
BAXIŞ
Testlər/2211#01#Y14#01 (qiyabi)/Baxış

TEST: 2211#01#Y14#01 (QIYABI)
Test 2211#01#Y14#01 (qiyabi)

Fənn 2211 - Maliyyə nəzəriyyəsi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 41

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maliyyə nədir? (Çəki: 1)
pul fondlarının məcmusu;
mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fodlarının 

formalaşdırılması, bölgüsü və istifadəsi ilə bağlı iqtisadi münasibətlərdir;
dövlətin pul vəsaitləridir;
dövlətin və müəssisələrin pul fondlarının məcmusudur;
dövlətin pul vəsaitlərinin formalaşması ilə bağlı iqtisadi münasibətlərdir;

Sual: Hansı obyektin bölgüsü maliyyə vasitəsi ilə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
istehsal fondlarının;



əhalinin gəlirlərinin;
ÜDM dəyərinin;
istehsal və qeyri istehsal fondlarının;
kredit fondlarının;

Sual: Maliyyənin funksiyalarını göstərin: (Çəki: 1)
tənzimləmə və beynəlxalq;
təkraristehsal və sosial;
sosial və sabitləşdirici;
nəzarət və bölgü;
stimullaşdırıcı və sabitləşdirici;

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Tarixi baxımdan maliyyə münasibətlərinin meydana gəlməsinin əsas səbəbləri 
hansılardır? (Çəki: 1)

Dövlət; Qiymətli kağızlar; 
Mübadilə; Banklar; 
Pul; Dövlət;
bölgü; mübadilə;
istehsal; bölgü; mübadilə; 

Sual: Maliyyə münasibətlərinin meydana gəlməsinin əsas səbəbləri hansılardır? 1. 
Qiymətli kağızlar; 2. Mübadilə;; 3. Pul; 4. bölgü; 5. Dövlət;; (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(2; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 5;)
(4; 5;)

Sual: Maliyyə təkraristehsal prosesinin hansı fazasındı baş verir? (Çəki: 1)
İstehsal;bölgü;
Bölgü; istehlak;
Mübadilə;bölgü;
İstehlak;
bölgü



Sual: Sadalananlardan hansı maliyyənin mahiyyətini tam ifadə edir? (Çəki: 1)
maliyyə pul fondlarının məcmusudur;
maliyyə mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul fondlarının 

formalaşması, bölgüsü və istifadəsi ilə bağlı iqtisadi münasibətlərin məcmusudur;
maliyyə dövlətin pul fondlarının məcmusudur;
maliyyə dövlətin və müəssisələrin pul fondlarının məcmusudur;
maliyyə dövlətin pul vəsaitlərinin formalaşması ilə baglı iqtisadi münasibətlərin 

məcmusudur;

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maliyyəyə aid olan spesifik cəhəti seçib göstərin: (Çəki: 1)
dəyərin qarşılıqlı hərəkətidir;
dəyərin pulla ifadəsiniun hərəkətidir;
sadəcə dəyərin hərəkətidir;
dəyərin birtərəfli və əvəzsiz hərəkətidir;
pul vəsaitlərinin hərəkətidir;

Sual: Düzgün ifadəni seçib göstərin (Çəki: 1)
iqtisadi münasibətlər ancaq pul və ya maliyyə münasibətləridir 
istənilən pul münasibətləri maliyyə münasibətləridir 
istənilən kredit münasibətləri maliyyə münasibətləridir
istənilən maliyyə münasibətləri pul münasibətləridir 
istənilən iqtisadi münasibətlər maliyyə münasibətləridir 

Sual: Hansı obyektin bölgüsü və yenidənbölgüsü maliyyə vasitəsi ilə həyata keçirilir? 
(Çəki: 1)

istehsal fondlarının;
əhalinin real gəlirlərinin;
milli gəlirin;
istehsal və qeyri istehsal fondlarının;
suda fondunun; 

Sual: Maliyyə metodu vasitəsi ilə bölgü hansı saviyyələri əhatə edir? (Çəki: 1)
növbəti bölgünü;
sahələrarası bölgünü;
ilkin bölgünü;
yenidənbölgünü;



sonrakı bolgünü

Sual: Təkraristehsal prossesinin maliyyə təminatı bu: (Çəki: 1)
xalis gəlir kimi milli ğəlirin bir hissəsidir;
ÜDM-nin elementlərinin dəyərinin məcmusudur;
dövlətin və təsərrüfat subyektlərinin topladiqları maliyyə resursları vasitəsi ilə 

təkraristehsal məsrəflərinin ödənilməsidir;
xarici iqtisadi fəaliyyətdən gələn gəlir, mənfəətdir;
nizamnamə kapitalı, kredit resurslarıdır; 

Sual: Subyektlərdə resursların yenidən bölgü vasitəsinə aid deyildir: (Çəki: 1)
büdcə; 
mərkəzi bank; 
maliyyə bazarı 
qiymət mexanizmi;
büdcədənkənar fondlar; 

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qeyrimərkəzləşdirilmiş pul fondları hansıdır? (Çəki: 1)
ammortizasiya və əmək haqqı fondu;
büdcədənkənar fondlar; bələdiyyələrin büdcələri
bələdiyyələrin büdcələri; dövlət büdcəsi
dövlət büdcəsi,
dövlət müəssisələrinin büdcələri, büdcədənkənar fondlar;

Sual: Mərkəzləşdirilmiş fondlar hansılardır? (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsi; Büdcədənkənar fondlar;
Dövlət müəssələrinin fondları; Büdcədənkənar fondlar;
Qeyri kommersiya təşkilatların fondları : Büdcədənkənar fondlar;
dövlət büdcəsi, dövlət müəssisələrinin büdcələri
kommersiya təşkilatların pul fondları.

Sual: Maliyyə sisteminin həlqələri hansılardır? (Çəki: 1)
müəssələrin maliyyəsi, dövlət maliyyəsi; ev təsərrüfatının maliyyəsi;
Milli məclis, maliyyə nazirliyi, milli bank.
maliyyə nazirliyi, vergilər nazirliyi, gömrük komitəsi.



prezident apparatı; Milli məclis; hesablama palatası 
dövlət maliyyəsi; büdcədənkənar fondlar. 

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Ümümdövlət maliyyəsinə aid olanları seçib göstərin. (Çəki: 1)
müəssisələrin maliyyəsi, büdcədənkənar dövlət pul fondu;
dövlət krediti, büdcədənkənar dövlət pul fondu ;
sosial sığorta fondu, müəssisələrin maliyyəsi;
sığorta, dövlət müəssisələrinin maliyyəsi 
qeyri istehsal sahələrinin maliyəsi;

Sual: Nəyə görə təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi maliyyə sisteminin əsasını təşkil 
edir? (Çəki: 1)

çünki burada dəyər yaradılır;
çünki burada maliyyə münasibətləri daha çox inkişaf etmişdir;
çünki maliyyə münasibətlərinin mərkəzləşmə dərəcəsi bu sahədə daha çoxdur; 
çünki dövlət maliyyəsinin yaranmasında yaxından iştirak edir;
çünki burada məqsədli fondlar yaradılır;

Sual: Dövlət maliyyəsinin həlqələrini göstərin. (Çəki: 1)
dövlət büdcəsi; büdcədənkənar fondlar; dövlət krediti.
büdcədənkənar fondlar; dövlət maliyyəsi; yerli maliyyə;
yerli büdcələr; dövlət büdcəsi; büdcədənkənar fondlar;
tədiyyə balansı; dövlət maliyyəsi; yerli maliyyə;
dövlət büdcəsi; dövlət sığortası, büdcədənkənar fondlar;

Sual: Yenidən bölgü uyğun olaraq dövlət maliyyə resurslarına aiddir (Çəki: 1)
Qiymətli kağızların emissiyasından daxil olan gəlirlər
Dövlət müəssələrinin fəaliyyətindən gəlir
Vergilər
Dövlət krediti
Müəssənin mənfəəti

Sual: Dövlət maliyyə sisteminə aid deyildlr (Çəki: 1)
Dövlət və yerli büdcələr
Dövlət krediti



Büdcədən kənar fondlar
Kommersiya bankları
Bələdiyyələrin maliyyəsi

Sual: Ümümdövlət maliyyəsinə aid olanları seçib göstərin. 1. müəssisələrin maliyyəsi; 
2. dövlət krediti, 3. büdcədənkənar dövlət pul fondu; 4. dövlət orqanları 5. qeyri 
istehsal sahələrinin maliyəsi; (Çəki: 1)

(3; 4;) 
(2; 4;) 
 (2; 3;) 
(1; 2;)
(4; 5;)

Sual: Dövlət maliyyəsinin formalaşması metodudur: (Çəki: 1)
Vergi qoyma
Təsərüfat subyektlərinin mənfəəti
Ev təsərufatının gəlirinin bir hissəsi
Maliyyə bazarlarında borclanma ( borc almaq)
Ev təsərüfatının gəlirlə işləməsi

Sual: Qanunverici orqanin səlahiyyətlərinə aiddir: 1. büdcə layihəsinin tərtibi; 2. dövlət 
borcunun idarə edilməsi; 3. dövlət büdcəsinin baxılması və təsdiq edilməsi; 4. dövlət 
büdcəsinin icrasının baxılması və təsdiq edilməsi; (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(2; 4;) 
(3; 4;) 
(2; 3;) 
(1; 4;)

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maliyyə sisteminin maddi bazasını təşkil edən həlqə: (Çəki: 1)
Dövlət büdjəsi
Sığorta
Dövlət krediti
Kommersiya fəaliyyəti göstərən müəssisənin maliyyəsi
DSMF



Sual: Maliyyə sisteminin həlqələri əsasən hansı bloklar altında quruplaşdırılır? (Çəki: 
1)

meqa və mezo səviyyələrdə yaradılan pul fondları;
mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul fondları;
dövlət və qeyri dövlət pul fondları;
dövlət və ev təsərrüfatı səviyyəsində yaradılan pul fondları;
müəssələrin maliyyəsi və dövlət maliyyəsi;

Sual: Dövlət maliyyəsinin yaranmasının ilkin şərtləri: (Çəki: 1)
Kredit münasibətlərinin yaranması
Qızılın xüsüsi əmtəə kimi ayrılması
Maliyyə bazarlarının yaranması
Dövlət pul fondlarının yaranması 
Qızıl sikkələrin dövrüyyə buraxılması ilə 

Sual: Maliyyə sisteminin həlqələri əsasən hansı bloklar altında quruplaşdırılır? 1. 
meqa və mezo səviyyələrdə yaradılan pul fondları; 2 mərkəzləşdirilmiş; 3 dövlət və 
qeyri dövlət pul fondları; 4 qeyri mərkəzləşdirilmiş pul fondları; 5 müəssələrin 
maliyyəsi və dövlət maliyyəsi; (Çəki: 1)

(3; 4;) 
(2; 4;) 
(1; 3;) 
(3; 5;) 
(4; 5;)

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maliyyə siyasəti aşağıdakı hissələrə bölünür: 1. iqtisadi strategiya; 2. maliyyə 
taktikası; 3. müəssisələrin maliyyə strategiyası; 4. büdcə siyasəti; 5. maliyyə 
strategiyası; (Çəki: 1)

(1, 4) 
(2, 5) 
(2, 4) 
(2, 3) 
(1, 5)



Sual: Maliyyə siyasətinin tərkibinə hansılar aiddir? 1. büdcə siyasəti; 2. kredit siyasəti; 
3. vergi siyasəti; 4. iqtisadi siyasəti; 5. protoksionist siyasəti; 6. ammortizasiya 
siyasəti; (Çəki: 1)

(1, 2, 4) 
(1, 3, 6) 
(2, 5, 6) 
(4, 5, 6) 
(2, 3, 4)

Sual: Mərkəzləşdirilmiş pul fondların əmələ gəlməsi və istifadəsinin forma və 
metodlarının məcmusu dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

Büdcə;
Büdcə münasibətləri;
Büdcə mexanizmi;
Büdcə prosesi;
Büdcə planlaşdırılması;

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Fiskal siyasətə aiddir: (Çəki: 1)
kredit siyasəti;
ammortizasiya siyasəti;
pul kerdit siyasəti;
borc siyasəti;
büdcə-vergi siyasəti; 

Sual: Antiinflyasiya monetar siyasəti müəyyən edir: (Çəki: 1)
dövlət xərclərinin və vergi dərəcələrinin azaldılmasını;
Mərkəzi Bank tərəfindən dövlət qiymətli kağızlarının satışını və faiz dərəcəsinin 

artırilmasını;
Mərkəzi Bank tərəfindən dövlət qiymətli kağızlarının satışını və ehtiyyat 

normasının aşağı salınmasını;
vergi dərəcələrinin azaldılmasını və dövlət xərclərinin həcminin artırılmasını;
vergi daxilolmalarının və dövlət xərclərinin azaldılmasını;

Sual: Stimullaşdırıcı fiskal siyasət müəyyən edir: (Çəki: 1)
dövlət xərclərinin azaldılmasını;
dövlət xərclərinin artırılmasını;



vergilərin artırılmasını;
dövlət tənzimlənməsini
subsidiyaların azaldılması.

Sual: Öz funksiya və vəzifələrini yerinə yetirmək üçün maliyyənin təşkili və istifadəsi 
ilə bağlı dövlətin tədbirlər planının məcmusu nə adlanır? (Çəki: 1)

maliyyə 
maliyyə siyasəti 
maliyyə mexanizmi
maliyyənin idarə edilməsi
maliyyə nəzarəti

Sual: Dövlət maliyyə siyasətinin əsas strategi istiqamətlərinə aiddir: (Çəki: 1)
Iqtisadiyyatda investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması
Vergi sistemində islahatların aparılması
Bank likvidliyinin azaldılması
Dövlət borcunun artırılması
Dövlətin xarici maliyyəinstutları ilə əlaqələndirilməsi

Sual: Dövlət maliyyə siyasətinin əsas istiqamətlərinə aiddir: (Çəki: 1)
Dövlətin iqtisadi və sosial inkişaf prioritetlərinə uyğun olaraq rasional bölgünün 

müəyyən edilməsi və malyyə resurslarının istifadəsi
Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin gəlirliliyinin təmin edilməsi
Pul-kredit sisteminin balanslaşdırılması və milli pul vahidinin ödəniş 

qabiliyyətliliyinin təminatı
Maliyyə bazarında rəqabətin təminatı
Kommersiya banklarının inkişaf strategiyasının hazırlanması

Sual: Maliyyə mexanizminin tərkibinə daxil deyil: (Çəki: 1)
Maliyyə strategiyası və taktikası;
Maliyyə planlaşdırılması;
Maliyyə vasitəli və stimulları;
Maliyyə qanunvericiliyi;
Maliyyə göstəriciləri; norma və normativləri.

Sual: Maiyyə siyasətinin tərkibinə aid edilmir: (Çəki: 1)
Pul Siyasəti;
büdcə siyasəti;
Vergi siyasəti;
İnvestisiya siyasəti;
Fiskal siyasəti.

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 5



Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maliyyənin planlalaşdırma metodları hansılardır? (Çəki: 1)
iqtisadi tənzimləmə metodu; iqtisadi tarazılıq metodu;
iqtisadi təhlil metodu; normativlər metodu; iqtisadi tarazılıq metodu;
iqtisadi tarazılıq metodu; müqaisəli təhlil metodu; iqtisadi tənzimləmə metodu;
müqaisəli təhlil metodu;
iqtisadi tənzimləmə metodu;

Sual: Maliyyə Nazirliyinin vəzifələrini göstərin. (Çəki: 1)
Büdcə planın hazırlanması; büdcə vəsaitlərinin məqsədyönlü xərclənməsinin 

təmin etmək;
büdcə vəsaitlərinin məqsədyönlü xərclənməsinin təmin etmək; vergilərin düzgün 

ödənilməsini təmin etmək;
vergilərin düzgün ödənilməsini təmin etmək; fond birjasının fəaliyyətinə nəzarət; 

Pul-kredit siyasətinin həyata keçirmək; Büdcə planın hazırlanması;
vergilərin və gömrük rüsumlarının düzgün ödənilməsinə nəzarət.
Pul-kredit siyasətinə nəzarət.

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı yerli maliyyə idarəetmə orqanıdır? (Çəki: 1)
müəssisənin maliyyə şöbəsi;
şəhər və rayon maliyə idarəsi;
nazirliklərin maliyə idarəsi;
yerli təşkilatların maliyə idarəsi;
ictimai təşkilatların maliyyə idarələri;

Sual: Maliyyənin planlalaşdırma metodlarını seçib göstərin: 1. iqtisadi tənzimləmə 
metodu; 2. iqtisadi təhlil metodu; 3. normativlər metodu; 4. müqaisəli təhlil metodu; 5. 
iqtisadi araşdırma metodu; (Çəki: 1)

(2; 3;) 
(3; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 5;) 
(4; 5;)

Sual: Yerli maliyyə idarəetmə orqanı nı göstərin: 1. müəssisənin maliyyə şöbəsi; 2. 
şəhər maliyə idarəsi; 3. rayon maliyə idarəsi; 4. yerli təşkilatların maliyə idarəsi; 5. 
ictimai təşkilatların maliyyə idarələri; (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(2; 3;) 
(3; 5;) 



(1; 5;) 
(4; 5;)

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Büdcə hüququ hansı normalarla tənzimlənir? (Çəki: 1)
Konstitusiya ulə
Beynəlxalq hüquq normaları ilə
Maddi normalarla
Mulkuvə prosesual normalarla
variantların heç biri düz deyil

Sual: Büdcə layihəsi müzakirə olunarkən onu hansı səlahiyyətli şəxs təqdim edir? 
(Çəki: 1)

Milli Bankın Sədri
Prezident
Baş Nazir
İqtisadi inkişaf naziri
Vergi Naziri

Sual: Dövlət büdcəsinin layihəsi qəbul olunduqdan sonra onu hansı səlahiyyətli şəxs 
təsdiqləyir? (Çəki: 1)

Baş nazir
Prezident
Maliyyə naziri
Milli bankın sədri
Vergilər naziri

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Büdcə vəsaitlərini istifadəsinə maliyyə nəzarətinin hansı qurum və ya qurumlar 
həyata keçirir? (Çəki: 1)

İqtisadi inkişaf nazirliyi 
Milli Bank
Maliyyə Nazirliyi 
Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq
Vergilər nazirliyi

Sual: Naxşıvan MR-ın büdcəsi hansı qurumda qəbul edilir? (Çəki: 1)
Respublika Milli Məclisi
Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Ali Məclisi
Respublika Nazirlər Kabineti
Maliyyə Nazirliyi

Sual: Hesablama Palatası hansı qurum qarşısında hesabat verir? (Çəki: 1)
Nazirlər Kabineti
Milli Bank
Milli Məclis
Prezident Aparatı
Maliyyə Nazirliyi

Sual: Maliyyənin idarə edilmasinin belə bir obyekti yoxdur (Çəki: 1)
müəssisələrin maliyyəsi; 
sığorta münasibətləri;
dövlət maliyyəsi; 
maliyyə orqanları;
bələdiyyə maliyyəsi; 

Sual: Maliyyənin idarəetmə subyektlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
müəssisələrin maliyyə xidməti; 
sığorta orqanı;
müəssisə maliyyəsi;
vergi müfəttişliyi; 
maliyyə orqanı;

Sual: Maliyyənin idarə edilməsinin ilkin mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Maliyyə informasiyası, tənzimləmə;
Planlaşdırma, operativ idarəetmə;
Planlaşdırma, nəzarət;
Maliyyə informasiya, operativ idarəetmə;
Maliyyə informasiyası, planlaşdırma



Sual: Büdcə təşkilatlarının maliyyə planları necə adlanır? (Çəki: 1)
Gəlirlər və xərclər balansı;
Biznes plan;
Kassa planı;
Xərc smetası;
Xərc sifarişi.

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maliyyə nəzarətinin metodlarını göstərin: (Çəki: 1)
sənəd uçotu;
yoxlama;
anketləşdirmə;
universallıq;
preventivlilik;

Sual: Maliyyənin nəzarət funksiyasının obyektivliyi nədən asılıdır? (Çəki: 1)
dəqiq maliyyə məlumatlarından;
nəzarət orqanlarının fəaliyyətindən;
qanunvericilikdən;
parlamentdən;
maliyyə mexanizmdən;

Sual: İdarədaxili maliyyə nəzarətini hansı orqan həyata keçirir? (Çəki: 1)
sahə nazirliklərinin təftiş apparatı;
auditor firması;
mühasibatlıq;
vergilər nazirliyi;
müəssisələrin maliyyə şöbələri;

Sual: Maliyyə nəzarətinin metodlarını təyin edin: 1. sənəd uçotu; 2. yoxlama; 3. 
anketləşdirmə; 4. universallıq; 5. təftiş; (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(3; 4;) 
(2; 5;) 
(1; 5;) 
(4; 5;)



Sual: Vergilərin ödənilməsi mərhləsində hansı növ nəzarət həyata keçirilir? (Çəki: 1)
qabaqcadan;
 cari;
sonrakı;
qabaqcadan və cari;
qabaqcadan və sonrakı;

Sual: Hesablama palatası kimə tabedir? (Çəki: 1)
Maliyyə Nazirliyinə;
İqtisadi inkişaf Nazirliyinə;
Milli Məclisə;
Nazirlər Kabinetinə;
Prezidentə

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maliyyyə nəzarətinin növlərinin göstərin (Çəki: 1)
idarədaxili; dövlət; auditor;
dövlət; auditor; yoxlama; təftiş; 
təftiş; yoxlama; auditor; ictimai;
ilkin, cari, sənədlərin oxunması, 
təftiş; auditor; təsərrüfatdaxili.

