahibi tərəfindən sərbəst qaydada markalanır
iqtisadi İnkişaf nazirliyinin müəyyən etdii qaydalar əsasında markalanır
gömrük orqanları tərəfindən markalanır.
gömrük orqanları ilə razılaşdırılmış qaydada markalanır
Vergi Nazirliyinin müəyyən etdiyi qaydalar əsasında markalanır.
Sual: Gömrük ərazisində malların emalı g/r-də idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin
məbləğinin qaytarılması: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildiyi gündən etibarən ən
geci 6 ay ərzində aparılarsa
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildiyi gündən etibarən ən
geci 3 ay ərzində aparılarsa
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildiyi gündən etibarən ən
geci 3 il ərzində aparılarsa
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildiyi vaxt idxal gömrük
rüsumları, vergiləri tutulmur

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildiyi gündən etibarən ən
geci 2 il ərzində aparılarsa

Sual: Gömrük nəzarəti altında malların emalı g/r və gömrük ərazisində malların emalı
g/r-nin oxşarlığına aid deyil: (Çəki: 1)
verilmiş lisenziyanın ləğv edilməsi və ya geri alınması
malların emal müddətlərinin müəyyən edilməsi qaydaları
rejimə icazə verilməsi məqbul hesab edilə bilən şərtlərə münasibətdə
malların emal müddətlərinin uzadılması qaydaları
malların emalına lisenziya alınması

Sual: Gömrük müayinəsi ilə gömrük baxışı arasındakı fərq (Çəki: 1)
sənədlərin yoxlanması
şəxsi müayinə
mal və nəqliyyat vasitələrinin uçotu
uçot və hesabat sisteminin yoxlanması
qablaşdırmaların yük bölmələrinin açılması

BÖLMƏ: 1903
Ad

1903

Suallardan

11

Maksimal faiz

11

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi meyarları hansılardır? (Çəki: 1)
emal texnologiyası üzrə
əmtəənin tərkibi meyarı
Malın tam istehsal edildiyi ölkə hesab ediləcək malların siyahısının müəyyən
edilməsi
Hazır mallar üzrə
Texnoloji proseslər üzrə

Sual: Xarici iqtisadi fəaliyyəti – aşağıdakılardan hansı qruplar şərtləndirir? (Çəki: 1)
Xarici ticarət əməliyyatları
Alqı-satqı əməliyyatları
Maliyyə əməliyyatları
Valyuta əməliyyatları
Barter əməliyyatları

Sual: Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsində gömrük
orqanları tərəfindən tələb olunmayan sənəd hansıdır? (Çəki: 1)

Xarici tərəflə bağlanmış müqavilə
Mənşə sertifikatı
İstehsalçı ilə ixracatçı arasında müqavilə
”zəmanət öhdəliyi”
əmtəənin qəbulu aktı
Sual: Əmtəə nomenklaturası nədir? (Çəki: 1)
əmtəə istehsalı texnologiyası
əmtəənin satıldığı bazar
əmtəə və malların adlarının məcmusu
əmtəələrin şifrlənmiş adları
əmtəə istehsalı obyektləri

Sual: Əmtəənin təsnifatlandırılması sistemi nədir? (Çəki: 1)
hazır məhsulların bölüşdürülməsi
əmtəənin qabarit ölçüləri
əmtəələrin qiymət cədvəli
əmtələrin sinif, yarımsinif, qrup, yarımqrup, növ və çeşidlərə bölünməsi
əmtəələrə kodların verilməsi

Sual: Brüssel Beynəlxalq Konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır? (Çəki: 1)
1903-cü ildə
1913-cü ildə
1914-cü ildə
1921-ci ildə
1938-ci ildə

Sual: Brüssel Beynəlxalq Konvensiyasını neçə ölkə imzalamışdır? (Çəki: 1)
13 ölkə
19 ölkə
29 ölkə
31 ölkə
41 ölkə

Sual: Brüssel əmtəə nomenklaturası neçə bölmədən və neçə mövqedən ibarət idi?
(Çəki: 1)
3 bölmə 106 mövqe
5 bölmə 186 mövqe
4 bölmə 176 mövqe
7 bölmə 96 mövqe
2 bölmə 86 mövqe

Sual: Beynəlxalq Ticarət Statistikası üçün malların minimal siyahısı neçənci ildə dərc
edilmişdir? (Çəki: 1)

