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Fənn 3801 - Vergilər və vergitutma

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 493

Keçid balı 256,36 (52 %)

Suallardan 493

Bölmələr 15

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi 
Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə
Vergi Məcəlləsi ilə
Mülki Məcəllə ilə
İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə

Sual: Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi 
əsasları və vergilər Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə 
müəyyən edilir? (Çəki: 1)



Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
Bələdiyyələr haqqında qanunla
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə

Sual: Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi hansı qanunvericilik 
aktlarından ibarətdir? (Çəki: 1)

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik aktlarından ibarətdir

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Vergi Məcəlləsindən və onlara 
uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından 
ibarətdir

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından və Vergi Məcəlləsinə uyğun 
olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından 
ibarətdir

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Vergi və Gömrük 
Məcəllələrindən və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik aktlarından ibarətdir

Sual: Vergi qanunvericiliyi aktları ilə digər sahə qanunvericilik aktları arasında Vergi 
Məcəlləsinin 2.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla vergitutma və 
vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda hansı qanunvericilik aktları tətbiq 
edilir? (Çəki: 1)

digər sahə qanunvericilik aktları tətbiq edilir 
vergi qanunvericiliyinin aktları tətbiq edilir
həm digər sahə qanunvericilik aktları, həm də vergi qanunvericiliyinin 
bu vergi orqanının qərarından asılıdır

Sual: Aşağıdakılardan hansı istisna olmaqla, vergi qanunvericiliyindən başqa digər 
qanunvericilik aktlarına vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri daxil edilə bilməz? 
(Çəki: 1)

Əmək Məcəlləsi
Mülki Məcəllə
büdcə qanunvericiliyində vergilərlə bağlı müddəalar
Torpaq Məcəlləsi 

Sual: Hansı hallarda Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələrdə vergilər haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq qəbul 
edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar 
müəyyən edildikdə, həmin beynəlxalq müqavilələrin müddəaları tətbiq edilmir? (Çəki: 
1)

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilə ilə bu müqavilə bağlanan dövlətin qeyri-
rezidentinə verilən vergi güzəştlərinə və üstünlüklərinə münasibətdə, həmin 
müqavilə onu bağlamış dövlətin rezidenti olan şəxs tərəfindən qeyd edilən 
güzəştlərin və üstünlüklərin alınması üçün istifadə edilirsə



Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilə ilə bu müqavilə bağlanan dövlətin qeyri-
rezidentinə verilən vergi güzəştlərinə və üstünlüklərinə münasibətdə, həmin 
müqavilə onu bağlamış dövlətin rezidenti olmayan şəxs tərəfindən qeyd edilən 
güzəştlərin və üstünlüklərin alınması üçün istifadə edilirsə

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilə ilə bu müqavilə bağlanan dövlətin 
rezidentinə verilən vergi güzəştlərinə və üstünlüklərinə münasibətdə, həmin 
müqavilə onu bağlamış dövlətin rezidenti olan şəxs tərəfindən qeyd edilən 
güzəştlərin və üstünlüklərin alınması üçün istifadə edilirsə

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilə ilə bu müqavilə bağlanan dövlətin 
rezidentinə verilən vergi güzəştlərinə və üstünlüklərinə münasibətdə, həmin 
müqavilə onu bağlamış dövlətin rezidenti olmayan şəxs tərəfindən qeyd edilən 
güzəştlərin və üstünlüklərin alınması üçün istifadə edilirsə

Sual: Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsi çərçivəsində vergi siyasəti, vergi inzibatçılığı 
və vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi zərurəti yarandıqda həmin qanun layihələri 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə hansı müddətədək təqdim edilir? (Çəki: 
1)

cari ilin may ayının 20-dən gec olmayaraq
cari ilin may ayının 15-dən gec olmayaraq
cari ilin aprel ayının 20-dən gec olmayaraq
cari ilin aprel ayının 15-dən gec olmayaraq

Sual: Aşağıdakılardan hansı vergilərin müəyyən edilməsinin və tutulmasının 
əsaslarına aiddir? (Çəki: 1)

mülkiyyət formasından, fiziki şəxslərin vətəndaşlığından və ya kapitalın yerindən 
asılı olaraq vergilərin müxtəlif dərəcələri müəyyən edilməlidir

vergilər iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır
mülkiyyət formasından asılı olaraq vergi dərəcələri müxtəlif olmalıdır
vergilər siyasi, ideoloji, etnik və digər xüsusiyyətlər əsas götürülməklə müəyyən 

edilməlidir

Sual: Hansı vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilmir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının vahid iqtisadi məkanını pozmayan [xüsusilə, 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində malların [işlərin, xidmətlərin] və pul 
vəsaitlərinin azad yerdəyişməsini bilavasitə və ya dolayısı ilə məhdudlaşdırmayan 
və ya digər yolla vergi ödəyicilərinin qanuni fəaliyyətini məhdudlaşdırmayan, yaxud 
maneçilik törətməyən] vergilərin

Azərbaycan Respublikasının vahid iqtisadi məkanını pozan [xüsusilə, 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində malların [işlərin, xidmətlərin] və pul 
vəsaitlərinin azad yerdəyişməsini bilavasitə və ya dolayısı ilə məhdudlaşdıran və ya 
digər yolla vergi ödəyicilərinin qanuni fəaliyyətini məhdudlaşdıran

Azərbaycan Respublikasının vahid gömrük məkanını pozan [xüsusilə, 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində malların [işlərin, xidmətlərin] və pul 
vəsaitlərinin azad yerdəyişməsini bilavasitə və ya dolayısı ilə məhdudlaşdıran və ya 



digər yolla vergi ödəyicilərinin qanuni fəaliyyətini məhdudlaşdıran, yaxud maneçilik 
törədən] vergilərin