Sual: Maliyyə nəzarətinin formaları hansılardır? (Çəki: 1)
təhlil; qabaqcadan; sonrakı. 
cari; qabaqcadan; sonrakı
sonrakı; təhlil; cari;
təftiş; yoxlama;
dövlət; auditor; təsərrüfatdaxili

Sual: Maliyyyə nəzarətinin növlərini seçib göstərin: 1. dövlət; 2. auditor; 3. təftiş; 4. 
ilkin, 5. cari (Çəki: 1)

(2; 3;) 
(3; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 2;) 



(4; 5;)

BÖLMƏ: 0503 
Ad 0503 

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Təftişin yekun aktı neçə nüsxədə tərtib edilir və imzalanır? (Çəki: 1)
Bir;
İki;
Üç
Dörd 
Məhdudlaşdırılmır.

Sual: Dövlətin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin auditini hansı orqan aparır? (Çəki: 1)
Auditor Palatası.
Mühasibat Palatası.
Hesablama Palatası.
Dövlət Palatası.
Mərkəzi Palata

Sual: Maliyyə nəzarətinin metodları hansılardır? (Çəki: 1)
İlkin nəzarət, cari nəzarət, təftiş;
Təftiş, təhlil, sənədli nəzarət;
Təftiş, təhlil, tematik yoxlama;
Tematik yoxlama, sənədli nəzarət, təhlil;
Təhlil, ilkin nəzarət, təftiş.

Sual: Maliyyə nəzarətinin üsullarını göstərin: (Çəki: 1)
Cari nəzarət, ilkin nəzarət;
İqtisadi təhlil, təftiş;
Təftiş ari nəzarət;
Təhlil, ilkin nəzarət;
Təftiş, cari nəzarət.

Sual: Maliyyə nəzarəti sisteminin elementi deyil: (Çəki: 1)
Nəzarətin subyekti və obyekti.
Nəzarətin prinsipləri və metodları.
Nəzarətin texnikası və texnologiyası.
Texniki və texnoloji nəzarət.



Nəzarətin predmeti

Sual: Nəzarət subyektləri üzrə maliyyə nəzarətinin təsnifatına daxil deyil: (Çəki: 1)
Müstəqil nəzarət.
Dövlət nəzarəti.
Bələdiyyə nəzarəti.
Daxili nəzarət.
Cari nəzarət.

Sual: Maliyyə nəzarətinin tərkibinə daxildir: (Çəki: 1)
Vergi nəzarəti, büdcə nəzarəti, statistik nəzarət.
Sığorta nəzarəti, vergi nəzarəti, büdcə nəzarəti.
Büdcə nəzarəti, vergi nəzarəti, qiymət nəzarəti.
Sığorta nəzarəti, texniki nəzarət, büdcə nəzarəti.
Büdcə nəzarəti, vergi nəzarəti, inzibati nəzarət.

Sual: Dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarına aid deyil: (Çəki: 1)
Milli Məclisin Hesablama Palatası.
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası.
AR Maliyyə Nazirliyi.
AR Vergilər Nazirliyi.
Baş Dövlət Xəzinədarlığı.

Sual: Maliyyə nəzarətinin aparılması mərhələlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Yoxlamanın nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi.
Yoxlamanın aparılması.
Yoxlamaya (təftişə) hazırlıq.
Yoxlama materiallarının reallaşdırılması.
Dövlət büdcəsi qarşısında maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi.

Sual: Müəssisə, idarə və təşkilatların konkret dövr ərzindəki təsərrüfat-maliyyə 
fəaliyyətinin sənədlər əsasında yoxlanılması: (Çəki: 1)

Təhlil
Çarpaz yoxlama.
Sənədlərin oxunması.
Təftiş.
Tematik yoxlama.

Sual: Aparılma yerinə görə maliyyə nəzarəti fərqləndirilir: (Çəki: 1)
Kameral nəzarət, sənədli nəzarət.
Səyyar nəzarət, sənədli nəzarət.
Sənədli nəzarət, ilkin nəzarət.
Səyyar nəzarət, kameral nəzarət.
Kameral nəzarət. Ilkin nəzarət.



Sual: Vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı tərtib edilir: (Çəki: 1)
Akt.
Protokol.
İzahat.
Hesabat.
Rəy.

Sual: Vergi orqanlarının vəzifələrinə aid edilmir: (Çəki: 1)
Vergi ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini müdafiə etmək.
Vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənməsinə nəzarət etmək.
Büdcənin gəlir hissəsini proqnozlaşdırmaq.
Hesablanmış və daxil olmuş vergilərin uçotunu aparmaq.
Vergi ödəyicilərinin uçotunu aparmaq.

Sual: Aşağıdakılar məcburi audit yoxlamasından keçməyə bilər. (Çəki: 1)
Xarici investisiyalı müəssisələr.
Banklar və digər kredit təşkilatları.
Məhdud məsuliyyətli müəssisələr 
Pərakəndə ticarətlə məşğul olan kiçik müəssisələr
İnvestisiya fondları.

Sual: Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası hansı orqana hesabat verir: 
(Çəki: 1)

Yalnız AR Prezidentinə.
Yalnız Milli Məclisə.
AR Prezidentinə və Milli Məclisə.
AR Maliyyə Nazirliyinə.
Milli Məclisə və AR Maliyyə Nazirliyinə.

Sual: Dövlət maliyyə nəzarətinin tərkibinə daxildir: (Çəki: 1)
Ümumdövlət və ya sistemdənkənar nəzarət, sahə və ya sistemdaxili nəzarət, 

auditor nəzarəti.
Ümumdövlət maliyyə nəzarəti; sistemdaxili maliyyə nəzarəti.
Sistemdaxili maliyyə nəzarəti, auditor nəzarəti.
Təsərrüfatdaxili maliyyə nəzarəti, ictimai nəzarət.
Təsərrüfatdaxili maliyyə nəzarəti; auditor nəzarəti.

Sual: Maliyyə nəzarətinin növlərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
Cari nəzarət.
Dövlət maliyyə nəzarəti.
İctimai nəzarət.
Fərdi nəzarət.
Bələdiyyə nəzarəti.



BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 44

Maksimal faiz 44

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Müəssisədə istehsal olunmuş məhsulun dəyərinin bölgüsü nədən başlayır? 
(Çəki: 1)

xalis mənfəətin bölgüsündən;
yığım fondunun bölgüsündən;
satışdan gələn mədaxilin bölgüsündən;
istehlak fondunun bölgüsündən;
mənfəətin bölgüsündən;

Sual: Mənfəətin ölçüsü bir başa nədən asılıdır? (Çəki: 1)
məhsulun maya dəyərindən;
əsas vəsaitlərin dəyərindən;
dövriyyə aktivlərinin dəyərindən;
rəqabətdən;
maddi aktivlərdən;

Sual: Təsərrüfat subyektləri özlərində aşağıdakı fondları yaradırlar. Bunlar 
hansılardır? (Çəki: 1)

Büdcədən kənar fondlar; İstehlak fondu;
Yığım fondu; İstehlak fondu;
suda fondu; İstehlak fondu;
təqayüd fondu; əsas fondlar
yol fondu və istehlak fondu

Sual: Müəssisələrin maliyyələşmə metodlarını göstərin? (Çəki: 1)
özünümaliyyələşdirmə; sığorta maliyyəsi; kreditləşdirmə;
kreditləşdirmə; dövlət maliyyələşdirməsi; özünümaliyyələşdirmə;
sığorta maliyyəsi; özünümaliyyələşdirmə; kreditləşdirmə; 
sığorta maliyyəsi; kreditləşdirmə; 
dövlət krediti,

Sual: Müəssələrin maliyyəsinin təşkili prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1)
 özünümaliyyələşdirmə; maddi məhsuliyyət; maddi maraq; müstəqillik;
maddi məhsuliyyət; səmərəli idarəçilik;
maddi maraq; səmərəli idarəçilik; özünümaliyyələşdirmə;
maddi maraq; səmərəli idarəçilik;



özəl, dövlət, səhmdar, kooperativ. 

Sual: Müəssisənin maliyyə resurslarında borc mənbəyi. (Çəki: 1)
Büdcə vəsaiti
Mənfəət
Uzunməddətli kredit
Amortizasiya ayırmaları
Sığorta ödənişləri.

Sual: Müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı müəssisələrə tətbiq edilən 
cəza növü. (Çəki: 1)

müəssisənin kollektivinin premiyadan məhrum edilməsi
cərimə sanksiyalarının tətbiqi 
müəssisənin ləvğ edilməsi
inzibati cəza 
cinayət cəzası

Sual: Maddi aktivin istifadə müddəti neçə ildən çox olduqda əsas vəsait sayılır? (Çəki: 
1)

3 ildən
2 ildən
1 ildən
5 ildən
4 ildən

Sual: Müəssisədə mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərc: (Çəki: 1)
Material xərcləri.
İstehlak fondu
Vergilər
Maliyyə ehtiyyatı
Yığım fondu

Sual: Tədavül dövriyyə fondlarının tərkibinə daxil olan element: (Çəki: 1)
Xammal və material
Enerci
Hazır məhsul
Bitməmiş istehsal
Gələcək dövrün xərcləri

Sual: Əsas kapitala qoyulan investisiyalar necə adlanır: (Çəki: 1)
Maliyyə investisiyaları
Birbaşa investisiyalar
Portfel investisiyalar
dolayı investisiyalar



Cari fəaliyyətlə əlaqədar investisiyalar.

Sual: Müəssisədə passiv əsas istehsal fondların tərkibinə daxil olan element: (Çəki: 
1)

Maşınlar
Binalar
Ötürücü mexanizmlər
Avadanlıqlar
Dəzgahlar

Sual: Müəssələrin maliyyəsinin təşkili prinsiplərini seçib göstərin: 1. 
özünümaliyyələşdirmə; maddi məhsuliyyət; 2. maddi maraq; müstəqillik; 3. 
rentabellik; səmərəli idarəçilik; 4. səhmdar, kooperativ. 5. özəl, dövlət, (Çəki: 1)

(1; 2;) 
(2; 3;) 
(1; 3;) 
(1; 5;) 
(4; 5;)

Sual: Müəssəisələrdə maliyyə ehtiyatının (risk fondu) təşkili mənbəyi (Çəki: 1)
amortizasiya ayırmaları
Möhkəm passivlər
Balans mənfəəti
Kreditlər
Xalis mənfəət

Sual: Müəssisənin maliyyə resurslarına yenidən bölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsait: 
(Çəki: 1)

Sahə vəsaiti, büdcə vəsaiti, mənfəət
Mənfəət
amortizasiya ayırmaları
satışdan gəlir
Bölüşdürülməyən mənfəət

Sual: Müəssisələrin maliyyə münasibətləri sisteminə daxil olan münasibətlərin 
xarakteri (Çəki: 1)

Sosial
İstehsal (iqtisadi)
 Natural-əşya
Sosial-iqtisad
Qanuni

Sual: Müəssisədə yığım fondunun təşkili mənbəyi (Çəki: 1)
Balans mənfəəti
Xalis mənfəət və amortizasiya



Sair satışdan mənfəət
Maya dəyəri
Nizamnamə fondu

Sual: Müəssisənin maliyyə resurslarına yenidən bölüşdürmə yolu ilə daxil olan 
vəsaitləri seçib göstərin: 1. Sahə vəsaiti, 2. büdcə vəsaiti, 3. amortizasiya ayırmaları 
4. satışdan gəlir 5. Bölüşdürülməyən mənfəət (Çəki: 1)

(3; 4;) 
(1; 2;) 
(3; 5;) 
(2; 5;) 
(4; 5;)

Sual: Vergi münasibətləri müəssisədə hansı maliyyə münasibətləri qrupuna daxildir? 
(Çəki: 1)

müəssisələr arasında
müəssisə ioə baq\nklar arasında
müəssisə ilə dövlət arasında
müəssisədə sığorta təşkilatları arasında 
müəssisə ilə baş idarə arasında

Sual: Müəssisədə dəyər ölçüsündə buraxılan məhsulun həjmini xarakterizə edən 
göstəriji hansıdır? (Çəki: 1)

materiallar 
alıjıda məhsul mühafizədə olan mallar 
satılmış məhsul 
əsas fondlar
bitməmiş istehsal 

Sual: Müəssisələrdə gəlirin idarəolunması prosesi hansı mərhələləri əhatə edir? 
(Çəki: 1)

bank tərəfindən kreditin verilməsi
planlaşma, operativ idarə olunma, nəzarət
məhsul istehsalı
dövlət büdjəsinə vergilərin götürülməsi 
inzibati idarə heyətinin əməkhaqqının hesablanması

Sual: Müəssisənin fəaliyyətinin adi növlərindən gəlirlərinə aid olmayanı göstər (Çəki: 
1)

əsas iş fəaliyyətindən gəlir 
amortizasiya ayırmaları
sair satışından gəlir
DSMF götürmələr 
satıjılara olan borjun ödənilməsi 



Sual: Müəssisədə birbaşa xərjlər hansı xərjlərə daxil edilir? (Çəki: 1)
maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar xərjlərə
kommersiya xərjlərinə
istehsal maya dəyərinə
sex xərjlərinə
ümumi zavod xərjlərinə

Sual: Müəssisə maliyyə sanksiyasına görə jəriməni hansı vəsaitdən ödəyir? (Çəki: 1)
ümumi gəlir 
satışdan gəlir 
balans mənfəəti 
xalis mənfəət 
sair satışdan gəlir 

Sual: Müəssisədə vəsaitlərin bir dövriyyəsinin tam başa çatması nə zaman baş verir? 
(Çəki: 1)

istehsal başa çatdıqda
satış başa çatdıqda
materiallar istehsala verildikdə
satış məhsul üçün pul vəsaitinin hesablanma hesabına daxil olduqda
alıjılar tərəfindən mal-material qiymətlərinin dəyəri vaxtında ödənilmədikdə

Sual: Müəsisənin maliyyə vəsaitinin sabitliyi nədən aslıdır? (Çəki: 1)
istehsal planının yerinə yetirilməsindən 
malların alıjıları yola salmasından 
satışdan gəlirin daxil olmasından 
 banklarla hesablaşmalardan 
büdjəyə vergilərin köçürülməsindən 

Sual: Müasir dövrdə müəssisənin iş fəaliyyətinin nətijələri hansı göstəriji ilə 
qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

əsas fondlardan istifadə
dövriyyə kapitalından istifadə
qiymət
məhsul satışından gəlir
vergilərin ödənilməsi 

Sual: Müəssisədə istehsal sferasında satışdan əldə edilən gəlirin səviyyəsinə hansı 
amil təsir göstərir? (Çəki: 1)

hesablama sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi vaxtı
hesablama formaları
müqavilə qiymətləri
məhsulun çeşidi, keyfiyyəti təjhizat şərtlərinin pozulması



Sual: Satışdan əldə edilən gəlirin səviyyəsinə müəssisənin fəaliyyətindən asılı 
olmayan hansı amil təsir göstərə bilər? (Çəki: 1)

müqavilə qiymətləri
məhsulun keyfiyyəti
təjhizat şərtlərinin pozulması
istehsalın ritmikliyi
istehsalın həjmi

Sual: Məhsulun topdan satış qiymətlərinin tərkibi nejə formalaşır? (Çəki: 1)
maya dəyəri, mənfəət, aksizlər
tam maya dəyəri, əlavə dəyər vergisi
plan tam maya dəyəri, tam mənfəəti
 istehsal maya dəyəri, ƏDV, tijarət güzəştləri
tam maya dəyəri, tijarət güzəşti, tijarət əlavəsi 

Sual: Müəssisələrdə maksimum səviyyədə qiymət nəyə əsasən müəyyən edilə bilər? 
(Çəki: 1)

 mənfəətin artması üçün 
gəlirin artması üçün 
tələb əsasında 
xərjlərə qənaət üçün 
maya dəyərinin aşağı salınması üçün 

Sual: Satışdan əldə edilən gəlirin hesablanmasının birbaşa metodunda hansı 
göstərijilərdən istifadə edilir? (Çəki: 1)

qiymət
malın miqdarı
satışın həjmi, qiymət 
əmtəəlik məhsulun həjmi, qiymət

Sual: Müəssisədə əmtəəlik məhsulun həjmi və tərkibi nəyin əsasında müəyyən edilir? 
(Çəki: 1)

malyyə planı
biznes planı
istehsal planı
istehsal planı, dövlət sifarişi, alıjılarla bağlanmış müqavilə
biznes plan, istehsal planı

Sual: Alıcılarda məhsul mühafizədə olan mallar nə zaman yaranır? (Çəki: 1)
malın dəyəriödənildikdə
malın dəyərinin ödənilməsi gejikdirildikdə
malın dəyərinin ödənilməsindən əsaslandırılmış imtina edildikdə
malın dəyəri hissə-hissə ödənildikdə
müəssisənin maliyyə vəziyyəti pis olduqda



Sual: Müəssisələr (alıjılar) müntəzəm olaraq ödəmə intizamını pozarlarsa, o zaman 
hansı hesablama formasından istifadə edilir? (Çəki: 1)

veksel
inkasso
akkreditiv
çek
ödəmə tapşırığı

Sual: Nağdsız hesablamaların hansı forması kommersiya kreditin formasında çıxış 
edir? (Çəki: 1)

ödəmə tələbnaməsi
ödəmə tapşırığı
 çeklər 
veksel
akkreditiv

Sual: Nağdsız hesablamaların hansı forması maliyyə sanksiyası formasında çıxış 
edir? (Çəki: 1)

hesablama çeki
ödəmə tələbnaməsi
inkasso
akkreditiv
inkasso tapşırığı 

Sual: Müəssisənin xərjlərinin idarəolunması sisteminin funksiyalarına aid olmayan 
funksiyaları göstər. (Çəki: 1)

xərjlərin planlaşdırılması
xərjlərin normallaşdırılması
istehsal xərjlərin uçotu
xərjlər üzərində dövlət maliyyə nəzarətinin aparılması 
məhsul istehsalı və satışı xərjlərinin təhlili

Sual: Müəssisədə xərjlərin idarə olunması predmetinə aid deyil (Çəki: 1)
istehsal xərjləri
dolayı xərjlər
maya dəyəri
məhsul satışından əldəedilən gəlir
ümumi-zavod xərjləri

Sual: Müəssisədə mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərjlər hansı xərj qrupuna daxildir? 
(Çəki: 1)

fəaliyyətin adi növü ilə əlaqədar xərjlər 
məjburi xərjlər 
sosial xərjlər 



fövqaladə xərjlər
geniş təkrar istehsalla əlaqədar xərjlər

Sual: Müəssisələrdə adi fəaliyyət növləri üzrə xərjlər hansı mənbədən 
maliyyələşdirilir? (Çəki: 1)

uzunmüddətli kreditlər
baş idarənin vəsaiti
mənfəət 
məhsul satışında gəlir
yenidən bölüşdürülmə yolu ilə daxil olan vəsaitlər 

Sual: Müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə tətbiq olunan maliyyə sanksiyaları ilə 
əlaqədar jərimələr müəssisədə hansı xərj qrupuna daxil edilir? (Çəki: 1)

istehsaldankənar xərjlər 
əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədar xərjlər 
satışdankənar əməliyyatlarla əlaqədar xərjlər
fövqəladə xərjlər
ümumzavod xərjləri

Sual: Müəssisədə birbaşa xərjlər hansı xərjlərə aid edilir? (Çəki: 1)
çek xərjləri
kommersiya xərjləri 
idarəetmə xərjləri
istehsal maya dəyəri
ümumzavod xərjləri

Sual: Müəssisənin məjburi xərjlərinə daxil olmayan xərji göstər. (Çəki: 1)
sosial vergilər
mənfəət vergisi
faizlər, jərimələr
istehsal işçilərinin əməkhaqqı
kreditər üçün faizlər
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Sual: Amortizasiyanın hesablanması metodu: (Çəki: 1)
Xətti metod



Birbaşa metod
Nəzarət metodu
Dövr etmə əmsalı
Hesablaşma metodu.

Sual: Möhkəm passivlərin tərkibinə daxil olan element: (Çəki: 1)
Qısa müddətli kredit
Uzun müddətli kredit 
Fəhlə və qulluqçulara əmək haqqı üzrə minimum borc
Baş idarənin vəsaitləri
Qiymətli kağızlar üçün dividendlər

Sual: Müəssisədə maliyyə ehtiyatının təşkili mənbəyi: (Çəki: 1)
Amortizasiya ayırmaları
Möhkəm passivlər
Balans mənfəəti
Kredit
Xalis mənfəət

Sual: Müəssisədə istehlak fondunun təşkili mənbəyi. (Çəki: 1)
Balans mənfəəti
Xalis mənfəət
Amortizasiya ayırmaları
Sair satışdan gəlir
Satışdan kənar əməliyyatlardan gəlir

Sual: Əsas kapitala auddir (Çəki: 1)
Hazır məhsul
Bitməmiş istehsal
Pul vəsaiti
Quraşdırılmaq üçün avadanlıq
Xammal və material

Sual: Fond tutumu müəyyən edilir. (Çəki: 1)
İstehsalın həcminin əsas fondların orta dəyərinə nisbəti kimi
Əsas fondların orta dəyərinin istehsalın həcminə nisbəti kimi
Mənfəətin əsas fondların orta dəyərinə nisbəti kimi
Əsas fondların orta dəyərinin ihçilərin sayına nisbəti kimi.
İşçilərin sayının əsas fondların orta dəyərinə nisbəti kimi.