1913-cü ildə
1919-ci ildə
1928-ci ildə
1938-ci ildə
1940-cı ildə
Sual: Ahəngdar Sistemin Əmtəə Nomenklaturası neçə bölmədən və qrupdan
ibarətdir? (Çəki: 1)
12 bölmə və 33 qrupdan;
21 bölmə və 99 qrupdan;
18 bölmə və 55 qrupdan;
23 bölmə və 88 qrupdan;
14 bölmə və 44 qrupdan;

Sual: Ahəngdar Sistem Haqqında Beynəlxalq Konvensiya nə vaxt və harada
imzalanmışdır? (Çəki: 1)
14 iyun 1983-cü ildə Brüsseldə
14 iyun 1981 ildə Brüsseldə
16 may 1984-cü ildə Brüsseldə
16 may 1981-ci ildə Brüsseldə
14 iyun 1982-ci ildə Brüsseldə

BÖLMƏ: 1902
Ad

1902

Suallardan

24

Maksimal faiz

24

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

3%

Sual: Harmonikləşdirilmiş sistem nomenklaturasında (HSN) istifadə olunur (Çəki: 1)
doqquzrəqəmli kodlaşdırmadan
beşrəqəmli kodlaşdırmadan
yeddirəqəmli kodlaşdırmadan
səkkizrəqəmli kodlaşdırmadan
altırəqəmli kodlaşdırmadan
Sual: HSN-də qruplar əmələ gələrkən malların emal ardıcıllığı prinsipindən istifadə
olunur: (Çəki: 1)
yarımfabrikat-xammal-hazır məhsul
xammal-yarımfabrikat-hazır məhsul
hazır məhsul-xammal-yarımfabrikat
yarımfabrikat-hazırməhsul-xammal
hazır məhsul-yarımfabrikat-xammal

Sual: Avropa Birliyinin Kombinə Edilmiş Nomenklaturası qurulmuşdur (Çəki: 1)
HSN əsasında
Gömrük əməkdaşlığı şurası nomenklaturası (GƏŞN) əsasında
BGN-Brüssel Gömrük Nomenklaturası əsasında
BMT-nin Standart Beynəlxalq Ticarət Təsnifatı (BMT SB TT əsasında)
MDB XİF MN əsasında

Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarında istifadə olunur (Çəki: 1)
QİYŞ XTV ƏN əsasında
BMT SBTT əsasında
MDB XİF MN əsasında
GƏŞN əsasında
BGN əsasında
Sual: MDB dövlətlərinin xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturası (MDB XİF MN)
qurulmuşdur: (Çəki: 1)
QİYŞ XTV ƏN
BGN
BMT SBTT
HSN
GƏŞN

Sual: Malların təsnifatlandırma sistemi (Çəki: 1)
hazır məhsulların təsnifatlandırılmasıdır
malın qabarit ölçüləridir
malların qiymət cədvəlidir
malların sinif, yarımsinif, qrup, yarımqrup, növ və çeşidlərə görə
təsnifatlandırılmasıdırı
malların növ və çeşidlərə görə təsnifatlandırılmasıdır

Sual: Malın mənşə sertifiksiyası təsdiqləyirik ki, mal (Çəki: 1)
normativ sənədlərin tələblərinə uyğun gəlir
insan sağlamlığı üçün təhlükəli deyildir
hansı konkret ölkədə istehsal olunmuşdur
Azərbaycan Respublikasında istehsal olunmuşdur
gigienik tələblərə uyğun gəlir

Sual: Məhsulun keyfiyyəti (Çəki: 1)
məhsulun təyinatına uyğun olaraq müəyyən tələbləri ödəyən xassələrinin
məcmusudur
məhsulun müəyyən nümunələrə uyğun gəlməsidir
məhsulun müəyyən olunmuş tələblərə uyğun gəlməsidir
məhsulun xüsusi tələblərə uyğun gəlməsidir
məhsulun xüsusi tələbləri ödəyən xassələrinin məcmusudur

Sual: Malın uyğunluq sertifikasiyası təsdiqləyir ki, mal (Çəki: 1)
normativ sənədlərin tələblərinə uyğun gəlmir
müəyyən olunmuş tələblərə uyğun gəlir
hansı konskret ölkədə istehsal olunmuşdur
gigiyenik tələblərə uyğun gəlir
insan sağlamlığı üçün təhlükəli deyildir