Azərbaycan Respublikasının vahid coğrafi məkanını pozan vergilərin

Sual: Mülkiyyət formasına, fiziki şəxslərin vətəndaşlığına və kapitalın yerinə görə 
vergi dərəcələri necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

kapitalın yerinə görə müxtəlif dərəcələrlə
eyni dərəcə ilə
fiziki şəxslərin vətəndaşlığına görə müxtəlif dərəcələrlə
mülkiyyət formasına görə müxtəlif dərəcələrlə 

Sual: Azərbaycan Respublikasının vergiləri hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən 
edilir? (Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
İnzibati Xətalar Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Mülki Məcəllə

Sual: Heç bir şəxsin üzərinə ............vergilər ödəmək vəzifəsi qoyula bilməz (Çəki: 1)
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyətlərinə malik olmayan və 

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilməyən, yaxud Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən 
qaydalardan fərqli olaraq müəyyən edilən 

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyətlərinə malik və Vergi 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilən, yaxud Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən 
qaydalardan fərqli olmayaraq müəyyən edilən 

Vergi və Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyətlərinə malik 
və Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən, yaxud Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilən 
qaydalardan fərqli olmayaraq müəyyən edilən 

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyətlərinə malik olan və Vergi 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilməyən, yaxud Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən 
qaydalardan fərqli olaraq müəyyən edilən 

Sual: Vergi sistemi (Çəki: 1)
Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməlidir
Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməməlidir
Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini məhdudlaşdırmalıdır
Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətinin təşviqinə həvəsləndirməlidir

BÖLMƏ: 0102 
Ad 0102 

Suallardan 56

Maksimal faiz 56

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %



Sual: Fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərə aid normativ hüquqi aktlarla (Çəki: 1)
tanış olmaq imkanı məhdudlaşdırılmalıdır
azad tanış olmaq imkanı təmin edilməlidir
azad tanış olmaq imkanı təmin edilməməlidir
tanış olmaq imkanı məhdudlaşdırılmamalıdır

Sual: Yerli vergilər dedikdə hansı vergilər başa düşülür? (Çəki: 1)
Vergi Məcəlləsi və müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına 

əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur
Bələdiyyələr haqqında müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin 

qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində ödənilən vergilər 
nəzərdə tutulur

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

Sual: Dövlət vergiləri dedikdə hansı vergilər nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən və Azərbaycan Respublikasının bütün 

ərazisində ödənilməli olan vergilər
Bələdiyyə vergiləri
Naxçıvan MR-da tətbiq olunan vergilər
fiziki şəxslərin torpaq və əmlak vergiləri

Sual: Xüsusi vergi rejimi dedikdə, nə nəzərdə tutulur ? (Çəki: 1)
müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanması və ödənilməsinin xüsusi qaydası 
müəyyən dövr ərzində vergilərin ödənilməsinin xüsusi qaydası
müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanmasının xüsusi qaydası
müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanması və ödənilməsinin təxirə salınması

Sual: Vergi məbləğlərinin bəyannamə forması üzrə tutulması dedikdə nə başa 
düşülür? (Çəki: 1)

Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması
Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması
Verginin tədiyyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilməsi
Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması

Sual: Vergi məbləğlərinin bildiriş üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Vergi məbləğlərinin vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında vergi 

orqanının və ya bələdiyyənin hesabladığı məbləğ üçün təqdim etdiyi tədiyyə bildirişi 
əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən verginin ödənilməsi

Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması
Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması
Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması



Sual: Vergi Məcəlləsi ilə bütün dövlət vergilərinin dərəcələrinin hansı həddi müəyyən 
edilir? (Çəki: 1)

aşağı hədləri müəyyən edilir
optimal hədləri müəyyən edilir
ən yüksək hədləri müəyyən edilir
yüksək olmayan hədləri müəyyən edilir 

Sual: Dövlət vergiləri ilə Muxtar Respublika vergiləri arasındakı fərq hansı vergi növü 
ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

Mədən vergisi
Torpaq vergisi
Yol vergisi
Heç biri ilə müəyyən edilmir, hər ikisi eynidir.

Sual: Hansı vergi yerli vergilərə [bələdiyyə vergilərinə] aid deyildir? (Çəki: 1)
hüquqi şəxslərin torpaq vergisi
fiziki şəxslərin əmlak vergisi
fiziki şəxslərin torpaq vergisi
yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

Sual: Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ilə 
tənzimlənən münasibətlərin iştirakçılarına aid deyil? (Çəki: 1)

vergi ödəyicisi hesab edilən hüquqi və fiziki şəxslər
vergi agenti hesab edilən hüquqi və fiziki şəxslər
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları
Azərbaycan Respublikasının ədliyyə orqanları

Sual: Vergi məbləğinin hesablanması üçün vergi dərəcəsi aşağıdakılardan hansına 
tətbiq olunur? (Çəki: 1)

vergitutma obyektinə
vergitutma bazasına
vergi dövrünün davametmə müddətinə 
vergi güzəştləri məbləğinə 

Sual: Aşağıdakılardan hansı vergitutma elementlərinə aid deyil? (Çəki: 1)
vergitutma bazası
vergi dərəcəsi
verginin ödənilməsi qaydası və müddəti
verginin inikası