Sual: Müəssisə maliyyəsinin funksiyaları: (Çəki: 1)
Sosial və tənzimlənmə
Bölüşdürücü, nəzarət;
Nəzarət və istehsal



Planlaşma, tənzimləmə
Planlaşma və təhlil

Sual: Müəssəisədə öz xərcini ödəmə hansı xərcləri nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
vergiləri
dividentinin ödənilməsini
istehlak fondunun təşkilini
material və əmək haqqı xərclərini
satışdankənar xərcləri

Sual: Təsərrüfatdaxili maliyyə nəzarətini hansı subyekt həyata keçirir? (Çəki: 1)
Sahə nazirliklərinin təftiş apparatı
Auditor firması
 vergi orqanı
maliyyə nazirliyi
müəsisənin maliyyə xidməti

Sual: İdarədaxili maliyyə nəzarətini hansı orqan həyata keçirir? (Çəki: 1)
Sahə nazirliklərinin təftiş apparatı
Auditor firması
vergi orqanı
maliyyə nazirliyi
müəsisənin maliyyə xidməti

Sual: Müəsssisənin maliyyə resurslarında cəlb olunmuş vəsaitlər: (Çəki: 1)
büdcə vəsaiti və mənfəət
mənfəət və kredit
kreditor borcları
amortizasiya ayırmaları
sığorta vəsaitlər

Sual: Dövlət sosial müdafiə fonduna müəssisədə hansı göstəriciyə əsasən ayırma 
hesablanılır: (Çəki: 1)

satışdan gəlirə görə 
əmək haqqı fonduna görə
tam maya dəyərinə görə
istehsal maya dəyərinə görə
istehsalk fonduna görə

Sual: Aşağıda göstərilən hansı vergi birbaşa vergilərə daxil deyil? (Çəki: 1)
mənfəət vergisi
əmlak vergisi
əlavə dəyər vergisi
torpaq vergisi



gəlir vergisi

Sual: Möhkəm pasiivlərin tərkibinə daxil olan elementi göstər: (Çəki: 1)
qısamüddətli kredit
uzunmüddətli kredit
əmək haqqı fonduna görə borc
sahə vəsaiti
mətli kağızlar üzrə dividentlər

Sual: Amortizasiyanın hesablanmasında tətəbiq edəln metod: (Çəki: 1)
nəzarət metodu
illərin cəmi metodu
hesablama metodu
birbaşa metod
dövretmə əmsalı 

Sual: Müəssisədə məhsulun tam maya dəyəri hansı elementlərdən ibarətdir? (Çəki: 
1)

mənfəət, maya dəyəri, istehsaldan kənar xərjlər
mənfəət, maya dəyəri, ƏDV
mənfəət, maya dəyəri, kommersiya xərjləri
mənfəət, maya dəyəri, kommersiya xərjləri, idarəetmə xərjləri 
kommersiya xərjləri, idarəetmə xərjləri

Sual: Məhsulun istehsal maya dəyərinə daxil olmayan xərjləri göstər. (Çəki: 1)
material, köməkçi material
nəqliyyat xərjləri, qablaşdırma xərjləri
 istehsal işçilərinin əməkhaqqı
enerci xərjləri
amortizasiya ayrımları

Sual: Müəssisələrdə əsaslı təmir ilə əlaqədar xərjlər hansı xərj qrupuna daxildir? 
(Çəki: 1)

maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar xərjlər
istehsal maya dəyəri
investisiya xərjləri
məjburi xərjlər
məhsul satışı ilə əlaqədar xərjlər 

Sual: Müəssisələrdə əsas vəsaitlərin kateqoriyaları üzrə illik amortizasiya normaları 
hansı Qanun əsasıda təsdiq olunmuşdur? (Çəki: 1)

«Büdjə sistemi haqqında» AR Qanunu
AR Vergi Məjəlləsi 
»Müəssisələr haqqında» AR Qanunu



«Bank və bank fəaliyyəti haqqında» AR Qanunu 
«Bank və bank fəaliyyəti haqqın «Səhmdar jəmiyyəti haqqında « AR Qanunu 

Sual: Sosial vergilərin ödənilmə mənbəyini göstər (Çəki: 1)
xalis mənfəət 
balans mənfəəti
məhsul satışından gəlir 
satışdankənar əməliyyatlardan gəlirlər
sair satışdan gəlir

Sual: Müəssisənin sərənjamında qalan xalis gəlir nejə adlanır? (Çəki: 1)
ümumi gəlir
satışdan gəlir
balans mənfəət 
bölüşdürülməyən mənfəət 
satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət 

Sual: Müasir dövrdə müəssisələrdə mənfətin formalaşma mənbələrini göstər. (Çəki: 
1)

satışdan əldə edilən mənfəət, faizlər
innovasiya fəaliyyətindən; əsas iş fəaliyyətindən; istehsalçılıq fəaliyyətindən
maliyyə fəaliyyətindən başqa myüəssisələrə ödənilən jərimələr
satışdankənar əməliyyatlardan, ƏDV
əməliyyatlardan, vergilərdən 

Sual: Müəssisədə tədavül sferasında mənfəətin səviyyəsinə təsir göstərən amil 
hansıdır? (Çəki: 1)

material xərjləri
kommersiya xərjləri
bitməmiş istehsalla əlaqədar xərjlər
nəqliyyat və material xərjləri 
sex xərjləri

Sual: Müəssisələrdə sair satışdan əldə edilən mənfəətin tərkibi hansı istiqamətlərdə 
formalaşır? (Çəki: 1)

əsas iş fəaliyyətindən 
nəqliyyat, təmir, tikinti və s. Təsərrüfatlardan
satışdankənar əməliyyatlardan 
maliyyə sanksiyalaına görə daxil olmalardan 
maliyyə fəaliyyətindən 

Sual: Hesabat (baza) dövrünün rentabelliyinin hesablanması qaydası nejədir? (Çəki: 
1)

baza mənfəətinin baza maya dəyərinə nisbəti kimi 



baza maya dəyərinə baza mənfəətinə nisbəti kimi 
baza maya dəyəri çıxılsın, baza mənfəəti
baza mənfəəti vurulsun baza maya dəyərinə
baza mənfəəti çıxılsın tam maya dəyəri 

Sual: Maliyyə vasitəsi ilə müəssisələrdə bölgü obyektini nə təşkil edir? (Çəki: 1)
istehsal fondları
əhalinin gəlirləri
məjmuu daxili məhsulun dəyəri
istehsal və qeyri-istehsal fondlar
kredit fondları

Sual: Mikro səviyyədə pul vəsaiti fondlarının formalaşması və istifadəsinin forma və 
metodlarının məjmuu nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

büdjə
büdjə münasibətləri
büdjə mexanixmi
müəssisənin maliyyə mexanizmi
müəssisənin pul fondları

Sual: Müəssisənin maliyyə resurslarında borj alınmış və jəlb olunmuş mənbələri 
göstər (Çəki: 1)

büdjə vəsaiti
mənfəət 
 uzunmüddətli kredit və vaxtı keçmiş kreditor borjları
amortizasiya ayrımları
sığorta mənbələri

Sual: Müəssisələrdə mənfəətin alınması ilə əlaqədar olmayan xərjləri göstər (Çəki: 1)
material xərjləri
istehlak fondu
vergilər
sosial xərjlər
maliyyə ehtiyatı
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Sual: Mənfəət vergisi ödənildikdən sonra qalan mənfəət necə adlanır? (Çəki: 1)
Balans mənfəəti;
Qalıq mənfəəti;
Ümumi mənfəət;
Xalis mənfəət;
Baza mənfəəti.

Sual: Əsas istehmal fondların rentabelliyi (Çəki: 1)
Əsas fondların orta dəyərinin məhsul satışından gəlir nisbəti
Məhsul satışından gəlirin istehsalın həjminə nisbəti.
Mənfəətin əsas fondların orta dəyərinə nisbəti
Məhsul satışından gəlirin əsas fondların orta dəyərinə nisbəti
Əsas fondların orta dəyərinin işçilərin sayına nisbəti

Sual: Təkiraristehsal prosesinin maliyyə təminatının prioritet formasını göstərin. (Çəki: 
1)

 özünümaliyyələşdirmə
 kreditləşdirməmə
dövlət maliyyələşdirməsi
sığortalama vasitəsi ilə maliyyə ehtiyatlarının yaradılması
büdcə maliyyələşdirməsi

Sual: Təkiraristehsal prosesinin maliyyə təminatının prioritet formalarını göstərin.1. 
özünümaliyyələşdirmə 2. özxərcini ödəmə 3. dövlət maliyyələşdirməsi 4. sığortalama 
vasitəsi ilə maliyyə ehtiyatlarının yaradılması 5. büdcə maliyyələşdirməsi; (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(2; 3;) 
(3; 4;) 
(1; 2;) 
(4; 5;)

Sual: Müəssisədə yığım fondunda maliyyələşən xərc: (Çəki: 1)
məhsul istehsalı xərcləri
reklam xərcləri
yeni texnikanın alınması xərcləri
idarəetmə xərcləri
mükafatların ödənilməsi

Sual: Müəssisənin maliyyə resurslarında xüsusi vəsaitə bərabər tutulan vəsaitlər 
necə adlanır? (Çəki: 1)

mənfəət
dotasiya
amortizasiya
möhkəm pasiivlər
xalis mənfəət



Sual: Müəssisədə əsas fondların hissə-hissə bərpası hansı pul fondundan 
maliyyələşir? (Çəki: 1)

amortizasiya fondu
yığım fondu
təmir fondu
istehlak fondu
ehtiyat fondu

Sual: Qeyrikommersiya təşkilayları bu cür təşkilati-hüquqi formada yaradıla bilməz: 
(Çəki: 1)

fond formasında; 
ictimai təşkilat vəya birlik formasında; 
idarə formasında; 
məhdud məhsuliyyətli cəmiyyət formasında; 
maliyyə-kredit və vasitəçi idarə formasında; 

Sual: Qeyrikommersiya təşkilatları sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlərmi? 
(Çəki: 1)

ola bilərlər;
ola bilməzlər;
istisna hallarda ola bilərlər;
sualın qoyuluşu yalnaşdır; 
dövlət orqanlarının icazəsi olarsa ola bilərlər; 

Sual: Qeyrikommersiya təşkilatları sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər çünki 
bu: (Çəki: 1)

əsas məqsədə çatmağa xidmət edir;
əlavə pul vəsaitləri qazanmağa imkan verir;
xüsusi istehsal şəraiti tələb etmir; 
təşkilatın nüfuzunu artırır
maliyyə-kredit və vasitəçi idarədir;

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansılar əsas vəsaitlərə aid deyil? (Çəki: 1)
Binalar;
Qurğular;
Ötürücü qurğular;
Xammal və materiallar;
Maşınlar.

Sual: İctimai təşkilatların maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrini müəyyən 
edin: 1. üzvolma və üzvülük haqları; 2. büdcədənkənar fondlardan investisiya 
qoyuluşları; 3. qiymətli kağızlardan gələn dvidentlər,gəlirlər, faizlər; 4. mülkiyyətdən 
kommersiya məqsədləri üçün istifadə ilə əlaqədar gələn gəlirlər; 5. büdcə vəsaitləri; 
(Çəki: 1)

(1; 2; 3;) 



(3; 4; 5;) 
(1; 3; 4;) 
(2; 4; 5;) 
(1; 3; 5;) 

Sual: Qeyrikomersiya fəaliyyətinə aşağıdakıları aid etmək olar: 1. ümumi xarakterli 
dövlət xidməti; 2. fundamental elm; 3. tibbi avadanlıqların istehsalı; 4. birja fəaliyyəti; 
5. sığorta fəaliyyəti; (Çəki: 1)

(1; 2;) 
(2; 3;) 
(4; 5;) 
(2; 5;) 
(1; 5;) 

Sual: İctimai birliklərin maliyyə planlarının xərclər hissəsinə aid deyildir: (Çəki: 1)
əsas fəaliyyətlə bağlı məsrəflər; 
aparatın saxlanılması ilə bağlı məsrəflər;
inzibati-beynəlxalq əlaqələrlə bağlı məsrəflər;
beynəlxalq əlaqələrlə bağlı məsrəflər;
büdcə qarşısında maliyyə öhdəlikləri; 

Sual: Qeyrikomersiya fəaliyyətinə aşağıdakıları aid etmək olar: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı fəaliyyəti
fundamental elm;
tibbi avadanlıqların istehsalı;tibbi avadanlıqların istehsalı;
birja fəaliyyəti;
sığorta fəaliyyəti;

Sual: Təsərrüfat hesabı metodu hansı təsərrüfatlarda tətbiq edilir: (Çəki: 1)
idarəetmə müəssisələrində;
hüquq mühavizə idarələrində ;
səhiyyə idarələrində;
müdafiə idarələrində;
kənd təsərrüfatı müəssisələrində

Sual: İctimai birliklərə misal göstərmək olar: (Çəki: 1)
həmikarlar ittifaqı;
xüsusi müəssisələr;
kooperativlər;
səhmdar cəmiyyətlər;
MMC-lər

Sual: İctimai təşkilatların maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrini müəyyən 
edin: (Çəki: 1)



üzvolma və üzvülük haqları;
büdcədənkənar fondlardan investisiya qoyuluşları;
dövlət krediti
sıgorta vəsaitləri
büdcə vəsaitləri;

BÖLMƏ: 0701 
Ad 0701 

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Büdcə sistemi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
büdcə münasibətləri;
büdcələrin məcmusu;
büdcə təşkilatları;
maliyyə sistemi;
mərkəzləşdirilmiş fondlar;

Sual: Büdcə sisteminin təşkili prinsipi hansıdır: (Çəki: 1)
mərkəzlilik;
unversallıq;
vahidlik;
mərkəzlilik, unversallıq;
ədalətlilik;

Sual: Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi neçə səviyyədən ibarətdir: (Çəki: 1)
iki;
 üç;
bir;
dörd;
hər il dəyişir;

Sual: Dövlət büdcəsi nədir? (Çəki: 1)
dövlətin maliyyə proqrammı;
dövlətin əsas maliyyə planı;
dövlətin iqtisadi siyasətinin maliyyə konsepsiyası;
xərclər smetası;
dövlətin maliyyə aləti;

Sual: Dövlət büdcəsində hansı vəziyyət daha əlverişli sayılır? (Çəki: 1)



gəlirlərin xərcləri üstələməsi;
gəlirlərin xərclərə bərabərliyi;
xərclərin gəlirləri üstələməsi;
büdcənin xərclər hissəsinin qismən icra edilməsi;
büdcənin gəlirlər hissəsinin tam icra edilməsi;

Sual: Büdcə sisteminin təşkili prinsipini seçib göstərin: 1. mərkəzlilik; 2. unversallıq; 3. 
vahidlik; 4. aşkarliq; 5. ədalətlilik; (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(3; 4;) 
(2; 5;) 
(1; 2;) 
(4; 5;)

Sual: Dotasiya nədir: (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə gəlir və xərcləri tənzimləmək məqsədi ilə 

əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir.
Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə geri qaytarılmaq şərti ilə verilən maliyyə 

vəsaitidir.
Yerli büdcələrdən hüquqi şəxslərə verilən maliyyə vəsaitidir
Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə gəlir və xərcləri təmziləmək məqsədi ilə 

müəyyən müddətdə verilən maliyyə vəsaitidir.
Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə verilən maliyyə vəsaitidir.

Sual: Büdcə quruluşu nədir? (Çəki: 1)
Ölkənin vahid büdcə sistemində birləşdirilməsi
Dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin layihələrinin 

tərkibi
Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının müvafiq büdcə vəsaitinin 

xərclənməsi istiqamətlərinin müstəqil müəyyən edilməsi
Büdcə sisteminin həlqələri arasında qarşılıqlı maliyyə əlaqələrinin təşkili, büdcə 

vəsaitlərinin formalaşması və istifadəsi
 Büdcə planının hazırlanması, büdcə vəsaitlərinin məqsədyönlü xərclənməsinin 

təmin edilməsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı büdcə sisteminin təşkili prinsiplərinə aid deyil? (Çəki: 1)
Büdcə sisteminin vahidliyi
Müxtəlif səviyyəli büdcələrin müstəqilliyi
Büdcələrin xərclərinin ödənilməsinin ümumiliyi
 Büdcə vəsaitlərindən istifadənin məqsəddən kənarlaşdırılması
Aşkarlıq və həqiqilik prinsipi

Sual: Büdcənin xüsusi gəlirlərinə daxil olan qeyri-vergi gəlirlərinə aid olmayanı 
göstərin (Çəki: 1)

hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
əvəzsiz köçürmələr



dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlakın satışından gəlirlər
maliyyə yardımı
cərimələrdən daxil olan vəsaitlər

Sual: Xüsusi gəlirlərin təsnifatına aiddir? (Çəki: 1)
Rəsmi, qeyri-rəsmi
Real, qeyri-real
Dövlət, qeyri-dövlət
Vergi, qeyri-vergi
Mərkəzləşdirilmiş, qeyri-mərkəzləşdirilmiş 

Sual: Büdcə anlayışını necə ifadə etmək olar? (Çəki: 1)
Əsas maliyyə sənədidir
Maliyyə vəsaitidir
Maliyyə çatışmazlığıdır
Əsas maliyyə siytasətidir
Maliyyə mexanizmidir

Sual: Büdcənin mahiyyətinin açıqlanmasına aşağıdakılardan biri aid deyil (Çəki: 1)
Sosial –iqtisadi
Maddi
Nəzəri
Hüquqi
İqtisadi 

Sual: Büdcə sistemi dedikdə nə başa düşülür ? (Çəki: 1)
büdcə münasibətləri
büdcələrin məcmusu
büdcə təşkilatları
maliyyə sistemi
mərkəzləşdirilmiş fondlar

Sual: Büdcə sistemi hansı prinsipə əsaslanır: (Çəki: 1)
büdcə vəsaitinin formalaşması
büdcənin kəsirsiz olması
büdcənin tarazlaşdırılması
büdcələrin bərabərliyi
büdcə xərclərinin azaldılması

Sual: Dövlət büdcəsinin gəlirləri nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
qrantlar, satışdan gəlirlər
birdəfəlik rüsumlar, qrantlar
bələdiyyə vergisindən gəlirlər, rüsumlar
dövlət vergiləri, qrantlar



mənfəət vergisi, birdəfəlik rüsumlar

Sual: Azərbaycan Respublikasında büdcə sistemi neçə səviyyədən ibarətdir və 
hansılardır (Çəki: 1)

3; müəssisələrin büdcələri, yerli büdcə, dövlət büdcəsi
2; dövlət büdcəsi və yerli büdcə
1;bələdiyyələrin büdcələri
3; dövlət büdcəsi, Naxçıvan MR. büdcəsi, bələdiyyələrin büdcəsi 
2; bələdiyyələrin büdcəsi və yerli büdcə 

Sual: Azərbaycan Respublikasında büdcə ili əhatə edir? (Çəki: 1)
31 dekabr 1 yanvar
1 yanvar - 31 dekabr
1 oktyabr – 30 sentyabr
1 aprel – 31 mart
1 sentyabr – 31 avqust

BÖLMƏ: 0702 
Ad 0702 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Büdcə prosesi nədir? (Çəki: 1)
büdcənin baxılması və qəbulu;
büdcənin qəbulu və icrası;
büdcə layihəsinin hazırlanması, baxılması, təsdiqi və icrası;
büdcənin qəbulu, icrası və nəzarət;
büdcə layihəsinin hazırlanması, baxılması və nəzarət;

Sual: Mərkəzləşdirilmiş pul fondların əmələ gəlməsi və istifadəsinin forma və 
metodlarının məcmusu dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

Büdcə;
Büdcə münasibətləri;
Büdcə mexanizmi;
Büdcə prosesi;
Büdcə planlaşdırılması;

Sual: Müasir dövrdə mövcud olan büdcə tənzimlənməsinin metodlarını göstərin. 
(Çəki: 1)

dotasiya; subvensiya; ssuda; transfertlər; subsidiyalar,



qiymətlər arasında fərqin örtülməsi; transfertlər; emissiya; ssuda;
subvensiya; dövlət borcları; emissiya; ssuda;
dotasiya; dövlət krediti.
subsidiya, dövlət borcları, dotasiya; 

Sual: Hansı növ bölgü dövlət büdcəsi tərəfindən həyata kecirilir? (Çəki: 1)
ərazi və sahələrarası
idarədaxili və sahələrarası
sahələrarası
təsərrüfatdaxili 
sahədaxili və təsərrüfatdaxili

Sual: Dövlət büdcəsini kim təsdiq edir? (Çəki: 1)
Maliyyə nazirliyi
Nazirlər kabineti
Milli məçlis
Prezident

Sual: Büdcə quruluşuna daxildir (Çəki: 1)
büdcə sistemi, büdcə təsnifatı, büdcə sisteminin təşkili prinsipləri 
 büdcə sistemi, büdcə təsnifatı, dövlət quruluşu
büdcə sistemi, büdcə sisteminin təşkili prinsipləri, dövlət quruluşu;
 dövlət quruluşu,büdcə sistemi, büdcə hüququ;
büdcə təsnifatı,büdcə hüququ, büdcə planlaşdirilması.

Sual: Büdcə təşkilatı dedikdı başa düşülür (Çəki: 1)
mülkiyyət hüququ dövlətə məxsus müəssisələr vətəşkilatlar ;
 səhm paketi dövlətə məxsus olan səhmdar təşkilatlar;
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında iştirak edən müəssisə və 

təşkilatlar;
dövlət büdcəsindən dotasiya alan bələdiyyələr
maliyyələşməsi bilavasitə büdcə hesabına həyata keçirilən müəssisə və 

təşkilatlar.