Sual: Mal nümunəsi (Çəki: 1)
laboratoriya analizi üçün lazım olan mal miqdarıdır
bütün partiya ilə eyni olan məhsul vahididir
bütün tədqiqat obyektləri ilə eyni olan mal nümunələrinin optimal vahididir
bütün partiya ilə eyni olmayan məhsul vahididir
bütün tədqiqat obyekti ilə eyni olmayan mal nümunəsinin optimal vahididir
Sual: Malların prob və nümunələri götürülə bilər: (Çəki: 1)
deklarant tərəfindən
daşıyıcı tərəfindən
gömrük orqanları tərəfindən
ekfspertlər tərəfindən
nəzarət funksiyasını yerinə yetirən digər dövlət orqanları tərəfindən

Sual: Prob (Çəki: 1)
laboratoriya analizi üçün lazım olan mal miqdarıdır
bütün partiya ilə eyni olan məhsul vahididir
bütün tədqiqat obyekti ilə eyni olan mal nümunəsinin optimal vahididir
bütün partiya ilə eyni olmayan məhsul vahididir
bütün tədqiqat obyekti ilə eyni olmayan mal nümunəsinin optimal vahididir

Sual: Haaqa Konvensiyasının qəbulu zamanı xüsusi hüquq konfransının
sessiyasında neçə dövlət iştirak edirdi? (Çəki: 1)
22 dövlət
32 dövlət
42 dövlət
52 dövlət
62 dövlət

Sual: Malların təsnifatı prinsipləri: təyinatına görə? (Çəki: 1)
ümumi mallar;
istehlak təyinatlı mallar;
istifadə müddətinə görə;
bişirilmə müddətinə görə;
işlədilmə müddətinə görə.

Sual: Malların təsnifatı prinsipləri: müddətinə görə? (Çəki: 1)
təcili istifadə üçün mallar;
uzunmüddətli istifadə üçün mallar;
bir dəfə istifadə olunan mallar
dəfələrlə istifadə olunan mallar;
həmişəlik mallar.

Sual: Malların təsnifat prinsipləri: qiymətinə görə? (Çəki: 1)
gündəlik tələb olunan mallar;
seçim tələbli mallar;
zinət malları;
dəbdə olan mallar;
ucuz malar.

Sual: Malların təsnifat prinsipləri: istehsal olunma üsullarına görə? (Çəki: 1)
standart mallar;
nadir mallar;
layihəsiz hazırlanan mallar;
seriya ilə hazırlanan mallar;
kütləvi hazırlanan mallar.
Sual: Malların təsnifatı prinsipləri: emal və istehlak xüsusiyyətlərinə görə? (Çəki: 1)
xammal;
yarımfabrikat;
komplektləşdirici;
bərpaedici
hazır məhsul.

Sual: Məhsulun (əmtəənin) texniki-iqtisadi göstəricilərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
texniki göstəricilər;
təyinati göstəricilər;
aqronomik göstəricilər;
sosial göstəricilər;
iqtisadi göstəricilər

Sual: Beynəlxalq Statistika üçün malların minimal siyahısı neçə bölmə, qrup və
mövqedən ibarət idi? (Çəki: 1)
17 bölmə, 50 qrup və 456 mövqe
12 bölmə, 24 qrup və 310 mövqe
21 bölmə, 43 qrup və 412 mövqe
16 bölmə, 48 qrup və 512 mövqe
8 bölmə 27 qrup və 316 mövqe
Sual: MDB XİFƏN nə vaxt təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1)

3 noyabr 1995-ci ildə
3 noyabr 1994-cü ildə
3 noyabr 1996-cı ildə
21 oktyabr 1997-ci ildə
21 oktyabr 1995-ci ildə
Sual: Beynəlxalq ticarət əməliyyatları mahiyyətinə görə neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)
5 qrupa
3 qrupa
2 qrupa
6 qrupa
4 qrupa

Sual: MDB XİFƏN-in əsas interpretasiya qaydaları neçədir? (Çəki: 1)
3
5
6
7
9

Sual: MDB XİFƏN-də tətbiq edilən malın işarə kodu neçə rəqəmlidir? (Çəki: 1)
6
2
8
9
13