Sual: Aşağıdakılardan hansı vergitutma obyektlərinə aid deyil? (Çəki: 1)
gəlir
təqdim edilmiş malların [işin, xidmətin] dəyəri
xeyriyyəçilik fəaliyyəti



torpaq, faydalı qazıntılar

Sual: Vergi Məcəlləsində istifadə olunan mülki, ailə və Azərbaycan Respublikasının 
digər qanunvericilik sahələrinin anlayışları, Vergi Məcəlləsində digər məna nəzərdə 
tutulmadığı hallarda necə tətbiq edilir? (Çəki: 1)

həmin qanunvericilik sahələrində qəbul edilmiş mənada tətbiq edilir
Vergi Məcəlləsində qəbul edilmiş mənada tətbiq edilir
Vergi Məcəlləsində digər məna nəzərdə tutulmadığı hallarda bu anlayışlar tətbiq 

edilmir
həmin qanunvericilik sahələrində qəbul edilmiş mənada tətbiq edilmir

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün hüquqi şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən müəssisə və 
təşkilatlar

Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlar

Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
yaradılmış istənilən şəxs

yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs 
statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlar

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün vergi ödəyicisi dedikdə kim nəzərdə tutulur? (Çəki: 
1)

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən 
vergini ödəməli olan yalnız rezident hüquqi şəxs

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən 
vergini ödəməli olan yalnız qeyri-rezident fiziki şəxs

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən 
vergini ödəməli olan yalnız əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən 
vergini ödəməli olan istənilən şəxs

Sual: Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xarici ölkədə [hər hansı birində] fiziki 
şəxsin olma müddəti 182 gündən artıq olmadıqda, həmin fiziki şəxs hansı meyarlarla 
Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır? 1.daim yaşayış yeri 2.adətən yaşadığı 
yer 3.xarici dövlətin vətəndaşlığı 4.həyati mənafelərinin mərkəzi (Çəki: 1)

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

Sual: Qeyri-rezident dedikdə kim nəzərdə tutulur? 1. Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində diplomatik və ya konsulluq statusu olmayan şəxs və onun ailə üzvləri 2. 
məqsədi yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazisindən bir xarici dövlətdən digər 
xarici dövlətə keçmək olan şəxs 3. rezident anlayışı ilə əhatə edilən digər şəxslər 4. 



Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəyyən edilmiş qaydada dövlət 
qeydiyyatından keçmiş beynəlxalq təşkilatın əməkdaşı və ya Azərbaycan 
Respublikasında xarici ölkənin dövlət xidmətini həyata keçirən şəxs və onların ailə 
üzvləri 5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən diplomatik imtiyazları və 
immunitetləri olan diplomatik nümayəndəliklər, konsulluq idarələri və xarici ölkələrin 
digər rəsmi nümayəndəlikləri, beynəlxalq təşkilatlar və onların nümayəndəlikləri, 
habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan xarici təşkilatların və firmaların 
nümayəndəlikləri (Çəki: 1)

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

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün mal dedikdə, nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
hər hansı maddi və qeyri-maddi əmlak
yalnız maddi əmlak və pul vəsaitləri
satışda və anbarda olan mallar
yalnız maddi əmlak

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün malların təqdim edilməsi dedikdə nə nəzərdə 
tutulur? 1. mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi 2. malların 
satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi, 3. əmək haqqı ödənilməsi 4. girov qoyulmuş 
mallar üzrə mülkiyyət hüququnun girov saxlayana və ya digər şəxsə keçməsi 5. 
malların təqdim edilməsi sayılmayan, nəticələri maddi ifadə kəsb edən fəaliyyət (Çəki: 
1)

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

Sual: ƏDV-nin məqsədləri üçün aşağıdakı xidmətlərdən [işlərdən] hansılar istisna 
olunur? 1. pul vəsaitinə mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi 2. daşınmaz 
əmlaka mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi 3. torpağa mülkiyyət hüququnun 
başqasına verilməsi 4. daşınan maddi əmlakın təqdim edilməsi 5. işəgötürənə 
muzdlu işçi kimi xidmət göstərilməsi (Çəki: 1)

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

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün satışdankənar gəlirlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
1. digər müəssisələrin fəaliyyətində payçı kimi iştirakdan gəlir, müəssisəyə məxsus 
səhmlər, istiqrazlar və digər qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər 2. mal və xidmət 
[iş] istehsalı və satışı ilə bilavasitə bağlı olmayan əməliyyatdan götürülən digər gəlirlər 
3. natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr 4. 
cərimə və zərərin ödənilməsi şəklində alınmış məbləğ, xarici valyuta əməliyyatları 



üzrə artan məzənnə fərqi, qanunvericiliyə müvafiq iddia müddəti keçmiş kreditor və 
deponent borc məbləğləri (Çəki: 1)

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

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyə xidməti sayılmır? (Çəki: 1)
müəssisələrin depozitlərinin və hesablarının idarə edilməsi, tədiyyələr, 

köçürmələr, borc öhdəlikləri və tədiyyə vasitələri ilə bağlı əməliyyatlar
törəmə maliyyə vasitələri ilə əqdlərə, forvard müqavilələrinə, opsionlara və 

analoji sazişlərə aid əməliyyatlar
sığorta və təkrar sığorta əməliyyatları
inkassasiya xidmətləri və ya banknotların, qiymətli kağızların və digər 

qiymətlilərin saxlanması və ya onların qorunmasının təmin edilməsi üzrə xidmətlər 