Sual: Büdcə sisteminin təşkili prinsiplərini göstərin (Çəki: 1)
büdcənin həqiqiliyi prinsipi, aşkarlıq prinsipi
vahidlik prinsipi, aparıcılıq prinsipi
təsərrüfat hesabı prinsipi, aşkarlıq prinsipi
özünümaliyyələşdirmə prinsipi, vahidlik prinsipi
öz xərcini ödəmə prinsipi, aparıcılıq prinsipi

Sual: Azərbaycan Respublikasında büdcə ili hansı dövrü əhatə edir? (Çəki: 1)
1 sentyabr-31 avqust
1 aprel-31 mart



1 oktyabr-30 sentyabr
1 iyul-30 iyun
1 yanvar-31 dekabr

Sual: Tənzimləyici gəlirlərə aid edilmir (Çəki: 1)
qrantlar
dotasiya
subvensiya
subsidiya
büdcə ssudası.

BÖLMƏ: 0703 
Ad 0703 

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Büdcə nədir? (Çəki: 1)
Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondudur.
Dövlətin qeyri-mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.
Dövlətin mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.
Dövlət xəzinəsidir.
Pul münasibətləridir.

Sual: Büdcə quruluşunun tərkib hissəsini nə təşkil edir? (Çəki: 1)
Maliyyə sistemi
Büdcə prosesi
Büdcə sistemi
Dövlət nəzarəti
Sığorta sistemi

Sual: Büdcə hüququ hansı normalarla tənzimlənir? (Çəki: 1)
Konstitusiya ulə
Beynəlxalq hüquq normaları ilə
Maddi normalarla
Maddi və prosesual normalarla
variantların heç biri düz deyil

Sual: Büdcə tarazlığı nədir? (Çəki: 1)
Büdcə gəlirlərinin büdcə xərclərini üstələnməsi;
Büdcə xərclərinin büdcə gəlirlərini üstələnəməsi;



Büdcənin gəlir və xərclərinin bərabərliyi;
Pulun dövriyyədə çox olması;
İnflyasiya

Sual: Subvensiya nədir? (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə istifadə təyinatı göstərilmədən ayrılan çaliyyə 

vəsaitidir.
büdcə ssudasıdır
Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli 

büdcələrə məqsədli verilən maliyyə vəsaitidir.
Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə gəlir və xərcləri tənzimləmək məqsədi ilə 

əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir.
Büdcə sekvestiridir.

Sual: Subsidiya nədir? (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsindən Naxşıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə 

və hüquqi şəxslərə verilən əvəzsiz maliyyə vəsaitidir.
Büdcə ssudasıdır.
Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə istifadə təyinatı göstərilmədən ayrılan 

maliyyə vəsaitidir.
Borc faizidir.
Kreditdir.

Sual: Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi hansı qanunla tənzimlənir? (Çəki: 
1)

“Sığorta haqqında” Qanunla;
“Büdcə sistemi haqqında” AR-nın Qanunu ilə;
Vergi Məcəlləsi ilə;
AR-nın Konstitusiyası ilə
nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 

Sual: Büdcə ili hansı müddəti əhatə edir? (Çəki: 1)
Oktyabrın 1-dən sentyabrın 30-dək olan dövrü;
Yanvarın 1-dən dekabrın 31dək olan dövrü;
Martın 1-dən oktyabrın 31-dən olandövrü;
İyunun 1-dən yanvarın 1-dək olan dövrü.
Variantlar düz deyil

Sual: Büdcə təsnifatı nədən ibarətdir: (Çəki: 1)
Büdcə gəlirlərinin və xərclərinin iqtisadi, təşkilati və funksional 

qruplaşdırılmasından;
Büdcə gəlirlərinin gəlir mənbələri üzrə təsnifatından;
Büdcə xərclərinin təşkilati təsnifatından;
Büdcədənkənar fondların təsnifatından.
Büdcə xərclərinin funksional təsnifatından



Sual: Yerli büdcə nədir? (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsinin tərkib hissəsidir;
Ayrıca bələdiyyə qurumunun mərkəzləşdirilmiş maliyyə resursları fondudur.
Qanunverici orqandır;
Bələdiyyə müəssisələrinin maliyyə vəsaitləri fondudur.
Dövlətin pul vəsaiti fondudur

Sual: Bunlardan hansı büdcələrarası münasibətlərin məqsədlərinə daxil deyil? (Çəki: 
1)

Ərazi inkişının tarazlaşdırılması;
Ümumdövlət xarakterli məsələlərin həlli və ümummilli maraqların təmini;
Ayrıca ərazi üzrə təşəbbüslərin inkişafı üçün stimulların yaradılması;
Ərazinin xərc ehtiyaclarının obyektiv qiymətləndirilməsi.
Variantlardan hamısı düzdür

Sual: Dövlət büdcəsinin layihəsini hansı qurum və qurumlar müzakirə edib qəbul 
edir? (Çəki: 1)

Prezident Aparatı
Milli Məclis
Nazirlər Kabineti və Maliyyə Nazirıiyi
Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi
Gömrük Komitəsi

Sual: Yerli büdcələr necə qəbul edilir? (Çəki: 1)
Bələdiyyə Şuralarında
Ümumi büdcənin daxilində
Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən
Rayon maliyyə şöbəsi tərəfindən
Milli Məclisdə

Sual: Əsas şəffaf büdcə prinsipi hansıdır? (Çəki: 1)
Hesabatlılıq
 Ədalətlilik
Komplekslilik
Konfidensiallıq
variantların hamısı düzdür

Sual: Aşağıdakılardan hansı büdcə təhlilinin yox, büdcə qiymətləndirməsinin 
predmetidir? (Çəki: 1)

Ayrı-ayrı xərc maddələrinin ümumi xərcdəki payı
Ayrı-ayrı gəlir növlərinin ümumi gəlirdəki payı
Büdcə kəsirinin ÜDM-ə nisbəti
Büdcələrarası əlaqələr
İnfilyasiya



Sual: Yerli büdcənin tarazlaşdırılması. (Çəki: 1)
Yerli büdcənin öz mədaxil mənbələrinin və bələdiyyələrin yerli büdcə vəsaiti 

barədə sərəncam vermək barəsində müstəsna hüququnun olmasıdır
Yerli büdcənin xərclərinin səviyyəsinin onun gəlirlərinə uyğunlaşdırılmasıdır
Mərkəzi dövlət büdcəsinin xərclərinin səviyyəsinin onun gəlirlərinə 

uyğunlaşdırılmasıdır
Yerli büdcənin müstəqilliyidir
Yerli büdcənin gəlirlərinin artırılmasıdır

Sual: Büdcə prosesində aktiv iştirakçı qismində iştirak etmir: (Çəki: 1)
qanunverici orqan;
büdcə vəsaitlərinə sərəncam verənlər;
vergiödəyiciləri; 
icraedici orqanlar;
büdcədənkənar fondlar; 

Sual: Büdcə təsnifatı ifadə edir: (Çəki: 1)
rəqəmli kodla ifadə edilmiş büdcə maddələrinin qruplaşdırılmasını;
büdcənin gəlir və xərclərinin qruplaşdırılmasını, həmdə kəsirin 

maliyyələşdirilməsi mənbələrini;
bütün səviyyələrdə büdcə gəlirlərinin və xərclərinin qruplaşdırılmasını ; 
bütün səviyyələrdə büdcə maddələrinin məcmusunu;
bütün səviyyələrdə büdcənin gəlir və xərc maddələrinin təsnifatını; 

Sual: Hökumət vergi dərəcələrinin səviyyəsini aşağı salaraq nəyə nail olur? (Çəki: 1)
inflyasiyanın tempini azaltmağa;
işsizliyin səviyyəsini azaltmağa;
faiz dərəcələrinin artım sürətinin qarşısını almağa;
amortnzasiya ayırmalarının həcmini artırmağa;
kreditlərin həcmini azaltmağa; 

Sual: İnstitutsional maliyyə sisteminə aiddir: 1. prezident; 2. qanunverici orqan; 3. 
icraedici orqan; 4. büdcədənkənar fondlar; 5. dövlət büdcəsi; 6. dövlət krediti; (Çəki: 
1)

(1; 2; 3;) 
(4; 5; 6;) 
(2; 5; 6;) 
(1; 3; 5;) 
(3; 4; 5;)

Sual: Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında əsas mənbə kimi nə çıxış edir? 
(Çəki: 1)

milli gəlir və milli varidatın bir hissəsi;
vergili və qeyri vergili tədiyyələr;



dövlət krediti;
gömrük rüsumları;
amortizasiya ayırmaları; 

Sual: Büdcənin xüsusi gəlirlərinə aiddir: 1. vergili gəlirlər; 2. qeyri vergili gəlirlər; 3. 
dövlət büdcədənkənar fondların vergili gəlirləri; 4. maliyyə yardımı; 5. xəzinədarlıq 
öhdəlikləri; 6. dövlət borcları; (Çəki: 1)

(1 2) 
(3 4) 
(4 6) 
(3 6) 
(2 4)

Sual: Vahid büdcə təsnifatında nəzərdə tutulmamışdır: (Çəki: 1)
Büdcə kəsirinin maliyyələşmə mənbələrinin təsnifatı;
Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı;
Büdcə xərclərinin funksional və iqtisadi təsnifatı;
Büdcə xərclərinin təşkilatlar üzrə təsnifatı;
Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı;

Sual: Dövlət büdcəsindən NMR büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə 
əvəzsiz olaraq verilən maliyyə vəsaiti necə adlanır? (Çəki: 1)

Transfertlər;
Subvensiya;
Ssuda;
Dotasiya;
Heç biri.

Sual: Dövlət maliyyəsinə bir başa aid deyildir; (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsinin yerli gəlirləri və xərcləri;
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri;
Yerli büdcələrin gəlirləri və xərcləri;
Dövlət müəssisələrinin maliyyəsi;
Dövlət krediti:

Sual: İnstitutsional maliyyə sisteminə aid olane göstərin: (Çəki: 1)
qanunverici orqan;
bələdiyyə budcəsi;
büdcədənkənar fondlar; 
dövlət büdcəsi;
dövlət krediti;

Sual: Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında əsas mənbə kimi nə çıxış edir? 
1. milli gəlir; 2. vergili gəlirlər; 3. dövlət krediti; 4. qeyri vergili tədiyyələr; 5. milli 
varidatın bir hissəsi; (Çəki: 1)



(1; 3;) 
(2; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 5;) 
(4; 5;)

Sual: Büdcənin xüsusi gəlirlərinə aiddir: (Çəki: 1)
vergili gəlirlər və qeyri vergili gəlirlər;
milli gəlir;
dövlət büdcədənkənar fondların vergili gəlirləri;
maliyyə yardımı;
xəzinədarlıq öhdəlikləri;

Sual: Büdcənin icrası üsullarına aiddir: 1. xəzinədarlıq; 2. xəzinədarlıq-bank; 3. 
büdcə-vergi; 4. maliyyə; 5. kredit-bank; (Çəki: 1)

(1; 2; 3;) 
(3; 4; 5;) 
(1; 3; 5;) 
(1; 2; 5;) 
(1; 4; 5;) 

Sual: Büdcə sisteminin səviyyələrinin miqdarı nədən asılıdır: (Çəki: 1)
büdcə sisteminin quruluşu prinsiplərindən;
iqtisadi məqsədyönlülükdən;
ölkənin dövlət quruluşundan;
idarəetmə və hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətlərindən;
prezidentdən və parlamentdən; 

Sual: Butun səviyyələrdə büdcələrin formalaşması və istifadəsi zamanı dövlətin 
həyata keçirdiyi tədbirlərin məcmusu necə adlanır: (Çəki: 1)

büdcə huququ;
büdcə mexanizmi;
büdcə siyasəti;
büdcə planlaşdırması;
büdcə prosesi; 

Sual: Büdcələrarası münasibətlər mövcuddur: (Çəki: 1)
ancaq unitar dövlətlərdə;
inzibati-ərazi bölgüsünə malik istənilən dövlətlərdə; 
ancaq federal dövlətlərdə;
ancaq konfederal dövlətlərdə;
federal və konfederal dövlətlərdə; 



Sual: İqtisadi məzmunundan aslı olaraq büdcə xərcləri mövcud olur: 1. birbaşa; 2. 
cari; 3. əsaslı; 4. dolayı; 5. fiskal; (Çəki: 1)

(1; 4;) 
(2; 3;) 
(3; 5;) 
(1; 5;) 
(1; 3;) 

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hansı növ tədiyyələr birbaşa vergilərə aid deyildir? (Çəki: 1)
mənfəət vergisi;
əmlak vergisi;
əlavə dəyər vergisi;
torpaq vercisi;
gəlir vergisi;

Sual: Dövlət gəlirlərinin formalaşmasında nələr iştirak edir: (Çəki: 1)
dolayı vergilər; borclar; dotasiya;
vergilər; qeyri vergi daxilolmaları;
subvensiya; borclar; dolayı vergilər; dotasiya
subvensiya; subsidiya; dotasiya.
emissiya; subsidiya; dotasiya.

Sual: Aşağıdakı vergilərin hansıları dolayı vergilərdir. (Çəki: 1)
müəssələrin əmlak vergisi; ƏDV;
aksizlər; müəssələrin əmlak vergisi;
gəlir vergisi; mənfəət vergisi; aksizlər;
əmlak vergisi, gəlir vergisi;
ƏDV; aksizlər;

Sual: Advolor gömrük rüsumu nədir? (Çəki: 1)
əmtəənin gömrük dəyərinə görə müəyyən olunmuş faiz.
mövcud güzəşt rejimi.
faktik qiymətlərdən ödəmələr.
protksionist.
vergi növüdür



Sual: Dövlət gəlirlərinin mobilizə metodlarını qeyd edin: (Çəki: 1)
transfertlər
subvensiyalar
borclar
dotasiyalar
 subsidiyalar

Sual: Fiskal inhisar vergiləri nədir? (Çəki: 1)
birbaşa vergi növü.
rüsum.
dolayı vergi növü.
gəlir vergisi.
korporativ vergisi.

Sual: Hansı xidmət maliyyə xidmətinə aid deyildir? (Çəki: 1)
sığorta əməliyyatları
səhmlərin tədavülü
inkasasiya xidməti 
investisiya fondlarının idarə edilməsi
borç öhdəlikləri vasitələri ilə bağlı əməliyyatlar

Sual: Bakı şəhərində sadələşdirilmiş verginin dərəçəsi neçədir? (Çəki: 1)
20%
3%
4%
18%
14%

Sual: Büdcə gəlirlərini təsnifatı: (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsinin gəlirlərini yaranma mənbələrinə görə qruplaşdırılmasıdır;
Gəlirlərin vergi növləri üzrə daxilolmalara görə qruplaşdırılmasıdır;
Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yaranma müddətinə görə qruplaşdırılmasıdır;
Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin istifadəsinə görə qruplaşdırılmasıdır.
Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına görə qruplaşdırılmasıdır.

Sual: Dövlət büdcəsinin əsas gəlirləri hansıdır? (Çəki: 1)
Qrantlar
Kreditlərdən daxilolmalar
Vergi və rüsumlar
Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar
Yalnız vergilərdən

BÖLMƏ: 0802 
Ad 0802 



Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Mənfəətdən vergi hansı dərəcə ilə tutulur? (Çəki: 1)
24 %
27 % 
22 %
18 %
20 %

Sual: Büdçə profisiti nədir? (Çəki: 1)
gəlirlərin xərclərə bərabarliyi
gəlirlərin xərcləri üstələməsi
xərclərin gəlirləri üstələməsi
gəlirlərin xərclərdən üstün və ya bərabər olması.
gəlirlərin xərclərdən kicik və bərabər olması.

Sual: Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə nə aiddir.? (Çəki: 1)
dolayı vergilər
mənfəət
 MG
istehlak fondu
milli varidat

Sual: Bir vergitutma obyektindən eyni növ vergi neçə dəfə tutula bilər? (Çəki: 1)
iki dəfə
bir dəfə 
istənilən qədər.
üç dəfə
beş dəfə

Sual: Hansı vergi yerli vergiyə aid deyildir? (Çəki: 1)
fiziki şəxslərin torpaq vergisi
fiziki şəxslərin əmlak vergisi 
hüquqi şəxslərin torpaq vergisi
yerli əhəmiyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi
bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi

Sual: Büdcə gəlirlərinin təsnifatı hansı bölmələri əhatə edir: (Çəki: 1)



vergili gəlirlər, qeyri-vergili gəlirlər, əsaslı gəlirlər və rəsmi qaydada alınan 
vəsaitlər;

Mülkiyyətdən və sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, inzibati tədiyyələr və 
rüsumlar;

Dövlət mülkiyyətinin, dövlət torpaqlarının və əsaslı vəsaitlərinin 
özəlləşdirilməsindən, satışdan və icarəsindən daxilolmalar;

Xarici dövlətlərdən və digər səviyyəli büdcələrdən alınan vəsaitlər.
Aşağı səviyyəli büdcələrdən alınan vəsaitdir.

Sual: Proqressiv vergi sistemi nədir? (Çəki: 1)
Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi azalır;
Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi dəyişilməz qalır;
Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi artır;
Vergiqoyma məkanının genişləndirilməsidir.
Vergi dərəcəsinin azaldırlmasıdır

Sual: Ölkəmizin dövlət büdcəsi əsasən nədən formalaşır? (Çəki: 1)
Neftin və qazın satışı
Dövlət müəssisələrinin gəlirlərindən
Fiziki və hüquqi şəxslərdən gəlir vergiləri, rüsumlar, iyanələr və Neft fondundan 

ayırmalar
Fiziki və hüquqi şəxslərdən gəlir vergiləri, rüsumlar və Neft Fondundan ayırmalar
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

Sual: Büdcə xərcləri əsasən hansı sahələrə yönəlir? (Çəki: 1)
Dövlət müəssisələrinə, orduya və polisin saxlanmasına
Pensiyaların ödənməsinə
Bütün Dövlət xərclərinə
Təhsil və səhiyyəyə
Maddi sahələrin inkişafına

Sual: Aşağıdakılardan hansı vergilərin funksiyasına aid deyil? (Çəki: 1)
Tənzimləyici funksiya
Fiskal funksiya
Risk funksiya
Nəzarət funksiya
Bölüşdürücü funksiya

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Fiziki şəxslər gəlir vergisini hansı büdcəyə ödəyirlər? (Çəki: 1)
50% - yerli büdcəyə; 50% dövlət büdcəsinə
dövlət büdcəsinə 
yerli büdcəyə
büdcədənkənar fonda
80% -dövlət büdcəsinə, 20%- yerli büdcəyə

Sual: Vergi ödəyicisi vergi qanunvericiliyinin pozuntusu olan eyni hərəkətə 
(hərəkətsizliyə) görə neçə dəfə məsuliyyətə cəlb oluna bilər? (Çəki: 1)

iki dəfə
üç dəfə
bir dəfə
istənilən qədər
 beş dəfə

Sual: Vergilər üzrə borclar hansı sıra qaydası ilə ödənilir? (Çəki: 1)
maliyyə sanksiyası, faiz və verginin hesablanmış məbləği
verginin hesablanmış məbləği, faiz, maliyyə sanksiyası 
verginin hesablanmış məbləği, maliyyə sanksiyası, faiz
faiz, maliyyə sanksiyası, verginin hesablanmış məbləği
faiz, verginin hesablanmış məbləği,maliyyə sanksiyası

Sual: Aşağıdakı fiziki şəxslərdən hansıları torpaq vergisi üzrə güzəştdən istifadə 
etmək hüququ olan fiziki şəxslərə aiddirlər? (Çəki: 1)

müharibə veteranları 
 təqaüdçülər
əmək veteranları 
büdcə təşkilatının işçiləri.
himayəsində azı 3 nəfər olan şəxslər

Sual: Vergilərin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Vergilər Nazirinin əmri ilə
Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməklə 
Maliyə Nazirinin əmri ilə
Nazirlər Kabinetinin qəraqı ilə
Prezdentin fərmanı ilə 

Sual: Bunlardan hansı fiziki şəxslərin gəlirlərinə aid edilmir? (Çəki: 1)
mənfəət
muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir
vergilərdən azad edilən gəlirlərdən başqa bütün digər gəlirlər
muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir



əmək haqqı 

Sual: Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə hesabat dövrü aşağıdakılardan hansıdır? 
(Çəki: 1)

ay
rüb
il
yarım il 
dekada

Sual: Mənfəəət vergisi üzrə hesabat dövrü aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
il
rüb
ay 
yarım il 
dekada

Sual: Aşağıdakılardan hansı dövlət vergilərinə aid deyildir? (Çəki: 1)
aksizlər
yol vergisi
hüquqi şəxslərin torpaq vergisi
hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
fiziki şəxslərin əmlak vergisi

Sual: Aşağıdakı faydalı qazıntılardan hansı yerli əhəmiyyətli tikinti materiallarına aid 
edilir? (Çəki: 1)

daş duz 
mişar daşı 
tikinti qumları
kvars qumları 
təbii qaz

Sual: Aşağıda göstərilən hallardan hansı olduqda bazar qiyməti tətbiq edilir? (Çəki: 1)
aksizli malların satışı zamanı
ƏDV tətbiq edilən malların təqdim edilməsi zamanı
ƏDV tətbiq edilən xidmətlərin göstərilməsi zamanı
malların açıq hərracda satışı zamanı
barter əməliyyatlarının aparılması zamanı

Sual: ƏDV-nin dərəcəsi neçədir? (Çəki: 1)
22 faiz
10 faiz 
15 faiz
18 faiz



28 faiz

Sual: Proporsional vergi sistemi nədir? (Çəki: 1)
Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi azalır;
Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi dəyişlməz qalır;
Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi artır;
Vergiqoyma məkanının genişləndirilməsidir
Vergi dərəcəsinin azaldılmasıdır.

Sual: Reqressiv vergi sistemi nədir? (Çəki: 1)
Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi azalır;
Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi dəyişilməz qalır;
Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi artır;
Vergiqoyma məkanının genişləndirilməsidir.
Vergi dərəcəsinin artmasıdır.

Sual: Yerli büdcənin gəlirləri hansı yerli vergilər hesabına formalaşır? (Çəki: 1)
Aksiz vergisi, əlavə dəyər vergisi və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi hesabına;
Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergilər hesabına;
Yalnız mədən vergisi hesabına.
Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi, hüquqi şəxslərin torpaq vergisi, hüquqi şəxslərin 

mənfəət vergisi, mədən mədən vergisi hesabına;
Fiziki şəxslərin əmlak vergisi, fiziki şəxslərin torpaq vergisi, bələdiyyə 

mülkiyyətində olan müəssisələrin mənfəət vergisi və yerli əhəmiyyətli tikinti 
materiallarına mədən vergisi hesabına.

Sual: Dövlət rüsumu hansı hallarda ödənilir? (Çəki: 1)
Respublikaya malların idxalı zamanı;
Bazarlarda və yarmarkalarda satış yerlərinə görə;
Hüquqi və fiziki şəxslərdən, onların maraqları üçün xüsusi əməliyyatlar həyata 

keçirdikdə;
Rtespublikaya malların ixracı zamanı.
Variantlar düz deyil.

Sual: Vergilər hansı funksiyaları yerinə yetirimir? (Çəki: 1)
Fiskal funksiya;
Bölgü funksiyası;
Xəbərdarlıq funksiyası;
Tənzimləyici funksiya.
Nəzarət

Sual: Dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsini əsasən hansı qurumlar təmin edir? (Çəki: 1)
Prezident Aparatı
vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi



Nazirlər Kabineti
Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirlikləri
Dövlət Statistika komitəsi

Sual: Hazırda dövlət büdcəsinin gəlirlərində ən böyük paya malik vergi hansıdır? 
(Çəki: 1)

Əlavə dəyər vergisi
Hüquqi şəxslərin mənfəətindən vergi
aksizlər
Fizikişəxslərin gəlirlərindən vergi
Torpaq vergisi

Sual: Dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsini əsasən hansı qurumlar təmin edir? 1. 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi; 2. Vergilər Nazirliyi; 3. Nazirlər Kabineti; 4. Maliyyə Nazirliyi; 
5. Dövlət Gömrük Komitəsi; Torpaq vergisi (Çəki: 1)

(1; 3;) 
 (2; 5;) 
(3; 4;) 
(1; 5;) 
(4; 5;)

Sual: Əhalinin imkansız təbəqələrinə verilən ünvanlı sosial yardım haradan ödənilir? 
(Çəki: 1)

Rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanlarının büdcəsindən
Dövlət Neft Fondundan
Yol Fondundan
Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan
Dövlət büdcəsindən

Sual: Bunlardan hansı dövlət büdcəsinin əsaslı gəlirlərinə aid deyil? (Çəki: 1)
Əsas vəsaitlərin özəlləşdirilməsi
Dövlətin maddi ehtiyatlarının satışından daxilolmalar
Torpağın və qeyri-maddi aktivlərin satışından daxilolmalar
Dövlət rüsumları üzrə daxilolmalar
Variantların heç biri düz deyil

Sual: Aşağıdakı faydalı qazıntılardan hansı üzrə mədən vergisi yerli büdcəyə 
ödənilir? (Çəki: 1)

sement xammalı 
daş duz
mişar daşları
yüksək möhkəmliyə malik çınqıl xammalı 
barıt

Sual: Bunlardan hansı dövlət büdcəsinin vergili gəlirlərinə aiddir? (Çəki: 1)



ƏDV üzrə daxilolmalar
Dövlət rüsumu üzrə daxilolmalar
Gömrük rüsumu üzrə daxilolmalar
Torpaq və qetri-maddi aktivlərin satışından daxilolmalar
Transfertlər

Sual: Dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsini əsasən hansı qurum təmin edir? (Çəki: 1)
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
Vergilər Nazirliyi;
Nazirlər Kabineti;
Maliyyə Nazirliyi; 
Dövlət Gömrük Komitəsi;

Sual: Büdcə gəlirlərinin təsnifatı nədir? (Çəki: 1)
Ölkənin büdcə sistemini təşkil edən bütün səviyyəli büdcələrin qruplaşdırılmasıdır
Müxtəlif səviyyəli büdcələrin gəlirlərinin mənbələrinə görə qruplaşdırılmasıdır
Büdcə gəlirlərinin iqtisadi əlamətlərinə görə təsnifatıdır
Büdcə təsnifatına uyğun olaraq müxtəlif səviyyəli büdcələrdən qanunvericiliklə 

nəzərdə tutulan tələbatları ödəmək üçün ayrılan vəsaitlərdir
Variantların heç biri düz deyil

Sual: Bu vergi növlərindən hansı vasitəli vergilərə aiddir. (Çəki: 1)
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
Əlavə dəyər vergisi
Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi
Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergilər
Əmlak vergisi

Sual: Dövlət büdcəsi nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)
Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul fondunun formalaşdırılması üzrə münasibətləri;
Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul fondunun istifadəsi üzrə münasibətləri;
Dövlətin xüsusi məqsədlə yaratdığı pul fondunun formalaşdırılması üzrə 

münasibətləri;
Dövlətin əsas pul fondunun formalaşdırılması və istifadəsi üzrə münasibətləri.
Sadalananların heç birini.

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Sekvestr nəyə görə tətbiq edilir? (Çəki: 1)
büdcələrarası tənzimləmə üçün
büdcənin icrası prosesində xərclərin artmaması üçün;
büdcə layihəsinin tərtibi üçün;
büdcəyə nəzarət etmək üçün;
büdcə maddələrini şərh etmək üçün;

Sual: Aşağıda sadalananların hansını düzgün hesab edirsiniz? (Çəki: 1)
dövlət xərcləri = dövlət büdcəsinin xərcləri;
dövlət xərcləri < dövlət büdcəsinin xərcləri;
dövlət xərcləri > dövlət büdcəsinin xərcləri;
dövlət xərcləri ≤ dövlət büdcəsinin xərcləri;
dövlət xərcləri ≥ dövlət büdcəsinin xərcləri;

Sual: Dövlət büdcəsinin əsaslı xərclərinə aşağıdakılardan ibarətdir: (Çəki: 1)
İnvestisiyalar, əsaslı tikinti, təmir, uzunmüddətli kreditlər, subsidiyalar;
Əsas fondlara əsaslı vəsait qoyuluşu (əsas vəsaitlərin alınması, əsaslı tikinti, 

əsaslı təmir), dövlət ehtiyatlarının yaradılması, torpaq və qeyri-maddi aktivlərin 
alınması, əsaslı ödənişlər;

Əsas fondlara əsaslı vəsait qoyuluşu (əsas vəsaitlərin alınması, əsaslı tikinti, 
əsaslı təmir), uzunmüddətli kreditlər.

Mal və xidmətlərin haqqının ödənilməsi, dotasiya;
Əsas vəsaitlərin alınması, əsaslı tikinti, əsaslı təmir, əməyin ödənilməs, 

uzunmüddətli kreditlər, kommunal xərclər, sair investisiyalar.

Sual: Müdafiə olunan xərc maddələri nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunmayan xərc maddələridir.
Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunan xərc maddələridir
Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunmayan gəlir maddələridir
Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunan gəlir maddələridir
Büdcə kəsiri

Sual: Müdafiə olunan xərc maddələri aid edilir? 1. Əmək haqları, 2. İnvestisiya 
xərcləri 3. Müavinətlər, 4. Müdafiə xərcləri 5. İqtisadi xərclər (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(1; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 5;) 
(4; 5;)

Sual: Büdcə prosesinin əsas mərhələləri hansılardır? (Çəki: 1)
Büdcə layihəsinin tərtibi, müzakirəsi və təsdiqi, büdcənin icrası və icrasına dair 

hesabatın hazırlanması;



Büdcə layihəsinin tərtibi və icrası;
Büdcə layihəsinin icrası;
Büdcəyə nəzarət
Büdcənin müzakirəsi

Sual: Büdcə prosesinin əsas mərhələlərini ardıcıllıqla düzün; 1. büdcənin icrası 2. 
təsdiqi, 3. icrasına dair hesabatın hazırlanması; 4. müzakirəsi 5. Büdcə layihəsinin 
tərtibi, (Çəki: 1)

(5; 4; 2; 1; 3;) 
(5; 3; 4; 2; 1;) 
(3; 2; 5; 1; 4; ) 
(5; 4; 2; 3; 1;) 
(5; 4;1; 2; 3; )

Sual: Dövlət büdcəsinin icrası ilə əsasən hansı hökumət qurumu məşğul olur? (Çəki: 
1)

Milli Bank
Maliyyə Nazirliyi
Prezidentin İcra Aparatı
Nazirlər Kabineti
Vergilər Nazirliyi

Sual: Büdcə təhlilinin məqsədi nədir? 1.büdcənin tərtibi və icrasının nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi 2. hökumətin maliyyə-büdcə siyasətinin əsaslandırılması 3. 
büdcənin formalaşması zamanı göstəricilərin parametrlərinin əsaslandırılması 4. 
büdcənin plan göstəricilərinin yerinə yetirilməsinə mane olan amillərin və səbəblərin 
aşkarlanması 5. büdcənin tərtibi və icrası zamanı ehtiyyatların aşkar edilməsi, 
büdcəyə gəlirlərin tam, vaxtında və stabil yığılmasının təmin edilməsi, büdcə 
vəsaitlərinin səmərəsiz və məqsədsiz istifadəsinə səbəb olan büdcə vəsaitlərini 
alanların fəaliyyətində çatışmamaqlıqların aşkar edilməsi 6. büdcə xərclərinin iqtisadi 
və sosial səmərəliliyinin müəyyən edilməsi 7. büdcənin tərtibi və icrası gedişində 
maliyyə orqanlarının işində çatışmamazlıqların aşkar edilməsi və bu 
çatışmamazlıqların aradan qaldırılması üçün təkliflərin hazırlanması 8. büdcə 
prosesinin və büdcələrarası münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi (Çəki: 1)

1,3,5,6 
1,2,3.8 
4,5,6.7 
Hamısı
2008-07-06

Sual: Büdcənin inkişaf proqnozu nədir? (Çəki: 1)
Büdcə sisteminin qurulması prinsipidir
Büdcənin gəlir və xərc hissələrinin inkişaf yollarının və ehtimal olunan hədlərinin 

qiymətləndirilməsidir
Büdcənin xüsusi gəlirlərinin planlaşdırılmasıdır
Büdcə prosesinin son mərhələsidir
Yalnız büdcə gəlirlərinin artımının qiymətləndirilməsidir. 



Sual: 2010-cu ilin dövlət büdcəsi hansı yönümlüdür? (Çəki: 1)
Sosial yönümlü
İnvestisiya yönümlü
Sosial və investisiya yönümlü
Biznes yönümlü
Hamısı düzdür

Sual: Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan tələbatı ödəmək üçün büdcədən ayrılan vəsait 
necə adlanır? (Çəki: 1)

Dotasiya; 
Büdcə ssudası;
Subsidiya;
Büdcə xərcləri;
subvensiya.

Sual: Dövlət xərcləri hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Vəsaitlərin məqsədli istiqaməti, vəsaitlərin qaytarılma şərti ilə ayrılması;
Vəsaitlərin xərclənməsinin qaytarılmayan olması; vəsaitlərin məqsədli istiqaməti;
Qənaət rejiminə əməl edilməsi; vəsaitlərin qaytarılma şərti ilə ayrılması;
Vəsaitlərin ayrılmasında məhdudiyyət qoyulmaması; vəsaitlərin xərclənməsinin 

qaytarılmayan olması;
Bu prinsiplərin hər biri doğrudur.

Sual: 2010-cu ilin dövlət büdcəsində əsas hansı sahələrə diqqət yetirilmışdir? 1. 
Sosial sahələrə 2. İqtisadi sahələrə 3. Mudafiə sahəsinə 4. Biznes sahəsinə 5. 
İdarəetməyə (Çəki: 1)

(1; 2;) 
(3; 4;) 
(1; 3;) 
(1; 5;) 
(3; 5;)

Sual: Aşağıda qeyd olunan hansı sənəd büdcənin icrasında əsas operativ sənəd 
sayılır?[Yeni sual] (Çəki: 1)

büdcənin smeta xərcləri
təsdiq edilmiş büdcə layihəsi.
büdcənin gəlirlər və xərclər balansı.
büdcə müəssisələrinin sifarişi.
büdcənini gəlirlər və xərclər cədvəli.

Sual: Büdcə təşkilatlarında vəzifə maaşları necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
təşkilatın rəhbərliyinin qərarı ilə.
əmək kollektivinin qərarı ilə 
yuxarı təşkilatın qərarı ilə



vahid tarif cədvəli ilə.
ştat cədvəli üzrə.

BÖLMƏ: 0902 
Ad 0902 

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Büdcə ssudaları nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə, eyni zamanda yerli 

büdcələrdən bələdiyyə təşkilatlarına qaytarılmaq şərtilə il ərzində müəyyən müddətə 
verilən maliyyə vəsaitidir.

Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə, eyni zamanda yerli 
büdcələrdən bələdiyyə təşkilatlarına qaytarılmamaq şərti il ərzində müəyyən 
müddətə verilən maliyyə vəsaitidir.

Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə qaytarılmaq şərtilə il ərzində 
müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir.

Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə qaytarılmamaq şərtilə il 
ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir.

Büdcə sekvestri

Sual: Aşağıdakı hallardan hansı büdcə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini 
(faydalılığını)artıra bilər? (Çəki: 1)

Büdcə vəsaitinin istifadəsində hesabatlığın, şəffaflığın və vətəndaş nəzarətinin 
gücləndirilməsi

Büdcə gəlirlərinin sürətlə artırılması, sosial xərclərin çoxaldılması
Büdcə prosesinin qapalılığın artırılması
Büdcə prosesi müddətinin azaldılması
Variantların hamısı düzdür

Sual: Bunlardan hansıları büdcənin əsaslı xərclərinə aiddi: 1. Əsas vəsaitlərin 
alınması, əsaslı tikinti, əsaslı təmir 2. Dövlət ehtiyatlarının yaradılması, torpaq və 
qeyri-maddi aktivlərin alınması, əsaslı ödənişlər 3.Ölkədaxilində kreditlərin verilməsi, 
xaricə kreditlərin verilməsi, xaricdə kreditlərin qaytarılması 4. Əməyin ödəniş fondu, 
əmək haqqına üstəlik 5.malların alınması və xidmətlərin haqqının ödənilməsi 6. 
faizlər üzrə ödənişlər, daxili borc üzrə ödənişlər, subsidiyalar, transfertlər 7. 
Mənfəətsiz işləyən müəssisələrə ödənişlər, əhaliyə ödənişlər, xarici ölkələrə cari 
ödənişlər (Çəki: 1)

2006-04-01
2007-04-02
2006-05-03
2003-02-01



2006-07-04

Sual: Aşağıdakılardan hansıları büdcənin cari xərclərinə aiddir: 1.Malların alınması və 
xidmətlərin haqqının ödənilməsi, əməyin ödəniş fondu, əmək haqqına üstəlik 2. 
faizlər üzrə ödənişlər, daxili borc üzrə ödənişlər, subsidiyalar, transfertlər 3. 
Mənfəətsiz işləyən müəssisələrə ödənişlər, əhaliyə ödənişlər,xarici ölkələrə cari 
ödənişlər 4. Əsas vəsaitlərin alınması, əsaslı tikinti,əsaslı təmir 5.Dövlət ehtiyatlarının 
yaradılması, torpaq və qeyri-maddi aktivlərin alınması, əsaslı ödənişlər 6. Ölkə 
daxilində kreditlərin verilməsi, xarici kreditlərin verilməsi, xaricdən kreditlərin 
qaytarılması (Çəki: 1)

2003-02-01
2006-05-04
2006-04-01
2005-03-02
2005-03-01

Sual: Bunlardan hansı büdcənin qeyri-istehsal sahələrinin xərclərinə aid deyil? (Çəki: 
1)

Elm və təhsil xərcləri
Səhiyyə xərcləri
Qeyri-maddi istehsal sahələri
Mənzil – kommunal təsərrüfatı xərcləri
Sənaye və tikinti xərcləri

Sual: Dünya təcrübəsində büdcə kəsirinin qəbul edilən həddi: (Çəki: 1)
ÜDM-un 10-15%-i həcmində;
ÜDM-un 2-3%-i həcmində;
ÜDM-un 50%-i həcmində;
İnflyasiyanın mövcud səviyyəsi.
ÜDM-un 30%-i həcmində

Sual: Dövlət büdcəsinin vəsaitləri hansı valyuta növü üzrə xərclənir? (Çəki: 1)
ABŞ dolları
Avro
ABŞ dolları və manat
Milli valyuta
Türk lirəsi

Sual: Sizi əhatə edən mühitdə hansı fəaliyyət növləri dövlət büdcəsindən 
maliyyələşir? (Çəki: 1)

Elektrik enerjisinin verilməsi
Təbii qazın verilməsi
Pensiyanın verilməsi
Ali məktəblərdə müəllimin əmək haqqı
Suyun verilməsi



Sual: Büdcədən birbaşa yararlanan insanlar hansılardır 1.Hərbiçilər 2. Uşaqlar 3. İş 
adamları 4. Diplomatlar (Çəki: 1)

2003-02-01
2004-02-01
2004-03-02
1,2,3,4 
2004-03-01

Sual: Büdcə profisiti: (Çəki: 1)
Mədaxil məxaricindən çoxdur
Mədaxil məxaricindən azdır
Mədaxil və məxaric bərabərdir
Hamısı düzdür
Variantlar düz deyil

Sual: Büdcə təhlili həyata keçirilən zaman hansı üsullardan istifadə edilir? (Çəki: 1)
Balanslaşdırma və qruplaşdırma
Müqayisə və qruplaşdırma
Qruplaşdırma və nəzarət
Nəzarət və müqayisə
Variantların hamısı düzdür

Sual: Büdcə təhlili həyata keçirilən zaman hansı üsullardan istifadə edilir? 1. 
balanslaşdırma 2. müqayisə 3. qruplaşdırma 4. nəzarət 5. təhlil (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(2; 3;) 
(3; 5;) 
(1; 5;) 
(4; 5;)

BÖLMƏ: 0903 
Ad 0903 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Büdcə xərclərinin təşkilati təsnifatı nədir? (Çəki: 1)
büdcə xərclərinin qanunvericiliyə uyğun olaraq müxtəlif prinsiplər üzrə 

qruplaşdırılmasıdır.
Büdcə xərclərinin gəlirlərlə təmin olunmayan məbləğidir



Büdcənin xərclərinin qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq vəzifə və funksiyaları 
həyata keçirən dövlət və ya özünüidarəetmə orqanları və təşkilatlar üzrə 
qruplaşdırılmasıdır.

Büdcə xərclərinin iqtisadi əlamətinə görə qruplaşdırılmasıdır.
Variantların heç biri düz deyil

Sual: Aşağıdakılardan hansı büdcə xərclərinin təşkilati təsnifatına aiddir? (Çəki: 1)
Təhsil və səhiyyə xərcləri
Əmək haqqının ödənilməsi
Faizlər üzrə ödənişlər
Nəqliyyat və rabitə xərcləri
AR Təhsil nazirıiyinə ayrılan vəsait

Sual: Bunlardan hansı müdafiə olunan xərc maddəsidir? (Çəki: 1)
Əmək haqqı xərcləri
İdarəetmə xərcləri
İnvestisiya xərcləri
Hərbi xərclər (müharibə şəraiti deyilsə)
Təhsil xərcləri

Sual: Bunlardan hansı müdafiə olunan xərc maddəsi deyil? (Çəki: 1)
Dövlətin daxili və xarici borclarına xidmətlə bağlı xərclər
Sosial müavinətlər və ödənişlər
İnvestisiya xərcləri
Əmək haqqı və ona üstəlik
Variantların hamısı düzdür

Sual: Büdcə layihəsinin hazırlanması mərhələsi büdcə prosesinin neçənci 
mərhələsidir? (Çəki: 1)

1
4
2
3
5

Sual: Büdcənin icrasına maliyyə nəzarəti neçə formada həyata keçirilir? (Çəki: 1)
2
5
6
4
3

Sual: Bələdiyyə büdcəsinin vəsaiti əsasən hansı mənbələrdən toplanır? (Çəki: 1)
Yerli vergi və ödənişlərdən



Dövlət büdcəsindən
Qrantlardan
Könüllü ianələrdən
Sığorta fondlarından
variantların heç biri düz deyil

Sual: Büdcə sekvestri nədir? (Çəki: 1)
Sekvestr-yerli büdcənin gəlirləri yerinə yetirilmədikdə, müdafiə olunan xərc 

maddələri istisna olmaqla büdcə ilinin qalan ayları üzrə xərclərin müəyyən olunmuş 
qaydada ixtisarıdır.