Sual: Aşağıdakılardan hansı dividend sayılmır? 1. hüquqi şəxsin ləğvi ilə bağlı 
əmlakın bölüşdürülməsi nəticəsində əldə edilən gəlir 2. səhmdarların səhmlərinin faiz 
nisbətini dəyişdirməyən səhmlərin bölüşdürülməsi ilə bağlı edilən ödənişlər 3. 
səhmlərin [hissələrin, payların] nominal dəyəri hüdudlarında geri alınması ilə bağlı 
edilən ödənişlər 4. hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin [payçılarının] və yaxud 
səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər 
ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş (Çəki: 1)

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

Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən gəlirinə aid 
deyil? (Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki daimi nümayəndəliyə aid edilən 
sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir

daimi nümayəndəlik vasitəsilə təqdim edilmiş mallara [işlərə, xidmətlərə] aid edilə 
bilən eyni cinsli, yaxud bənzər [oxşar] malların [işlərin, xidmətlərin] təqdim 
edilməsindən əldə edilmiş gəlir

daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirilən fəaliyyətə aid edilə bilən 
fəaliyyətdən və ya ona oxşar fəaliyyətdən əldə edilmiş gəlir

Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi nümayəndəliyi və ya əmlakı 
olmayan şəxsdən alınan faizlər şəklində gəlir

Sual: Aşağıdakı hansı gəlirlər Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid deyildir? 1. 
rezidentlərdən alınan faizlər şəklində gəlir 2. qeyri-rezident hüquqi şəxsdən dividend 
şəklində əldə edilən gəlir 3. rezident tərəfindən ödənilən pensiya 4. qeyri-rezidentin 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan əmlak təqdim edilməsindən əldə etdiyi digər 
gəlirlər (Çəki: 1)

1, 4
3, 4



1, 2
2, 4

Sual: Aktivlərinin neçə faizdən çox olan hissəsi birbaşa və ya dolayısı ilə Azərbaycan 
Respublikasındakı daşınmaz əmlakdan ibarət olan müəssisənin səhmlərinin və ya 
iştirak payının təqdim edilməsindən gəlir Azərbaycan mənbəyindən gəlir sayılır? 
(Çəki: 1)

25 faizdən
35 faizdən 
45 faizdən 
50 faizdən

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

1 ildən 
2 ildən
3 ildən
5 ildən

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün xalis mənfəət dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
balans mənfəəti
mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət
mühasibat mənfəəti 
dolayı vergilər çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət 

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün əmlak dedikdə, nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
yalnız daşınan əmlak 
yalnız daşınmaz əmlak 
hər hansı daşınan və daşınmaz əmlak, o cümlədən qeyri-maddi aktivlər, dövriyyə 

vəsaitləri və mülkiyyət hüququnun digər obyektləri
yalnız maddi əmlak və pul vəsaitləri

Sual: Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid 
deyil? (Çəki: 1)

ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elm əsərləri, proqram təminatı üzərində hüquqların 
istifadə olunmasına görə ödənişlər

kinematoqrafik filmlər və digər qeyri-maddi aktivlər üzərində müəllif 
hüquqlarından istifadə olunması, yaxud istifadə hüquqlarının verilməsinə görə 
alınan ödənişlər

istənilən patentə, ticarət markasına, dizayn, yaxud modelə, plana, məxfi düstura, 
yaxud prosesə, sənaye, kommersiya, yaxud elmi təcrübəyə aid olan informasiyaya 
görə mükafat şəklində alınan ödənişlər

sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istehsalı, yaxud satışına görə alınan 
ödənişlər



Sual: Vergitutma məqsədi ilə nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş qaydada 
qeydiyyatı hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)

vergi orqanları 
maliyyə orqanları
ədliyyə orqanları
gömrük orqanları

Sual: Opsion nədir? (Çəki: 1)
qiymətli kağızların əldə edilməsi hüququnu təsdiq edən sənəddir
qiymətli kağızlar, mallar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən şərtlərlə bu cür 

opsionun bağlanması anına və ya tərəflərin qərarına əsasən, bu cür əldə etmənin 
anına satış qiymətlərinin təsbit edilməsi ilə əldə etməyə [satmağa] hüququ təsdiq 
edən sənəddir

malgöndərənlərlə bağlanılan müqavilədir
şəxsin barter əməliyyatları ilə əlaqədar öhdəliyini təsdiq edən müqavilədir

Sual: Malların ixracı dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların 

Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması
gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları hesab edilən malların 

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi
idxal malları hesab edilən malların xarici ölkənin gömrük qanunvericiliyinə uyğun 

olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması
vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların 

Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması

Sual: Malların idxalı nədir? (Çəki: 1)
vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azərbaycan 

Respublikası ərazisinə gətirilməsi
gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azərbaycan 

Respublikası ərazisinə gətirilməsi
gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları sayılan malların Azərbaycan 

Respublikası ərazisindən çıxarılması
gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların yalnız 

hüquqi şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi

Sual: Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit nədir? (Çəki: 1)
gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası 

sərhədindəki üç və daha çox məntəqə arasında xarici ölkə ərazisi ilə daşınmadır
gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası 

sərhədindəki üç və daha çox məntəqə arasında Azərbaycan Respublikası ərazisi ilə 
daşınmadır

gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası 
sərhədindəki iki məntəqə arasında xarici ölkə ərazisi ilə daşınmadır

gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası 
sərhədindəki iki məntəqə arasında Azərbaycan Respublikası ərazisi ilə daşınmadır



Sual: Vergitutma məqsədləri üçün muzdla işləyən şəxs necə adlandırılır? (Çəki: 1)
əməkdaş
kontraktçı
işçi
mütəxəssis

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün aşağıdakılardan hansı xeyriyyəçilik fəaliyyəti 
sayılır? (Çəki: 1)