Sekvestr-yerli büdcənin gəlirləri yerinə yetirilmədikdə büdcə ilinin qalan ayları 
üzrə xərclərin müəyyən olunmuş qaydada ixtisarıdır.

Sekvestr – yerli büdcənin gəlirləri yerinə yetirildikdə, müdafiə olunan xərc 
maddələri istisna olmaqla büdcə ilinin qalan ayları üzrə xərclərin müəyyən olunmuş 
qaydada ixtisarıdır.

Sekvestr-yerli büdcənin xərcləri yerinə yetirildikdə, müdafiə olunan xərc 
maddələri istisna olmaqla büdcə ilinin qalan ayları üzrə xərclərin müəyyən olunmuş 
qaydada ixtisarıdır.

Büdcə ssudasıdır.

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansı daha düzgündür? (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsinin illik gəlirlərinin ümumi məbləği adətən ölkənin illik ümumi daxili 

məhsulunun (ÜDM) həcminə bərabər olur
Dövlət büdcəsinin illik gəlirinin ümumi məbləği adətən ölkənin illik ümumi daxili 

məhsulunun (ÜDM) həcmindən çox olur
Dövlət büdcəsinin illik gəlirinin ümumi məbləği adətən ölkənin illik ümumi daxili 

məhsulunun ( (ÜDM) həcmindən bir qədər az olur
Dövlət büdcəsinin illik həlirinin ümumi məbləği adətən ölkənin illik ümumi daxili 

məhsulunun (ÜDM) həcminin 20-30 faizi qədər olur
Variantların heç biri düz deyil

Sual: Büdcəyə nəzarətin formaları hansılardır? (Çəki: 1)
İdarəetmə və inzibati
Qanunvericilik və inzibati
Özünüidarəetmə
Qabaqcadan və cari
Sonradan

Sual: Büdcəyə nəzarətin formalarını seçib göstərin: 1. İdarəetmə 2. Qanunvericilik 3. 
İnzibati 4. Qabaqcadan və cari 5. Sonradan (Çəki: 1)

(2; 3;) 
(3; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 3;) 
(4; 5;)



Sual: Büdcə vəsaitinin baş sərəncamçısı hansı dövlət orqanıdır? (Çəki: 1)
AR-nın Milli Məclisi
Dövlət Gömrük Komitəsi
AR Dövlət Statistika Komitəsi
AR Maliyyə Nazirliyi
Vergilər Nazirliyi

Sual: İstehlak büdcəsi nədir? (Çəki: 1)
Ev təsərrüfatının orta statistik büdcəsidir
Dövlətin xərclərinin ümumi məbləğidir
müəssisə və təşkilatların cari xərcləridir
Orta aylıq əmək haqqıdır
İnflyasiyanın səviyyəsidir

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Xəzinədarlıq hansı orqanın tabeçiliyindədir? (Çəki: 1)
Hökumətin;
Maliyyə nazirliyinin;
Parlamentin;
Prezident aparatının;
Milli bankın;

Sual: Azərbaycanda büdcənin icrası sistemi hansıdır? (Çəki: 1)
Bank;
xəzinədarlıq;
qarışıq;
dövlət;
smeta;

Sual: Büdcənin icrası nəyi əhatə edir: (Çəki: 1)
Büdcə vəsaitlərinin yığılması və istifadəsi proseslərini əhatə edir;
Büdcə layihəsinin tərtibidir;
Büdcənin icrası haqqında hesabatın hazırlanmasıdır;
Büdcəyə nəzarətdir.
Variantların heç biri düz deyil

BÖLMƏ: 1002 



Ad 1002 

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Büdcənin kassa icrası hansı prinsipə əsaslanır? (Çəki: 1)
Gəlir və xərclərin balanslaşdırılması prinsipinə;
Büdcənin aşkarlığı prinsipinə;
Büdcənin hüquqiliyi prinsipi
Büdcə vəsaitlərinin səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi prinsipinə;
Xəzinənin vahidliyi prinsipinə.

Sual: Dövlət büdcəsinin vəsaitləri hansı qurumun hesabında yerləşdirilir (Çəki: 1)
Milli Bankın
Nazirlər Kabinetinin
Nəzarət üçün Daxili İşlər Nazirliyinin
Mazliyyə Nazirliyi Dövlət Xəzinədarlıq İdarəsinin
Ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin hesabında

Sual: İlin sonunda büdcədə artıq vəsait qaldıqda onun taleyi necə həll olunur? (Çəki: 
1)

sahələr üzrə yenidən bölüşdürülür
Nazirlər Kabinetinə verilir
Milli Baznkın valyuta ehtiyatlarına daxil edilir
Növbəti ilin büdcəsinə daxil edilir və ya idarəetməyə verilir
Variantlar düz deyil

BÖLMƏ: 1003 
Ad 1003 

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dövlət büdcəsinin vəsaitləri hansı valyuta növü üzrə formalaşır? (Çəki: 1)
ABŞ dolları
AVRO
Milli valyuta və ABŞ dolları
Milli valyuta



Türk lirəsi

Sual: İcmal büdcənin strukturu (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondunun büdcəsi, Dövlət Neft Fondunun büdcəsi, xarici kreditlər
Dövlət büdcəsi, naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi, Dövlət Neft Fondunun 

büdcəsi
Dövlət büdcəsi, Naxçıvan Muxtar republikasının büdcəsi, Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun büdcəsi, Dövlət neft Fondunun büdcəsi
Dövlət büdcəsi və Dövlət Neft Fondunun büdcəsi
Dövlət büdcəsi və Ehtiyat fondu

Sual: Xəzinədarlıq nəzarətinin növləri. (Çəki: 1)
Dövlət, icraedici orqanları.
İcraedici orqanlar, audit.
Dövlət; Maliyyə Nazirliyi.
Hesablama Palatası, audit
İcraedici orqan, Hesablama Palatası.

Sual: Xəzinədarlıq nəzarətinin metodu. (Çəki: 1)
Təftiş
Yoxlama
Moniorinq
Nəzarət
Audit

Sual: Xəzinədarlıq nəzarətinin formaları. (Çəki: 1)
Kompileks təftiş, əvvəlcədən nəzarət.
Temarik təftiş, sonradan nəzarət.
Əvvəlcədən nəzarət, opirativ nəzarət.
Opirativ nəzarət, sonradan nəzarət.
Daxili nəzarət, audit

Sual: Xəzinədarlıq nəzarətinin subyektləri. (Çəki: 1)
Kommersiya müəssisələrinin vəsaiti, büdcədənkənar fondların vəsaitləri.
Dövlət müəssisələrinin vəsaiti, kommersiya banklarının vəsaiti.
Dövlət büdcəsinin vəsaiti, büdcədənkənar fondların vəsaiti.
Hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaiti.
Sığorta şirkətlərinin vəsaiti və dövlət kreditinin vəsaiti.

Sual: Dövlət xəzinədarlıq sistemi dedikdə: (Çəki: 1)
Ayrı-ayrı forma və metodların məcmusu.
Ayrı-ayrı xəzinədarlıqların məcmusu.
Ayrı-ayrı həmcins olmayan subyektlərin məcmusu.



Ödəniş sənədlərini yoxlayan həmin büdcənin mühasibat uçotunu aparan, büdcə 
hesabatları hazırlayan və büdcə vəsaitlərini maliyyə vasitəsilə idarə edilməsini 
təmin edən müəssisə.

Büdcə vəsaitlərinin istifadəsini təmin edən təşkilat.

Sual: Dövlət xəzinədarlıq orqanlarının fəaliyəti nə ilə bağlıdır. (Çəki: 1)
Büdcədə pul vəsaitlərinin toplanması ilə;
Kommersiya müəssisələrində maliyyə vəsaitlərinin istifadəsilə.
Dövlət və bələdiyyə maliyyəsinə aid olan maliyyə axınının toplanması və isti 

fadəsilə.
Qeyri kommersiyya orqanlarında pul vəsaitlərinin istifadəsilə.
Dövlət xəzinəsində maiyyə vəsaitinin toplanması ilə.

Sual: Maliyyə nəzarətinin ən optimal sistemi. (Çəki: 1)
Audit Palatası.
Hesablama Palatası.
Vergi Nazirliyi.
Xəzinədarlıq.
Maliyyə Nazirliyi.

Sual: Dövlət xəzinədarlıq orqanının əsas vəzifəsi. (Çəki: 1)
Dövlət xəzinədarlığının banklarda olan hesabında dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin 

toplanması, böıüşdürülməsi və istifadəsi. 
Dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin planlaşdırılması və qrant kimi paylanması.
Kommersiya müəssisələrinin vəsaitlərinin toplanmasına, istifadəsi və 

bölüş¬dü¬rül¬məsi. 
Dövlət xəzinədarlıq orqanlarının bankda olan hesabına toplanmış vəsaitin dövlət 

krediti kimi verilməsi.
Büdcə vəsaitinin mənbələrinin proqnozlaşdırılması, xərclərin sekvesterinin 

həyata keçirilməsi.

Sual: Xəzinədarlıq nəzarətinin formaları. 1. Kompileks təftiş, 2. Temarik təftiş,. 3. 
Əvvəlcədən nəzarət, 4. Opirativ nəzarət, 5. Daxili nəzarət, (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(3; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 5;) 
(4; 5;)

Sual: Xəzinədarlıq nəzarətinin subyektləri. 1. Kommersiya müəssisələrinin vəsaiti, 2. 
Dövlət müəssisələrinin vəsaiti, kommersiya banklarının vəsaiti. 3. Dövlət büdcəsinin 
vəsaiti, 4. büdcədənkənar fondların vəsaiti.. 5. Sığorta şirkətlərinin vəsaiti (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(3; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 5;) 



(4; 5;)

Sual: Büdcə xərcləri yeni xərclər təsnifatına uyğun olaraq bölünür: (Çəki: 1)
Xərclərin funksional və iqtisadi təsnifatına görə.
Xərclərin istehsal və tədavül təsnifatına görə.
Xərclərin sabit və qeyrisabit təsnifatına görə.
Xərclərin qeyri funksional və tədavül təsnifatına əsasən.
Xərclərin istehsal və maliyyə təsnifatına əsasən.

Sual: Dövlət xəzinədarlığl hansı qrumun nəzdindədir: (Çəki: 1)
Sərbəsdir.
Vergi Nazirliyinin.
Milli Məclisin.
Maliyyə nazirliyinin.
Nazirlər Kabinetinin.

Sual: Dövlət xəzinədarlığının pridmeti. (Çəki: 1)
Kommersiya müəssisələrini maliyyə vəsaitlərilə təmin etmək.
Bankların passiv əməliyyatları.
Bankların aktiv əməliyyatları.
Bankların depotiv fəaliyyəti.
Büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadə etməni təmin etmək.

Sual: Dövlət xəzinədarlığının məqsədi. (Çəki: 1)
Büdcə prosesi iştirakçılarına xidmət göstərmək.
Büdcə prosesi iştirakçılarına nəzarət etmək.
Büdcə vəsaitlərinin istifadəsini təmin etmək.
Büdcə vəsaitlərini toplamaq.
Büdcə vəsaitlərinin proqnozunu hazırlamaq.

Sual: AR-da xəzinədarlığın bu funksiyasından istifadə edilmir: (Çəki: 1)
Büdcənin tərtib edilməsi.
Büdcənin icrası.
Büdcənin icrası ilə bağlı maliyyə əməliyyatları.
Büdcənin icrası üzrə əməliyyatların uçotu və maliyyə informasiya sistemi.
Audit xidməti.

Sual: Büdcənin kassa icrası harada aparılır? (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankda.
Beynəlxalq Bankda.
Büdcə təşkilatlarında.
Vergilər Nazirliyində.
Dövlət xəzinədarlığında.



Sual: Büdcə gəlirləri təsnifatı kodları neçə bölmədən ibarətdir. (Çəki: 1)
2
3
4
6
5

Sual: Şəxsi hesabların məqsədi. (Çəki: 1)
Ayrı-ayrı hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərinin toplanması.
Depazitlərin saxlanması.
Valyuta vəsaitlərinin toplanması.
Büdcə xərclərinin istifadə edilməsi prosesinin idarə olunması.
Büdcə gəlirlərinin idarə olunması.

Sual: Büdcənin xəzinədarlıq vasitəsilə yerinə yetirilməsi dedikdə: (Çəki: 1)
Xəzinədarlıq vasitəsilə büdcə vəsaitlərinin sərf olunması.
Xəzinədarlıq vasitəsilə büdcə vəsaitlərinin sərf olunmasına nəzarət etmək.
Büdcənin yerinə yetirilməsinə cavabdeh olan təşkilatda bütün iştirakçılat 

tərəfindən vahid xəzinədarlıq hesabında şəxsi hesabın açılması.
Xəzinədarlıq vasitəsilə büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi.
Xəzinədarlıq vasitəsilə büdcə vəsaitlərinin qorunması.

Sual: Dövlət xəzinədarlığının obyekti. (Çəki: 1)
Kommersiya müəssislərinin fəaliyyəti.
Büdcə vəsaitləri.
Qeyri – kommersiya müəssisəllərinin vəsaiti.
Korporativ müəssisələrin vəsaiti.
Büdcədənkənar fondların vəsaiti.

Sual: Kassa metodu ilə büdcənin icrası neçə hissədən ibarətdir. (Çəki: 1)
4
5
3
2
1

Sual: Büdcə sisteminin ayrı-ayrı həlqələri arasında gəlirin bölgüsü. (Çəki: 1)
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən;
Vergi Nazirliyi tərəfindən;
Milli Məclis tərəfindən;
Dövlət Xəzinədarlığı tərəfindən;
Mərkəzi Bank tərəfindən.



Sual: İstifadə olunan hesab planında bücənin icrası ilə əlaqədə istifadə olunan 
metodlar: (Çəki: 1)

Xəzinədarlıq və kalkulyasiya.
Kassa və riyazi.
Kalkulyasiya və riyazi.
Kassa və xəzinədarlıq.
Xəzinədarlıq və riyazi.

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dövlət sosial müdafiə fonduna ödəmələr hansı mənbəədən faizlə tutulur? (Çəki: 
1)

məhsulun satışı ilə bağlı mədaxildən;
mənfəətdən;
əmək haqqı fondundan;
ehtiyat fondundan;
yığım fondundan;

Sual: Pensiya ödənişlərinə görə aşagıdakılardan hansı məsuldur? (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsi
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
Neft Fondu
Bələdiyyə büdcəsi
Ehtiyat Fondu

Sual: Pensiya fondu (vəsaitləri) hansı mənbələrdən formalaşır: (Çəki: 1)
Sosial vergilər və transfertlər
Transfertlər
Sığorta haqları və qrantlar
Qrantlar və Transfertlər
Rüsumlar

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dövlət Neft Fondu ilə dövlət büdcəsinin əlaqəsi hansı formadadır? (Çəki: 1)
Fondun vəsaitinin bir hissəsi dövlət büdcəsinə transfert edilir.
Dövlət büdcəsi profisitinin bir hissəsi Fonda köçürülür
Hər ikisi baş verir
Heç biri baş vermir

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri büdcədənkənar dövlət fondu sayılır? (Çəki: 1)
Prezidentin Ehtiyat Fondu
Dövlət Büdcəsinin Ehtiyat Fondu
Əmək haqqı fondu
Dövlət Neft Fondu
Hamısı

Sual: Dövlət Neft Fondunun hər il dövlət büdcəsinə köçürülən maliyyə vəsaiti necə 
adlanır? (Çəki: 1)

Dotasiya
Subvensiya
Transfert
Maliyyə yardımı
Ssuda

BÖLMƏ: 1103 
Ad 1103 

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycanda hansı büdcədənkənar fondlar mövcuddur? (Çəki: 1)
Sosial sığorta fondu; 
Heydər Əliyev fondu;
Yol fondu;
Neft fondu;
Prezidentin ehtiyyat fondu

Sual: Vəsaitlərin məqsədli xərc istiqamətindən asılı olaraq büdcədənkənar fondlara 
aid edilir: 1. sosial təyinatlı fondlar; 2 xüsusi yıgım fondu; 3. ehtiyyat fondu; 4. iqtisadi 
fondlar; 5. ammortizasiya fondu; (Çəki: 1)

(1, 2) 



(1, 3) 
(2, 4) 
(1, 5) 
(1, 4) 

Sual: Büdcədənkənar fondlar bu əlamətə görə təsnifləşdirilə bilməz: (Çəki: 1)
statusa görə;
məqsədinə görə;
fəaliyyət dövrünə görə; 
dəyər əlamətinə ğörə; 
əhatə dairəsinə görə; 

Sual: Dövlət Neft Fondunun gəlirlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Akrhesabı ödənişlər;
Əlavə dəyər vergisi;
AR payına düşən xam neftin satıçından əldə edilən gəlir (xərclər çıxılmaqla);
Fondun vəsaitinin yerləşdirilməsindən əldə edilən gəlir;
Göstərilənlərin hamısı fondun gəlirlərinə aiddir.

Sual: Dövlət Sosial Sığorta ödənişləri hansı göstəriciyə görə faiz nisbətində ödəniş 
həyata keçirilir? (Çəki: 1)

Müəssisənin ümumi gəlirlərinə nisbətən;
Müəssisənin əmək haqqı fonduna nisbətən;
Müəssisənin xalis gəlirinə nisbətən;
Müəssisənin amortizasiya fonduna nisbətən;
Cavabların heç biri düzgün deyil.

Sual: Dövlət büdcədənkənar fondları bu: (Çəki: 1)
konkret ictimai tələbatın maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilən və 

mərkəzləşdirilmiş səviyyədə formalaşdırılan pul fondlarıdır; 
bütün maliyyə sistemi üçün maliyyə resurslarının baza mənbəyidir;
müəssısələrin büdcələrindən əlavə olaraq, müəssisələrdə yaradılan və istifadə 

olunan pul fondlarıdır;
istənilən təsərrüfat subyektinin yarada biləcəyi pul fondlarıdır;
 büdcə sisteminin maliyyə resurslarının baza mənbəyidir;

Sual: Dövlət büdcədənkənar fondların fomalaşması mənbələri ola bilməz: (Çəki: 1)
səhmlərin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar emissiyon gəlir;
xüsusi vergilər;
sığorta haqqı;
büdcə vəsaitləri;
borc vəsaitləri;



Sual: Hal-hazırda Azərbaycanda hansı istiqamətdə dövlət büdcədənkənar fondları 
fəaliyyət göstərir: 1. sosial istiqamətdə; 2. sahə istiqamətində; 3. ekoloji istiqamətdə; 
4. inovasiya istiqamətdə; 5. elmi istiqamətdə; (Çəki: 1)

(1; 2) 
(1; 3) 
(2; 4) 
(1; 4) 
(4; 5)

Sual: Hal-hazırda Azərbaycanda hansı dövlət büdcədənkənar fondları fəaliyyət 
göstərir: 1. Əhalinin dövlət məşğulluq fondu; 2. Pensiya fondu; 3. Sosial sığorta 
fondu; 4 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu; 5. Neft fondu; (Çəki: 1)

(4; 5) 
(2; 3) 
(3; 5) 
(1; 5) 
(3; 4)

Sual: Hal-hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dövlət büdcədənkənar fondu 
əsasən nəyin əsasında formalaşır? (Çəki: 1)

vergi ayırmalarının;
sığorta haqlarının;
fiziki şəxslərin ödəmələrinin;
büdcə təxsisatlarının;
dövlət kreditinin;

Sual: Təyinatına və məqsədinə görə büdcədənkənar fondlar formalaşa bilər: (Çəki: 1)
sahəvi büdcədənkənar fondlar; 
strateji büdcədənkənar fondlar;
sığorta haqları sayəsində yaradılan fondlar;
vergilər əsasinda yaradılan fondlar;
büdcə vəsaitləri əsasinda yaradılan fondlar;

Sual: Dövlət büdcədənkənar fondlarının vəsaitlərindən istifadə tənzimlənir: (Çəki: 1)
icraedici orqan tərəfindən;
qanunverici orqan tərəfindən;
büdcədənkənar fondların özləri tərəfindən;
Mərkəzi bank tərəfindən;
Hesablama palatası tərəfindən;

Sual: Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti iş qabiliyyətinin itirilməsi ilə əlaqədar 
müavinat hansı mənbədən ödənilir? (Çəki: 1)

Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan;
Sosial sığorta fondu;
Pensiya fondundan;



İcbari tibbi sığorta fondundan;
işçinin işlədiyi müəssisə və təşkilatdan;

Sual: Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sosial sığorta xərclərinə aid edilir: 1) 
müvəqqəti iş qabiliyyətinin itirilməsi üçün verilən müavinat; 2) hamiləlik və doğuşla 
bağlı verilən müavinat; 3) işsizliklə bağlı müavinat; 4) əlillərə maddi kömək; 5) sosial 
pensiya; (Çəki: 1)

(1; 2;) 
(3; 4;) 
(2; 4;) 
(4; 5;) 
(3; 5;) 

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Borc qiymətli kağızlar hansılardır? (Çəki: 1)
istiqraz vərəqəsi; veksel; ) xəzinədarlıq öhdəlikləri;
adlı səhmlər; veksel; ) xəzinədarlıq öhdəlikləri
veksel; səhmlər; istiqraz vərəqəsi; 
adlı səhmlər, veksel;
imtiyazlı səhmlər, istiqraz vərəqəsi;

Sual: Dövlət kreditinin funksiyalarını seçib göstərin? (Çəki: 1)
bölgü; tənzimləmə; nəzarəti;
bölgü; tənzimləmə; nəzarəti;
bölgü; nəzarəti; 
tənzimləmə; nəzarəti.
fiskal; nəzarət.