[yardımı] alan və köməyi [yardımı] göstərən şəxslər qarşılıqlı surətdə asılı olan 
şəxslər sayılırlarsa

kömək [yardım] hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsə seçki kampaniyasında iştirak 
etmək üçün göstərilirsə

kömək [yardım] maddi və ya digər köməyə [yardıma] ehtiyacı olan fiziki şəxslərə 
və ya bilavasitə bu cür kömək [yardım] göstərən təşkilatlara göstərilirsə

köməyi [yardımı] alan şəxs köməyi [yardımı] göstərən şəxsin qarşısında 
mülkiyyət və ya qeyri-mülkiyyət xarakterli öhdəlik [alınan vəsaitdən və ya əmlakdan 
məqsədli təyinatla istifadə olunmasına dair öhdəlikdən başqa] qəbul edirsə

Sual: Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)
şəxsin vətənə xidmət göstərməsi ilə əlaqədar olan fəaliyyətidir
şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, 

malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən 
mənfəət götürülməsi olan fəaliyyətidir 

şəxsin müstəqil surətdə, digər şəxslərlə müqavilələr bağladığı fəaliyyətdir
şəxsin gəlir əldə etməklə bağlı olmayan fəaliyyətidir

Sual: Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün müəssisə dedikdə nə nəzərdə tutulur? 1. 
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və bu cür fəaliyyət üçün Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şəxslər 2. 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər 3. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata 
keçirən və bu cür fəaliyyət üçün xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
yaradılmış hüquqi şəxslər [korporasiyalar, şirkətlər, firmalar və digər analoji 
qurumlar], habelə onların filialları və ya daimi nümayəndəlikləri 4. sahibkarlıq 
fəaliyyətini həyata keçirən və bu cür fəaliyyət üçün Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şəxslərin sərbəst balansa, cari və 
ya digər hesablara malik olan filialları, struktur bölmələri və ya digər ayrıca bölmələri 
(Çəki: 1)

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

Sual: Kommersiya hüquqi şəxsi nədir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə bu cür müəyyən edilmiş 

qurumdur
“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Qanunla bu cür müəyyən edilmiş qurumdur



Mülki Prosessual Məcəllə ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün bazar qiyməti dedikdə, nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 
1)

malın [işin, xidmətin] vergi orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti
malın [işin, xidmətin] statistika orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti
malın [işin, xidmətin] gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti
malın [işin, xidmətin] tələblə təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan 

qiyməti

Sual: Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma 
məqsədləri üçün malların [işlərin, xidmətlərin] qiyməti kimi hansı qiymət qəbul edilir? 
(Çəki: 1)

maya dəyəri və rentabellik norması nəzərə alınmaqla müəyyən edilən qiymət 
statistik qiymət 
bazar qiyməti 
tərəflərin əməliyyatda [əqddə] təsbit etdikləri qiymət

Sual: Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hansı 
hallarda həyata keçirilə bilər? 1. barter [mal mübadiləsi], idxal-ixrac əməliyyatları 
aparıldıqda 2. 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli 
mallara [işə, xidmətə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 20 faizdən çox [aşağı, 
yuxarı] dəyişdikdə 3. təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında 
həyata keçirildikdə 4. 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni 
cinsli mallara [işə, xidmətə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 30 faizdən çox [aşağı, 
yuxarı] dəyişdikdə 5. təsərrüfat əqdləri oxşar fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər arasında 
həyata keçirildikdə (Çəki: 1)

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

Sual: Bazar qiyməti aşağıdakılardan hansılara əsasən müəyyənləşdirilir? 1. mal [iş, 
xidmət] satılan anadək, lakin malın [işin, xidmətin] təqdim edildiyi andan çoxu 30 gün 
keçənədək [əvvəl və ya sonra] ən yaxın tarixdə eyni [analoji] mal [iş, xidmət] üçün 
müvafiq əməliyyatlar zamanı təşəkkül tapan qiymətlərə əsasən 2. malın [işin, 
xidmətin] istehsalına və [və ya] təqdim edilməsinə çəkilən adi məsrəflər [alınma 
qiyməti və ya qalıq dəyəri], nəqletmə, saxlanma, sığorta və digər bu cür məsrəflər 
nəzərə alınmaqla 3. qarşılıqlı surətdə bağlı olmayan şəxslər arasında əməliyyatlar 
zamanı tələb və təkliflər amilinə əsasən əlavə yığım və güzəştlər nəzərə alınmaqla 4. 
vergitutma məqsədləri üçün tərəflərin əməliyyatda mallar [işlər, xidmətlər] üçün təsbit 
etdikləri qiymət nəzərə alınmaqla (Çəki: 1)

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



Sual: Bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən 
qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyat hansı halda nəzərə alına 
bilər? (Çəki: 1)

bütün hallarda nəzərə alınır
yalnız o halda nəzərə alına bilər ki, onların münasibətləri həmin əməliyyatın 

nəticəsinə təsir göstərmiş olsun
heç bir halda nəzərə alına bilməz
yalnız o halda nəzərə alına bilər ki, onların münasibətləri həmin əməliyyatın 

nəticəsinə təsir göstərməmiş olsun

Sual: Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə 
təsir edən amillər hansıdır? 1. göndərilmiş malların [görülmüş işlərin, göstərilmiş 
xidmətlərin] həcmi [əmtəə partiyasının həcmi] 2. öhdəliklərin icra olunması müddəti, 
ödəniş şərtləri 3. malların alınma qiymətləri və digər istehsal göstəricilərinin səviyyəsi 
4. malların mənşə ölkəsi, alındığı və ya təqdim edildiyi yer 5. mallara [işlərə, 
xidmətlərə] tələb və təklifin dəyişməməsi (Çəki: 1)

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

Sual: İşlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi, o cümlədən təmir, tikinti, quraşdırma 
işləri, nəqliyyat, icarə, təhsil, tibb xidmətləri və digər sahələr üzrə bazar qiymətləri 
müəyyənləşdirilərkən hansı amillər nəzərə alınır? 1. işlərin görüldüyü, xidmətlərin 
göstərildiyi ərazi 2. istehlakçıların tanış olması məqsədilə əmtəə nümunələrinin 
təqdim edilməsi 3. mallara [işlərə, xidmətlərə] tələb və təklifin dəyişməməsi 4. işlərin, 
xidmətlərin keyfiyyət göstəriciləri 5. qiymətlərə təsir edə bilən digər şərtlər (Çəki: 1)

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

Sual: Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti sonrakı [təkrar] satış qiymətinə 
əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

maya dəyərinə rentabellik normasını əlavə etməklə 
tətbiq olunmuş əlavələri sonrakı satış qiyməti ilə toplamaqla
sonrakı satış qiymətindən tətbiq olunmuş əlavələr çıxılmaqla
belə bir qayda müəyyənləşdirilməmişdir

Sual: Hansı halda bazar qiymətləri müqavilə əsasında cəlb edilmiş ekspert tərəfindən 
müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini sonrakı [təkrar] satış qiyməti və 
dəyərin toplanması üsullarından biri ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda

malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini yalnız dəyərin toplanması üsulu 
ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda



malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini yalnız sonrakı [təkrar] satış 
qiyməti ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda

heç bir halda

Sual: Müəyyənləşdirilmiş bazar qiymətlərindən ancaq vergitutma məqsədləri üçün 
istifadə edilir və (Çəki: 1)

mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada alış qiyməti 
ilə uçota alınır

mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada bazar qiyməti 
ilə uçota alınır

mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada faktiki satış 
qiyməti ilə uçota alınır

mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada orta statistik 
qiymətlə uçota alınır

Sual: Alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] alış qiyməti bazar qiymətindən 30 faizdən 
çox yuxarıdırsa və onların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilibsə, aşağıdakı 
hansı hallarda həmin malların [işlərin, xidmətlərin] dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə 
bazar qiymətləri ilə aid edilir və vergilər yenidən hesablanır? 1. alınmış malların 
[işlərin, xidmətlərin] faktiki alış dəyərinin əsaslı olaraq artırılması aşkar edildiyi halda 
2. alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] faktiki alış dəyərinin əsassız artırılması aşkar 
edildiyi halda 3. malgöndərəni [iş görəni, xidmət göstərəni] müəyyənləşdirmək 
mümkün olmadıqda 4. malgöndərəni [iş görəni, xidmət göstərəni] müəyyənləşdirmək 
mümkün olduqda (Çəki: 1)

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

Sual: Vergi ödəyicilərinin təqdim olunan mallara [işlərə, xidmətlərə] tətbiq etdikləri 
qiymətlərin səviyyəsi Vergi Məcəlləsinə əsasən müəyyənləşdirilən bazar 
qiymətlərindən neçə faizdən çox aşağı olduqda, vergilər bazar qiymətləri əsasında, 
yuxarı olduqda isə faktiki təqdim olunma qiymətləri ilə hesablanır? (Çəki: 1)

40%-dən
20%-dən
50%-dən
30%-dən

Sual: Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə münasibətdə 
qanunvericiliyə əməl etmədikdə, vergi ödəyicisinə hansı hüquq verilir? (Çəki: 1)

daxili işlər orqanlarına şikayət etmək 
vergi orqanlarından və onların vəzifəli şəxslərindən vergi ödəyicisinə 

münasibətdə vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını tələb etmək
vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərini vergi ödəyicisinin obyektinə daxil olmağa 

icazə verməmək
vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını hüquq-mühafizə 

orqanlarından tələb etmək



Sual: Xronometraj metodu ilə aparılan sonuncu müşahidədən sonra istehsal həcminin 
və ya satış dövriyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar vergi ödəyicisinin hansı hüququ 
vardır? (Çəki: 1)

xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanından tələb 
etmək

bu barədə vergi orqanına məlumat vermək 
bu barədə vergi orqanına məlumat vermək 
xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanından xahiş 

etmək
xronometraj metodu ilə özü tərəfindən yeni müşahidə aparmaq və nəticəsi 

barədə vergi orqanına məlumat vermək

Sual: Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir? (Çəki: 1)
vergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilməsi üçün 

nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş modelini sifariş vermək 
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda kameral və səyyar vergi 

yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək
vergi ödəyicilərindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan 

qaldırılmasını, habelə vergi ödəyicisi auditor tərəfindən yoxlanılmalı olduğu halda 
auditor rəyini tələb etmək

müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə 
sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət 
büdcəsinə ödənilməsini təmin etmək

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir? (Çəki: 1)
vergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilməsi üçün 

nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş modelini sifariş vermək 
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda kameral və səyyar vergi 

yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək
vergi ödəyicilərindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan 

qaldırılmasını, habelə vergi ödəyicisi auditor tərəfindən yoxlanılmalı olduğu halda 
auditor rəyini tələb etmək

müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə 
sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət 
büdcəsinə ödənilməsini təmin etmək



Sual: Vergi ödəyicisinin hüquqları və qanuni maraqları hansı formada təmin edilir? 
(Çəki: 1)

vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri ilə 
dövlət gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri ilə
vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti ilə
vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qərarları ilə