Sual: Dövlət borcu hansı mənbəələr hesabına ödənilir? (Çəki: 1)
məqsədli büdcədənkənar pul fondlarının hesabına;
müəssisələrin gəlirləri hesabına;
dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına;
dövlət müəssisələrinin vəsaitləri hesabına;
dövlət sığorta şirkətlərinin vəsaitləri hesabına;



Sual: Büdcə kreditləşməsi termini dövlət krediti münasibətlərinin hansı formasına 
aiddir? (Çəki: 1)

Daxili dövlət kreditinə aiddir;
Xarici dövlət kreditinə aiddir;
Həm daxili, həm də xarici dövlət kreditinə aiddir;
Şərti dövlət kreditinə aiddir;
Kreditin münasibətlərinə aid deyil.

Sual: Aşağıdakılardan hansı dövlət borc aktivi yaradır? (Çəki: 1)
Dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsi;
Əhalinin əmanətlərinin dövlət tərəfindən istifadəsi;
Ümumdövlət ssuda fondundan borc alınması;
Xəzinə ssudaları;
Zəmanət verilmiş borclar

Sual: Aşğıdakılardan hansı dövlət kreditinə aiddir? (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsindən verilən subsidiya;
Dövlət büdcəsindən verilən subvensiya;
Dövlət büdcəsindən verilən büdcə krediti;
Dövlət büdcəsindən verilən ssuda.
Dövlət büdcəsindən verilən dotasiya.

Sual: AR-nın dövlət müəssisələrinin borcalmalar üzrə öhdəlikləri hansı hallarda dövlət 
borcu hesab edilir? (Çəki: 1)

Borc müqaviləsi bağladığı vaxtdan;
Borc alındığı halda;
Dövlət zəmanəti verildiyi halda;
Hər bir halda;
Heç bir halda.

Sual: Xarici dövlət borcu nədir? (Çəki: 1)
AR fiziki şəxslərin xarici dövlətlərdən aldığı borc;
AR adından AR rezidentləri ilə bağlanmış müqavilə öhdəliklıəri üzrə borc;
 AR adından AR qeyri-rezidentləri ilə bağlanmış müqavilələrin öhdəlikləri üzrə 

borc;
Əsas borcalan öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə onun zəmanət verdiyi öhdəliyi 

üzrə borcunun tam və ya qismən ödənilməsinə dair AR öhdəliyi;
Cavabların heç biri düzgün deyil.

Sual: Borc qiymətli kağızlar hansılardır? 1. istiqraz vərəqəsi; 2. xəzinədarlıq 
öhdəlikləri; 3. səhmlər; 4. adlı səhmlər; 5. imtiyazlı səhmlər; (Çəki: 1)

(1; 2;) 
(3; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 5;) 



(4; 5;)

Sual: Dövlət kreditinin spesifik funksiyalarını seçib göstərin? 1. bölgü; 2. fiskal; 3. 
tənzimləmə; 4. nəzarət; 5. stimullaşdırıcı (Çəki: 1)

(2; 3;) 
(3; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 5;) 
(4; 5;)

Sual: Dövlət krediti bu funksiyanı yerinə yetirmir: (Çəki: 1)
stimullaşdırıcı;
tənzimləyici;
nəzarət;
yenidənbölgü;
fiskal;

Sual: Dövlət borclarının əsas ödəmə mənbələri kimi çıxış edir: (Çəki: 1)
vergilər;
büdcədənkənar fondların vəsaitləri;
digər borclar;
vətəndaşların vəsaitləri;
müəssisələrin vəsaitləri;

Sual: Dövlət kreditinin əsas fərqləndirici amilinə nə aiddir? (Çəki: 1)
qeyriməhsuldar istifadə;
dövlətin iştirakı mütləqdir;
büdcə kəsirinin örtülməsi zəruriliyi;
büdcədənkənar fondların kəsirinin örtülməsi zəruriliyi;
məhsuldar istifadə;

Sual: Vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün dövlət qiymətli kağızlarının buraxılması və 
yerləşdirilməsi dövlət kreditinin hansı forması vasitəsi ilə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

dövlət istiqrazları;
dövlət maliyyələşdirməsi;
təminatın verilməsi;
dövlət korporativ qiymətli kağızları;
Mərkəzi Bankın kreditləri;

Sual: Təkrar dövriyyədə iştirak edə bilməyən istiqrazlar belə adlanır: (Çəki: 1)
qeyri bazar istiqrazları;
qısamüddətli istiqrazlar;
mərkəzi hökumət tərəfindən buraxılan istiqrazlar;
girovsuz istiqrazlar ;



sıfır kuponlu istiqrazlar;

Sual: Borc öhdəliklərinin təminatından aslı olaraq istiqrazlar ayrılır: (Çəki: 1)
girovlu və girovsuz;
bazar və qeyri bazar;
uduşlu və faizli;
sıfır kuponlu;
sabit (möhkəm) və üzən gəlirli;

Sual: Dövlət krediti nəyin tərkib hissəsidir? (Çəki: 1)
maliyyə sisteminin;
bank sisteminin;
büdcə sisteminin;
kredit sisteminin;
idarəetmə sisteminin;

Sual: Borc öhdəliklərinin təminatından aslı olaraq istiqrazlar ayrılır: 1. girovlu 2. bazar 
və qeyri bazar; 3. uduşlu və faizli; 4. sıfır kuponlu; 5. girovsuz; (Çəki: 1)

(1, 2) 
(1, 4) 
(3, 4) 
(1, 5) 
(2, 4) 

BÖLMƏ: 1202 
Ad 1202 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dövlət kreditinə aşağıdakılar daxildir. (Çəki: 1)
Milli Bankın banklararası verdiyi kreditlər;
Büdcə ssudalarının verilməsi;
Dövlət müəssisələrinin borc qiymətli kağızları;
dövlət tərəfindən buraxılan borc qiymətli kağızları;
yerli büdcələrə verilən vəsaitlər.

Sual: İstiqraz vərəqinin konversiyası nədir? (Çəki: 1)
ödənilmə vaxtının dəyişdirilməsi.
istiqraz vərəqinin gəlirliliyinin dəyişdirilməsi.
bir qiymətli kağızın digərinə dəyişdirilməsi.



dövlət istiqraz vərəqələrinin birləşdirilməsi.
Xarici öhdəliklərin daxili öhdəliklərə çevrilməsi və əksinə.

Sual: İstiqraz vərəqi nədir? (Çəki: 1)
borc qiymətli kağızı.
pay qiymətli kağızı.
tədiyyə vasitəsi.
uzun müddətdli bank krediti.
qısa müddətli bank krediti.

Sual: Dövlət krediti münasibətlərində kreditor kimdir? (Çəki: 1)
Kredit götürən subyekt;
Kredit münasibətlərinin istənilən iştirakçısı;
Borc təklif edən subyekt;
Borc götürmək istiyən subyektə zəmanət verən;
Deyilənlərin hər biri düzgündür.

Sual: Dövlət krediti vasitəsilə vəsaitlərin bölgüsü aşağıdakılar arasında baş verir. 
Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1)

Dövlət büdcəsi ilə yerli büdcələr arasında;
Beynəlxalq maliyyə-kredit institutları ilə dövlət büdcəsi arasında;
Dövlət büdcəsi ilə ölkəmizin hüquqi və fiziki şəxsləri arasında; 
Xarici ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri ilə dövlət büdcəsi arasında;
Bələdiyyə büdcələri ilə ölkəmizin hüquqi və fiziki şəxsləri arasında.

Sual: Dövlət zəmanəti üzrə borc öhdəliklərinin Təminat Fondu aşağıdakı mənbələr 
hesabına formalaşmır. (Çəki: 1)

Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait;
Dövlət zəmanətinin verilməsi üçün əsas borcalandan alınan birdəfəlik əvəzsiz 

haqq;
AR Mərkəzi Bankından alınmış ssuda;
Təminat Fonduna yığılan vəsaitin idarə olunmasından əldə olunan gəlir;
Dövlət borcuna xidmətlə əlaqədar dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan xərclərin il 

ərzində qənaət olunmuş hissəsi.

Sual: Dövlət zəmanətinə aşağıdakı halda xitam verilmir. (Çəki: 1)
AR Nazirlər Kabineti zəruri hesab etdikdə;
Zəmanət verilmiş öhdəliklər əsas borcalan vəya zəmanəıtçi tərəfindən tam icra 

edildikdə;
Zəmanət müddəti başa çatdıqda;
Kreditor zəmanət üzrə hüquqlarından imtina etdikdə;
Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait çatmadıqda

Sual: Xarici borc üzrə xidmət əmsalı nədir? (Çəki: 1)
Dövlət kreditinin səmərəlilik göstəricisidir;



Xarici borca görə bütün ödənişlərin mal və xidmətlərin satışından valyuta 
daxilolma larının həcminə nisbətidir;

Xarici borca görə bütün ödənişlərin xarici borc üzrə daxilolmaların həcminə 
nisbətidir;

Xarici borca görə ödənilmiş faiz məbləğinin borca olan nisbətidir;
Xarici borca görə ödənilmiş faiz ödənişlərinin və əsas məbləğin cəmidir.

BÖLMƏ: 1203 
Ad 1203 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Daxili dövlət kreditinin subyektləri kimlər ola bilər? Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1)
Büdcə sisteminin digər həlqələri;
Beynəlxalq Maliyyə təşkilatları;
Dövlət müəssisələri;
Özəl müəssisələri;
Öklə vətəndaşları.

Sual: AR-da büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət kreditinin hansı 
formasından istifadə edilməsi qadağan edilmişdir? (Çəki: 1)

Dövlət istiqrazları;
Əhalinin əmanətlərinin bir hissəsinin dövlət borcuna çevrilməsi;
Ümumdövlət ssuda fondundan borc alınması;
Xəzinə borc öhdəlikləri;
Zəmanət verilmiş borclar.

Sual: Dövlət krediti ümumi daxili məhsulun (ÜDM) dəyərcə bölgüsünün hansı 
mərhələsində fəaliyyət göstərir? (Çəki: 1)

Dövlət krediti ÜDM-ın dəyərcə bölgüsündə iştirak etmir;
Dövlət krediti ÜDM-ın ilkin bölgüsü mərhələsində fəaliyyət göstərir;
Dövlət krediti ÜDM-ın yenidən bölgüsü mərhələsində iştirak edir;
Dövlət krediti ÜDM-ın dəyərcə bölgüsünü bütün mərhələlərində iştirak edir;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Bunlardan hansı həm də maliyyə kateqoriyasıdır? (Çəki: 1)
İpoteka krediti;
Kommersiya krediti;
Bank krediti;
Vətəndaş krediti;
Dövlət krediti.



Sual: Şərti dövlət krediti nədir? (Çəki: 1)
Şərti dövlət krediti dövlətin heç bir təminat vermədən borc öhdəlikləri 

götürməsidir;
Şərti dövlət krediti dövlətin zəmanətçi sifətində çıxış etdiyi haldır;
Şərti dövlət krediti yuxarı büdcə həlqəsindən aşağı büdcə hlqəsinə büdcə 

ssudasının ayrılmasıdır;
Şərti dövlət krediti büdcə kreditinin formasıdır.
Şərti dövlət krediti dövlətin bələdiyyələrdən borc almasıdır.

Sual: Dövlət kreditinin bank kreditindən fərqli cəhətini göstrin. (Çəki: 1)
Dövlət krediti ilə bank arasında fərq yoxdur;
Dövlət krediti müddətsiz olur, bank krediti isə müddətli olur;
Bank krediti təminatlı, dövlət krediti təminatsız olur;
Dövlət krediti qeyri-məhsuldar, bank krediti məhsuldar xarakterli olur;
Bütün cavablar düzgündür.

Sual: Dövlət kreditinin səciyyəvi cəhəti hansıdır? (Çəki: 1)
Dövlət krediti kredit klateqoriyası deyildir;
Dövlət krediti müddətsiz və təminatsız olur;
Dövlət kreditinin subyektlərindən biri kimi.
Dövlət kreditində dövlət yalnız borcalan kimi çıxış edir;
Dövlət yalnız xarici dövlətlərdən borc ala bilər.

Sual: Büdcə kəsirinin artması hansı iqtisadi fəsada səbəb ola bilər? (Çəki: 1)
Dövlət borcu artar
İnflyasiya azalar
Faiz dərəcələri artar
İxracat azalar
İdxalat azalar

Sual: Aşağıdakılardan hansılar büdcə kəsirinin örtülməsinə xidmət edir? (Çəki: 1)
Kreditlər
Dövlət qiymətli kağızları
Neft fondunun transferti
Qrantlar
Variantlar düz deyil

Sual: Büdcə ssudası nədir? (Çəki: 1)
Qaytarılmaq şərti ilə il ərzində müəyyən müddətdə verilən maliyyə vəsaitidir.
Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə gəlir və xərcləri təmzimləmək məqsədi ilə 

əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir.
Borc faizidir
İnvestisiya vəsaitidir
Kreditdir



BÖLMƏ: 1301 
Ad 1301 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sığortaçı kimdir? (Çəki: 1)
fiziki şəxs;
sığorta şirkəti;
sığorta ödənişi edən şəxs;
sığorta premiyası alan şəxs;
sığorta agenti;

Sual: Sığortanın formalarını göstərin. (Çəki: 1)
kommersiya və qeyri kommersiya;
kollektiv və fərdi;
könüllü və icbari;
kommersiya və icbari;
könüllü və qeyri kommersiya;

Sual: Şəxsi sığortanın hansı novü icbari sayılır? (Çəki: 1)
uşaqların sığortası;
bədbəxt hadisələrdən sığorta;
hərbiçilərin sığortası;
həyat sığortası;
ölüm və əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə bağlı sığorta;

Sual: Franşiza nədir? (Çəki: 1)
sığorta növü;
bağlanan sığorta müqaviləsinin miqdarı;
sığorta ziyanının ödənilməsi;
sığorta şirkətinin ödəmədiyi ziyanın miqdarı;
sığorta müqaviləsindəki pozuntulara tətbiq edilən sanksiya;

Sual: Hansı funksiya sığortanın funksiyası deyildir? (Çəki: 1)
qarşısı alınma;
fiskal;
nəzarət;
yığım;
yenidənbölgü;



Sual: Şəxsi sığorta əmlak sığortasından nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)
ödəmələrin dövriliyi ilə;
sığorta obyekti ilə;
sığorta ödənişlərinin ölçüsü ilə;
sığorta mükafatlarının ölçüsü ilə;
ikisi də eynidir;

Sual: Sığorta işinin aparılması məsrəfləri nəyin hesabına ödənilir? (Çəki: 1)
netto-stavka hesabına.
 sığorta mənfəəti hesabına.
kommersiya fəaliyyətindən gələn mənfəət hesabına. 
ehtiyyat fondu hesabına.
sığorta yükü hesabına.

Sual: Sığorta təşkilatları hansı vəzifələri yerinə yetirməlidirlər? (Çəki: 1)
sığorta və qeyri sığorta.
kredit. 
vergi 
borc.
əmlak.

Sual: Riskin növlərinə görə sığorta müqaviləsi hansı müddətə bağlanır. (Çəki: 1)
3 ilə 1ildən 2 ilə qədər.
2 ilə 2 ildən 3 ilə qədər.
1 il 1 ildən çox olmayaraq.
6 ay 9 aydan 4 ilə qədər.
5 ilə 4 ildən 5 ilə qədər.

Sual: Əmlak sığortasının əsas prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1)
Subraqasiya, kontribusiya, sığorta marağı.
Kontribusiya, ekvivalentlik, sığorta marağı.
Sığorta marağı, subraqasiya, rentabellik.
Ekvivalentlik, kontribusiya, subraqasiya.
Rentabellik, ekvivalentlik, subraqasiya.

Sual: Proporsional təkrarsığortaya hansı müqavilə növləri aid edilir.. (Çəki: 1)
kvota, eksedent
eksedent-zərər, eksedent
eksedent, eksedent-zərər.
eksedent,zərərlilik, kvota
eksedent - zərər, eksedent-zərərlilik.

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302



Suallardan 35

Maksimal faiz 35

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sığortanın maliyyə sabitliyinin əsasının mühüm elementləri hansılardır. (Çəki: 
1)

nizamnamə kapitalı, sığorta ehtiyatları, təkrar sığorta
sığorta ehtiyatları, sığorta ölənişləri, sığorta tədiyyələri.
təkrarsığorta sistemi, sığorta tədiyyələri, sığorta ödənişi.
topladığı sığorta tədiyyələri, nizamnamə kapitalı, sığorta ehtiyyatları.
sığorta ödənişləri, sığorta ehtiyyatları, nizamnamə kapitalı.

Sual: Sığorta təsnifatında aparıcı bölmə hansıdır? (Çəki: 1)
sığorta növü
sığorta sahəsi
sığorta yarımsahə
sığorta formaları
sığorta yarımnövləri.

Sual: Sığorta fəaliyyəti üçün xarakterik olan pul münasıbətləri: (Çəki: 1)
istehsal;
bölgü;
əmtəə;
yenidənbölgü;
kredit; 

Sual: Sığorta fondu hansı məqsədlər üçün formalaşdırılır: (Çəki: 1)
vergilərin ödənilməsi üçün;
ziyanın ödənilməsi üçün;
maliyyə dayanıqlığını təmin etmək üçün;
hüquqi şəxsləri kreditləşdirmək üçün;
investisiya məqsədi ilə pul vəsaitləri toplamaq üçün;

Sual: Sığorta fondunun formalaşma mənbələri hansıdır: (Çəki: 1)
vergilər;
könüllü ödənişlər;
xeyriyyə məqsədi ilə edilmiş ödənişlər; 
transfertlər;
subvensiyalar;



Sual: İqtisadi münasibətlər sistemində sığorta hansı funksiyaları həyata keçirir? 1. 
yığım; 2. kerdit; 3. əmtəə; 4. risk; 5. qabaqlayıcı tədbirlər; 6. sosial; (Çəki: 1)

(1, 2, 3) 
(1, 4, 5) 
(1, 2, 6) 
(2, 5, 6) 
(2, 3, 4) 

Sual: Aşağıda sadalanan hansı sığorta növləri icbari sığortaya aiddir: 1. həyat 
sığortası; 2. tikililərin sığortası; 3. hava nəqliyyatı sərnişinlərinin sığortası; 4. 
hərbiçilərin sığortası; 5. əmlak sığortası; (Çəki: 1)

(1, 2) 
(1, 4) 
(3, 4) 
(1, 5) 
(2, 4) 

Sual: Sığortanın sahələrini seçib göstərin: 1. əmlak sığortası; 2. könullu sığorta; 3. 
şəxsi sığorta; 4. icbari sığorta; 5. tibbi sığorta; (Çəki: 1)

(1, 2) 
(1, 3) 
(2, 4) 
(1, 5) 
(3, 4) 

Sual: Sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortaçının sığortalıya ödədiyi məbləğ: (Çəki: 1)
Sığorta tarifi;
Sığorta tədiyyəsi (haqqı);
Sığorta ödənişi;
Sığorta məsuliyyəti;
Franşiza.