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmir? 
(Çəki: 1)

qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] və vergitutma 

obyektlərinin uçotunu aparmaq 
 vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və 

sənədləri təqdim etmək
vergilərə dair normativ aktları almaq

Sual: Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının 
aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməyə bilər? 1. Şüşə 
qablar və dəmir tullantılarının qəbul məntəqələrinin fəaliyyəti 2. İxtisaslaşdırılmış 
mağazalarda bitki toxumlarının satışı 3. Qiymətli kağızların satışı 4. Sərnişin və yük 
daşıma [dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə] fəaliyyəti [oturacaq 
yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli 
taksilərdən başqa] 5. Müəssisə və təşkilatlarda ictimai-iaşə fəaliyyəti (Çəki: 1)

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

Sual: Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının 
aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməyə bilər? 1. Dağ 
rayonlarında baytarlıq apteklərində dərman satışı 2. Qocalar və kimsəsizlər evlərinin 
ərazisində ticarət fəaliyyəti 3. Qiymətli kağızların satışı 4. Sərnişin və yük daşıma 
[dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə] fəaliyyəti [oturacaq yerlərinin 
sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən 
başqa] 5. Kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar 
qaydada satışı (Çəki: 1)

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

Sual: Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri istisna olmaqla, vergi ödəyiciləri nağd 
pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirməlidirlər? 1 
dekorativ bitkilərin və bəzək ağaclarının satışı fəaliyyəti 2. işçilərinin sayı iki nəfərdən 
çox olmayaraq həyata keçirilən ayaqqabıların, paltarların, trikotaj və gön-dəri 
məmulatlarının təmiri və fərdi tikilişi fəaliyyəti 3. işçilərinin sayı iki nəfərdən çox 
olmayaraq həyata keçirilən mebellərin təmiri və hazırlanması fəaliyyəti 4. işçilərinin 



sayı iki nəfərdən çox olmayaraq həyata keçirilən foto, audio-video xidməti fəaliyyəti 5. 
Dövlət müəssisələrində ictimai-iaşə fəaliyyəti (Çəki: 1)

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

Sual: Vergi ödəyiciləri tərəfindən aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növlərində nağd 
pul hesablaşmaları nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilir? 1. işçilərinin 
sayı 3 nəfərdən ibarət olmaqla həyata keçirilən cildləmə xidməti fəaliyyəti 2. işçilərinin 
sayı 3 nəfərdən ibarət olmaqla həyata keçirilən bərbər xidməti fəaliyyəti 3. işçilərinin 
sayı 3 nəfərdən ibarət olmaqla həyata keçirilən mebellərin təmiri və hazırlanması 
fəaliyyəti 4. işçilərinin sayı 5 nəfərdən ibarət olmaqla həyata keçirilən vəkillik və digər 
hüquq xidmətləri fəaliyyəti 5. işçilərinin sayı 3 nəfərdən ibarət olmaqla həyata 
keçirilən zərgərlik məmulatlarının təmiri və hazırlanması fəaliyyəti (Çəki: 1)

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

Sual: Aşağıdakı fəaliyyət növlərinin hansında nağd pul hesablaşmaları nəzarət-kassa 
aparatları vasitəsilə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada 
satışı fəaliyyəti

işçilərinin sayı 3 nəfərdən ibarət olmaqla həyata keçirilən paltarların kimyəvi 
təmizlənməsi və boyanması, yuyulması fəaliyyəti

işçilərinin sayı 3 nəfərdən ibarət olmaqla həyata keçirilən zərgərlik və metal 
məmulatlarının təmiri və hazırlanması fəaliyyəti

işçilərinin sayı 2 nəfərdən çox olmayaraq həyata keçirilən bərbər xidməti 
fəaliyyəti

Sual: Nağd pul hesablaşmaları nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata 
keçirilməyən fəaliyyət növünü göstərin. (Çəki: 1)

işçilərinin sayı 3 nəfərdən ibarət olmaqla həyata keçirilən zərgərlik və metal 
məmulatlarının təmiri və hazırlanması fəaliyyəti

işçilərinin sayı 3 nəfərdən ibarət olmaqla həyata keçirilən bərbər xidməti fəaliyyəti
işçilərinin sayı 3 nəfərdən ibarət olmaqla həyata keçirilən paltarların kimyəvi 

təmizlənməsi və boyanması, yuyulması fəaliyyəti
işçilərinin sayı 3 nəfərdən ibarət olmaqla həyata keçirilən paltarların, trikotaj və 

gön-dəri məmulatlarının təmiri və fərdi tikilişi fəaliyyəti

Sual: İstismar zamanı nəzarət-kassa aparatının plombu pozulduqda və ya başqa 
nasazlıqlar yarandıqda vergi ödəyicisi hansı tədbiri görməlidir? (Çəki: 1)

Nəzarət-kassa aparatından istifadəni müvəqqəti dayandırmaqla və həmin 
müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal 
vergi orqanına məlumat verilməlidir



Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd 
pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Nəzarət-kassa 
aparatlarının satıcılarına məlumat verilməlidir

Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd 
pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Servis-texniki xidmət 
mərkəzlərinə məlumat verilməlidir

Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd 
pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Nəzarət-kassa 
aparatları üzrə sahələrarası ekspert komissiyasına məlumat verilməlidir

Sual: Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi 
tutulan əməliyyatı olmadığı halda o, vergi orqanına nə təqdim etməlidir? (Çəki: 1)

Vergi hesabatının əvəzinə, hesabatın təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş 
müddətdən gec olmayaraq arayış təqdim edir