Sual: Aşağıdakılardan sığorta fondlarını ayırın:1. Nazirlər Kabinetinin 
mərəkzləşdirilmiş ehtiyat fondu 2. Yol fondu 3. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 
yanacaq və toxum fondu 4. Dövlət büdcə fondu 5. Sığorta kompaniyasının pul 
vəsaitləri (Çəki: 1)

2; 4; 5: 
1; 3; 5; 
1;3:4; 
1; 4; 5; 
3; 4; 5;

Sual: Əmlak sığortasının əsas prinsipləri hansılardır? 1. Subaqrasiya 2. Kontribusiya 
3. Sığorta marağı 4. Ekvivalentlik 5. Rentabellik (Çəki: 1)

1; 2; 4; 
2; 4; 5; 



1; 2; 3; 
1; 4; 5; 
3; 4; 5;

Sual: Netto-stavka hansı məqsədlərə istifadə olunur? 1. Sığorta ehtiyatlarına 2. 
Sığorta ödənişlərinə 3. Xəbəredici tədbirlərə 4. Əmək haqqının ödənilməsinə (Çəki: 1)

1; 2; 
3; 4; 
1; 4; 
1; 3; 
2; 3;

Sual: Proporsional təkrarsığortaya hansı müqavilə növləri aid edilir? 1. Kvota 2. 
Ekssedent-zərər 3. Ekssedent 4. Ekssedent zərərlilik (Çəki: 1)

1; 2; 
1;3; 
3; 4; 
 1; 4; 
2; 3;

Sual: Sığortaçının maliyyə sabitliyinin əsasının mühüm elementləri hansılardır? 1. 
Nizamnamə kapitalı 2. Sığorta ehtiyatları 3. Təkrar sığorta tədiyyələri 4. Topladığı 
sığorta tədiyyələri 5. Sığorta ödənişləri (Çəki: 1)

1; 2; 3; 
1; 4; 5; 
3; 4; 5; 
1; 3; 5; 
2; 4; 5;

Sual: İkiqat sığortalama nədir? (Çəki: 1)
Obyektin 2 dəfə sığortalanması
Obyektin 2 sığorta şirkətində sığortalanması 
Obyektin məbləğinin sığorta qiymətindən çox olması
Obyektin 2 və daha çox şirkətində sığortalanması
Obyektin məbləğinin yarısının sığortalanması

Sual: Lisenziya nəyə əsas verən sənətdir (Çəki: 1)
Sığorta agentini işə götürməyə
Sığorta fəaliyyətinə 
Sığortanın vergi ödəməsinə
Sığorta ödənişi almağa
Sıgorta növünə

Sual: Sığorta təsnifatı nədir? (Çəki: 1)



Sığortanın bazarlara, sahələrə və idarələrə görə bölgüsü
Sığortanın sahələrə, yarımsahələrə, tiplərə və tariflərə görə bölgüsü
Sığortanın aparılma formalarına görə bölgüsü
Sığortanın sahələrə, yarım sahələrə, növlərə və formalarına görə bölgüsü
Sığortanın sahələri və növləri

Sual: Avtomatiklik hansı sığorta formasının prinsipdir? (Çəki: 1)
Könüllü
İcbari
 Əmlak
Şəxsi
Fərdi

Sual: Subraqasiya nədir? (Çəki: 1)
Real zərər həddində ödəniş
Tərəflərin bir-birinə inamı
Zərərin ödənlməsi hüquq və vəzifələrinin sığortalıdan sığortaçıya keçməsi
Sığorta müqaviləsi
Sıgorta polisi 

Sual: Sığorta brokeri fəaliyyət göstərir: (Çəki: 1)
Sığortaçının adından
Sığortalının adından
Sığortaçının və ya sığortalının göstərişi ilə öz adından 
Öz şəxsi təşəbbüsü ilə
Şirkətin rəhbəri adından

Sual: Sığorta agenti fəaliiyyət göstərir: (Çəki: 1)
Sığortaçının adından
Sığortalının adından
Sığortaçının və ya sığortalının göstərişi ilə öz adından 
Öz şəxsi təşəbbüsü ilə
üçüncü şəxsin adından

Sual: Sığortaçının xüsusi kapitalına aiddir: (Çəki: 1)
Nazamnamə kapitalı, əlavə kapital, ehtiyat kapimtalı
Nizamnamə kapitalı, sığorta ehtiyatları, kredit borclar
Nizamnamə kapitalı, debitor borclar, ehtiyat kapita
Nizamnamə kapitalı, sığorta ehtiyatları istehlak fondu 
Nizamnamə kapitalı, xüsusi kapital

Sual: Sığortaçının xərcləri aşağıdakı qruplara bölünür. (Çəki: 1)
Əmək haqqı, amortizasiya, mükafat, sığorta ödənişi, vergi
Sığorta ödənişi, sığorta ehtiyatların 



Sığorta ödənişi, sığorta ehtiyatlarına ayırma, əməliyyat xərci, preventiv tədbirlərə 
ayırma

Sığorta ödənişi, əməliyyat xərci, vergi, icarə haqqı 
Əmək haqqı, mükafat

Sual: Aşağıdakılardan hansı şəxsi sığorta növü yığım xarakteri daşıyır. (Çəki: 1)
Ömürlük sığorta (ölüm halından) 
Həyatın qarışıq sığortası
Bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta (fərdi) 
Sərnişinlərin sığortası
Hərbiçilərin sığortası

Sual: Gəminin gövdəsini və mühərrikinin sığortalanması adlanır: (Çəki: 1)
Kasko sığorta
Karqo sığorta
Fraxtın sığortası
Məsuliyyət sığortası
Əmalk 

Sual: Aşağıdakı kənd təsərrüfatı bitkilərinin və çoxillik əkmələrin sığortasına aid deyil. 
(Çəki: 1)

Üzüm bağları
Alma ağacları 
Təbii torpaqlar 
Pambıq tarlası
Heç biri aid deyil

Sual: Sedent sığortalı qarşısında aşağıdakı məsuliyyəti daşıyır. (Çəki: 1)
Xüsusi saxlama məbləği həddində
Tam həcmdə 
Məsuliyyət limiti həddində
Təkrarsığorta müqaviləsində nəzərədə tutulan həddə 
Qismən

Sual: Sığorta müqaviləsinə və ya qanuna uyğun olaraq sığortacının sığortaçıya 
verməli olduğu pul məbləği: (Çəki: 1)

Sığorta ödənişi;
Sığorta obyekti;
Sığorta haqqı;
Sığorta məbləği;
Sığorta tələbi.

Sual: Sığortanın maliyyə sabitliyinin əsasının mühüm elementləri hansılardır. 1. 
nizamnamə kapitalı; 2. sığorta ehtiyatları; 3. sığorta ödənişi; 4. topladığı sığorta 
tədiyyələri; 5. sığorta tarifləri; (Çəki: 1)



(2; 3;) 
(3; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 2;) 
(4; 5;)

Sual: İqtisadi münasibətlər sistemində sığorta hansı funksiyaları həyata keçirir? (Çəki: 
1)

investisiya;
stimullaşdırıcı;
tənzimləyici
xəbərdaredici; 
sosial;

Sual: Əmlak sığortasının əsas prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1)
Subaqrasiya
Ədalətlilik
Ekvivalentlik
Rentabellik
Aşkarlıq

Sual: Netto-stavka hansı məqsədlərə istifadə olunur? (Çəki: 1)
Sığorta ehtiyatlarına
Sığorta tarifinə
Xəbəredici tədbirlərə
Əmək haqqının ödənilməsinə
mükafata;

Sual: Proporsional təkrarsığortaya hansı müqavilə növləri aid edilir? (Çəki: 1)
Ilkin zərər 
Ekssedent-zərər
Ekssedent 
Ekssedent zərərlilik
Sesiya

Sual: Sığortaçının xüsusi kapitalına aiddir: 1. nazamnamə kapitalı; 2. kredit borclar; 3. 
debitor borclar; 4. sığorta ehtiyatları istehlak fondu; 5. ehtiyat kapimtalı; (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(3; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 5;) 
(4; 5;)



Sual: Sığortaçının xərcləri aşağıdakı qruplara bölünür. 1. preventiv tədbirlərə ayırma; 
2. sığorta ehtiyatların 3. sığorta ödənişi, 4. vergi, 5. icarə haqqı (Çəki: 1)

(1; 3;) 
(3; 4;) 
(3; 5;) 
(1; 5;) 
(4; 5;)

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maliyyə bazarının strukturuna aid deyil: (Çəki: 1)
fond bazarı;
əmtəə və xidmətlər bazarı;
borc kapitalı bazarı;
kredit bazarı;
sığorta bazarı;

Sual: Maliyyə vasitəçilərinə hansı maliyyə müəssisələri aid deyildir? (Çəki: 1)
kommersiya bankları;
ticarət müəssisəsi;
lizinq şirkəti;
investisiya bankları;
kredit birlikləri;

Sual: İlkin qiymətli kağizlar bazarı bu: (Çəki: 1)
məhdud nominalli qiymətli kağızların müəyyən miqdarda emissiyasıdir;
investorlar arasında qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsidir;
ilkin bazarda satılmış qiymətli kağızların dövr etdiyi bazarıdir;
qiymətli kağızların mübadilə sferasıdir;
qiymətli kağızların alınması məqsədi ilə investorların axtarışıdir;

BÖLMƏ: 1402 
Ad 1402 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İkinci qiymətli kağizlar bazarı bu: (Çəki: 1)
məhdud nominalli qiymətli kağızların müəyyən miqdarda emissiyasıdir;
investorlar arasında qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsidir;
ilkin bazarda satılmış qiymətli kağızların dövr etdiyi bazarıdir;
qiymətli kağızların mübadilə sferasıdir;
əlavə qiymətli kağızların emissiyasıdir;

Sual: Opsion dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
alıcı ilə satıcı arasında maliyyə hesablaşmaları forması;
guzəştli kredit növü;
əvvəlcədən nominal dəyəri müəyyənləşdirilmiş istiqraz vərəqi;
əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymətlərlə müəyyən dövr üçün alıcı ilə satıcı arasında 

aktivlərin satışı ilə bağlı ikitərəfli bağlanmış saziş;
gələcək dövr üçün müəyyən əmtəənin alqı-satqisı ilə əlaqədar müqavilə;

Sual: Fyuçers dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
alıcı ilə satıcı arasında maliyyə hesablaşmaları forması;
guzəştli kredit növü;
əvvəlcədən nominal dəyəri müəyyənləşdirilmiş istiqraz vərəqi;
əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymətlərlə müəyyən dövr ərzində alıcı ilə satıcı 

arasında aktivlərin satışı ilə bağlı ikitərəfli müqavilə;
gələcək dövr üçün müəyyən əmtəənin alqı-satqisı ilə əlaqədar bağlanmış 

müqavilə;

Sual: Müəyyən bir vaxtdan sonra öhdəliyin borcludan məbləğini odəməyi oz uzərinə 
goturmuş şəxsdən muəyyən məbləği şərtsiz tələb etmək huququ verən yazılı borc 
öhdəliyi necə adlanır: (Çəki: 1)

Veksel
 İstiqraz
Səhm
Dövlət xəzinədarlıq banknotları
Imtiyazlı səhmlər

Sual: Öz sahibinə muəssisənin mənfəətinin bir hissəsini əldə etmək, onun əmlakının 
bir hissəsinə sahib olmaq, habelə müəssisənin idarə edilməsində iştirak etmək 
huququnu verən qiymətli kağız novu: (Çəki: 1)

Veksel;
İstiqraz
Səhm
Dövlət xəzinədarlıq banknotları (öhdəlikləri)
Qisa müddətli istiqrazlar



Sual: REPO əməliyyatlarının mahiyyəti nədən ibarətdir ? (Çəki: 1)
Qiymətli kağızların sonradan alınması şərti ilə satılması 
Qiymətli kağızların satılması 
Qiymətli kağızların alınması 
Xarici valyutanın sonradan alınması şərti ilə satılması 
Xarici valyutanın sonradan satılması

Sual: Aşağıdakı qiymətli kağızları daha etibarlı və stabil yuksək gəlir vermək 
qabiliyyətinə gorə ardıcıllıqla duzun: 1. Uzunmuddətli dovlət istiqrazları; 2. 
Qısamuddətli dovlət istiqrazları; 3. İmtiyazlı səhmlər; 4. Adi səhmlər; 5. Korporativ 
istiqrazlar (Çəki: 1)

1,3,4,2,5 
1,3,4,5,2 
3,5,1,4,2 
3,5,1,2,4 
1,2,3,5,4

Sual: Listinq xidməti nədir: (Çəki: 1)
Firmanın qiymətli kağızlarının Fond bazaında alqı-satqısına icazə verilməsi
Qiymətli kağızalrın alıcı və satıcı arasındakı maliyyə hesablaşma forması
Maliyyə risklərinin sığortalanması
Qiymətli kağızların minumal səviyyədə emissiyası
Qiymətli kağızların ilkin bazarda emisyası

Sual: İlkin qiymətli kağızlar bazarı: (Çəki: 1)
Qiymətli kağızların ilkin olaraq investorlar arasında yerləşdirilməsi
Müəyyən olunmuş sayda nominalla məhdudlaşdırılan qiymətli kağızların 

emisiyası
Qiymətli kağızların satılması üçün (əldə edilməsi)potensial alıcının axtarışı
Qiymətli kağızların minumal səviyyədə emissiyası
Qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsinin birinci idarəsi

BÖLMƏ: 1403 
Ad 1403 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maliyyə bazarının effektiv idarə edilməsi buna əsaslanır: (Çəki: 1)
resurs satışa təqdim edildiyi andan minimum zamanda dövrüyyə buxılması və 

qiymətdə minimal aralıq vasitəçinin iştrakı



resursların satışı ilə alışinın eyni vaxta təsadüf etməsi və bir neçə iqtisadi 
subyekt üzrə cəmləşdirilməsi

borc göturənlərə çevik maliyə alətlərinin təqdim edilməsi
qiymətli kağızlara ən yüksək qiymətin müəyyən edilməsi
maliyyə bazarınıngəlirli fəaliyyəti

Sual: Azəbyacanda maliyyə bazarının xarakterik xüsusiyyətləri : (Çəki: 1)
Məhdud vəsaitlərə malik olan kommersiya strukturlarının ilkin bazarda əsas rol 

oynaması 
Yalniz bank təşkilatlarının kapitalından istifadə edilməsi
Bank və sığorta təşkilatlarının mənfəət sərbəst pul vəsaiti ilkin bazarda iştrak edir
Qiymətli kağızlar təkrar bazarda dövrüyyə buraxılır 
Yalnız uzun müddətli qiymətli kağızlara əsaslanması

Sual: Hansı qiymətli kağız tarixən qədimdir? (Çəki: 1)
korporativ
 dövlət
xüsusi
törəmə
 bələdiyyə

Sual: Səhmin hansı növü sabit gəlir gətirir? (Çəki: 1)
sadə
imtiyazlı
istənilən növü
adlı
adsız

Sual: Sadə səhm istiqrazdan nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)
daxil olan gəlirin həcminə görə
tədavül dövriyyəsi müddətinə görə
daxil olan gəlirin sabitliyinə görə
mülkiyyət münasibətinə görə
təyinatına görə fərqlənir

Sual: Klassik qiymətli kağızların növü dedikdə nə başa düşürsünüz? (Çəki: 1)
səhmlər, dövlət istiqrazları, korporativ istiqrazlar
səhmlər , istiqrazlar, veksellər
istiqrazlar, veksellər, sertifikatlar
çeklər, borc öhdəlikləri, ödəniş kartları
kredit kartları, plastik kartlar, çeklər

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrin fond birjalarında qiymətli kağızların hansı növü üstünlük 
təşkil edir? (Çəki: 1)



dövlət istiqrazları
korporativ istiqrazlar
səhmlər
sertifikatlar
veksellər

Sual: Dünyanın ən qədim fond birjası hansıdır? (Çəki: 1)
Nyu York
London
Tokio
Paris
Madrid

Sual: İllik dövriyyəsinə görə dünyanın ən nəhəng fond birjası hansıdır? (Çəki: 1)
Nyu York
London
Tokio
Bəhreyn
İstanbul

Sual: Səhmdar cəmiyyətin tədavüldə olan səhmlərinin məzənnə üzrə maya dəyəri 
nəyi göstərir? (Çəki: 1)

səhmdar cəmiyyətin bazar dəyəri
səhmdar cəmiyyətin xüsusi kapitalını
səhmdar cəmiyyətin nizamnamə kapitalını
bazar qiymətlərini
maliyyə vəziyyətini

Sual: İmtiyazlı səhm səsvermə hüququna malikdir mi? (Çəki: 1)
malik deyil
malikdir
o halda malikdir ki,qanunda nəzərdə tutulub
səhmdar cəmiyyət ləğv olunanda
cəmiyyətin mülkiyyəti qiymətləndirildikdə

Sual: Səhmdar cəmiyyətin səhminin nominalı hansı səhm üzrə müəyyən edilir? (Çəki: 
1)

güzəştli
sadə
sadə və güzəştli
adlı
təqdim edənə

Sual: Kapital bazarının maliyyə alətlərinə aiddir: (Çəki: 1)



Buraya yalnız uzun müddətli bank kreditləri və avro istiqraz və avro bondlar 
aiddir 

Kapital bazarı birbaşa və portfel investisiyalar şəkilində orta və uzun müddətli 
bank kreditlərindən təşkil olunmuşdur.

Kapital bazarı depozit ehtiyatlarının investisiyalaşdırılması hesabına formalaşır
Kapital bazarı yalniz beynəlxalq maliyyə bazrının alətləri hesabına formalaşdırılr.
Heç biri

Sual: Maliyyə bazarının tərkibinə daxil deyildir: (Çəki: 1)
Sığorta bazarı;
Valyuta bazarı;
Qiymətli kağızlar bazarı;
İnnovasiya bazarı;
Pul bazarı;

Sual: Maliyyə resurslarının tərkibinə daxil edilmir: (Çəki: 1)
Mənfəət və amortizasiya ayırmaları;
Mənfəət və vergilər;
Milli gəlir və əmək haqqı;
Vergilər və amortizasiya ayırmaları;
Sığorta fondunun vəsaitləri və amortizasiya ayırmaları;

BÖLMƏ: 1502 
Ad 1502 

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müasir valyuta sistemi nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
beynəlxalq hesablaşmalarda qızıldan istifadəni;
ölkələrin təsbit (fiksasiya) edilmiş valyuta kursunu dəstəkləməsini; 
tənzimlənən valyuta kursundan istifadəni; 
milli valyuta kursunun tənzimlənməsi üçün beynəlxalq orqanın mövcudluğunu;
beynəlxalq hesablaşmalarda əmtəədən istifadəni;

Sual: İstənilən xarici valyutaya məhdudiyyətsiz dəyişdirilən valyuta adlanır: (Çəki: 1)
qismən dönərli;
dönərli olmayan; 
azad dönərli; 
ehtiyat; 
milli;



Sual: Bazarda tələb və təklifin təsiri nəticəsində formalaşan valyuta kursuna ..... 
deyilir: (Çəki: 1)

rəsmi kurs; 
təsbit edilmiş kurs; 
üzən kurs; 
tənzimlənən;
sabit kurs;

Sual: Adətən milli valyutanın kursu artır: (Çəki: 1)
tədiyyə balansı passiv olanda; 
tədiyyə balansı aktiv olanda; 
tədiyyə balansında kəsir olanda; 
tədiyyə balansı tarazlı olanda; 
 tədiyyə balansı qeyri tarazlı olanda; 

Sual: Valyutanın ölkəyə daxil olması və ölkədən axınının nisbəti əks olunur: (Çəki: 1)
ticarət balansında; 
hesablaşma balansında; 
Mərkəzi Bankın balansında;
tədiyyə balansında; 
maliyyə balansında;

Sual: Əgər valyuta daxilolmaları valyuta axınından çox olarsa, onda tədiyyə balansı: 
(Çəki: 1)

passiv adlanır; 
aktiv adlanır; 
tarazlaşdırılmış adlanır; 
müvazinətli adlanır;
tənzimlənməyən adlanır; 

Sual: Təyinatına görə beynəlxalq kreditlər bölünür: 1) firma (xüsusi); 2) maliyyə; 3) 
dövlət; 4) beynəlxalq; 5) regional; (Çəki: 1)

(1; 2) 
(1; 3) 
 (2; 3) 
(3; 4) 
(4; 5) 

Sual: Beynəlxalq kreditlər verilir: (Çəki: 1)
ancaq kreditor olkənin valyutası ilə; 
ancaq azad dönərli valyuta ilə; 
kreditor olkənin, borc alan ölkənin, üçüncü ölkələrin valyutası və beynəlxalq 

hesablaşma pul vahidləri ilə;
borc alan ölkənin valyutası ilə;



ancaq dollar ilə;

Sual: Beynəlxalq maliyyənin ən geniş əhatəli sferası hansıdır? (Çəki: 1)
qiymətlı kağızlar bazarı
kredit bazarı 
valyuta bazarı 
sığorta bazarı
beynəlxalq əmtəə dövriyyəsi; 

Sual: London klubu neçə kommersiya bankını özündə birləєdirir? (Çəki: 1)
600 
550
 400 
100
50 

Sual: Paris klubu özündə neçə ölkəni birləşdirir? (Çəki: 1)
15 
30 
12
 21 
19 

Sual: Paris klubu nə vaxt yaradılıb? (Çəki: 1)
1934
1970
1956 
1949
1955 

Sual: BVF nə vaxt yaradılıb? (Çəki: 1)
1944
1949
1955
1945
1950 

Sual: Qlobal maliyyə sistemi aşağıdakı altsistemlərdən ibarətdir: 1. dünya maliyyəsi; 
2. transmilli təkraristehsal sistemləri; 3. milli maliyyə sistemləri; 4. regional maliyyə 
institutları; 5. beynəlxalq maliyyə institutları; (Çəki: 1)

(2; 4;) 
(4; 5;) 
(1; 2;) 
(3; 4;) 



(3; 5;) 

Sual: Regional maliyyə institutlarına aiddir: 1. Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı; 
2. Afrika inkişaf bankı; 3. Beynəlxalq valyuta fondu; 4. Dünya bankı; 5. Beynəlxalq 
yenidənqurma və inkişaf bankı; (Çəki: 1)

(3; 4;) 
(4; 5;) 
(2; 4;) 
(1; 2;) 
(1; 4;) 

Sual: Regional maliyyə institutlarına aiddir: (Çəki: 1)
Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı;
Beynəlxalq valyuta fondu;
Dünya bankı;
Beynəlxalq yenidənqurma və inkişaf bankı;
beynəlxalq maliyyə institutları;

Sual: Beynəlxalq valyuta fondunun məqsədlərinə nə aid deyildir: (Çəki: 1)
beynəlxalq valyuta kooperasiyasina yardım etmək; 
beynəlxalq ticarətin balanslı inkişafını təmin etmək;
 üzv ölkələrin xalq təsərrüfatının sahələrinin yenidənqurulmasına və inkişafına 

yardım etmək;
valyuta kurslarının stabil qalmalarına yardım etmək; 
tədiyyə balansında baş vermiş pozuntularin aradan qaldırilması üçün üzv 

olanların fondun resurslarından istifadəsini təmin etmək; 

Sual: Beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin nəticə etibarilə ən səmərəli sahəsinə 
aiddir: (Çəki: 1)

beynəlxalq əmtəə dövriyyəsi; 
kredit bazarı 
valyuta bazarı 
sığorta bazarı
qiymətlı kağızlar bazarı

Sual: Tədiyyə balansının dövlətlərarası tənzimləmə metoduna aid deyildir: (Çəki: 1)
dövlət tərəfindən ixracın kreditləşdirməsi şərtlərinin uzlaşdırılması; 
qiymətli kağızların satışı;
ikitərəflı hökumət kreditləri; 
mərkəzi bankların svop əməliyyatlarına görə qısamüddətli qarşılıqlı kreditləri;
beynəlxalq təşkilatların kreditləri; 