Vergi hesabatını boş göstərməklə təqdim edir
Vergi hesabatını təqdim etmir
Fəaliyyətinin dayandırıldığı gündən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq arayış 

təqdim edir

Sual: Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya 
digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı üçün vergi hesabatı əvəzinə arayış təqdim 
edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və [və ya] torpağı olduqda (Çəki: 1)

yalnız torpaq vergisinin hesabatı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada 
vergi orqanına təqdim edilir

əmlak və [və ya] torpaq vergisinin hesabatları əvəzinə də arayış təqdim edilir
əmlak və ya torpaq vergisinin hesabatları Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş 

qaydada və müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir
yalnız əmlak vergisinin hesabatı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş 

müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir

Sual: Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan 
əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, vergi orqanına göndərilən müvafiq arayış 
nə vaxtdan qüvvəsini itirir? (Çəki: 1)

vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandığı gündən
vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik başa çatdığı gündən
vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandıqdan 3 gün sonra
arayışın təqdim edildiyi gündən

Sual: Hansı şəxslər vergi agenti ola bilərlər? (Çəki: 1)
həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər
həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər
yalnız fiziki şəxslər
yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və yaşı 18-dən yuxarı olan 

istənilən şəxs



Sual: Vergi agenti aşağıdakı hansı vəzifələri yerinə yetirməyə borcludur? 1. müvafiq 
vergiləri düzgün və vaxtında hesablamağa, onları vergi ödəyicisindən tutmağa və 
təyinatı üzrə köçürməyə 2. vergilərin hesablanmasının, tutulmasının və ödənilməsinin 
düzgünlüyünə nəzarət etmək üçün zəruri sənədləri dövlət vergi orqanlarına verməyə 
3. vergi ödəyicilərindən sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verməyi tələb etməyə 4. vergi 
ödəyicilərinə ödənilən gəlirlərin, onlardan tutulan və təyinatı üzrə köçürülən vergilərin, 
o cümlədən, hər vergi ödəyicisi üzrə ayrıca uçotunu aparmağa (Çəki: 1)

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

Sual: Qanunla ona həvalə olunmuş vəzifələri yerinə yetirməməyə və ya lazımınca 
yerinə yetirməməyə görə vergi agenti hansı qaydada məsuliyyət daşıyır? (Çəki: 1)

yalnız İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada
Vergi Məcəlləsi və digər qanunlarla müəyyən edilmiş qaydada
Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş qaydada
heç bir məsuliyyət daşımır

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər kimlərdir? 
(Çəki: 1)

aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil 
etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə dolayısı təsir göstərə bilən fiziki şəxslər və [və yA) 
hüquqi şəxslər

aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil 
etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərə bilən fiziki şəxslər və [və yA) 
hüquqi şəxslər

aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin ümumi nəticələrinə və ya onların təmsil 
etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərə bilməyən fiziki şəxslər və [və yA) 
hüquqi şəxslər

aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil 
etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərə bilən yalnız fiziki şəxslər

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün aşağıdakı hansı şəxslər qarşılıqlı surətdə asılı olan 
şəxslər sayılırlar? 1. bir şəxs digər şəxsin əmlakında bilavasitə və dolayısı ilə iştirak 
edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı 20 faizdirsə 2. bir şəxs özünün 
xidməti vəziyyətinə görə digər şəxsə tabedir və ya bir şəxs digər şəxsin bilavasitə və 
ya dolayısı ilə nəzarətindədir 3. şəxslər üçüncü şəxsin birbaşa və ya dolayısı ilə 
nəzarətindədirlər 4. bir şəxs digər şəxsin əmlakında bilavasitə və dolayısı ilə iştirak 
edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı 15 faizdirsə (Çəki: 1)

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



Sual: Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və qeyri-rezident 
fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi aşağıdakılardan hansıları əhatə edir? (Çəki: 1)

qeyri-rezident müəssisəsinin özünə məxsus malların və məmulatların müstəsna 
olaraq saxlanması və ya nümayiş etdirilməsini

müxtəlif məsləhət xidməti üzrə yerləri
qeyri-rezident müəssisəsinin özü üçün hər hansı hazırlıq və ya yardımçı 

xarakterli fəaliyyət göstərməsini
qeyri-rezident müəssisəsinin özünə məxsus olan malların və məmulatların 

ehtiyatlarının digər şəxs tərəfindən emal və sonradan Azərbaycan 
Respublikasından ixrac edilməsi məqsədi ilə saxlanmasını

Sual: Hansı fəaliyyət növü qeyri-rezidentin daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata 
keçirilən fəaliyyət sayılmır? (Çəki: 1)

qeyri-rezidentin apardığı tikinti və təmir işləri
qeyri-rezident müəssisənin özü üçün malların alınması
məsləhət xidməti
təbii ehtiyatların kəşfiyyatı

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezident müəssisəsinin və ya qeyri-rezident 
fiziki şəxsin istənilən 12 ay ərzində üst-üstə 90 gündən az müddətdə Azərbaycan 
Respublikasında fəaliyyət göstərdiyi hər hansı yer daimi nümayəndəlik sayılmadıqda, 
bu halda Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirdən hansı qaydada vergi tutulur? 
(Çəki: 1)

bu gəlirlərdən vergi tutulmur
Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bəyannamə üzrə vergiyə cəlb olunur
Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müstəsna hallarda bu gəlirlər vergiyə cəlb olunur
Vergi Məcəlləsinə əsasən ödəniş mənbəyində vergiyə cəlb edilir 

Sual: Azərbaycan Respublikasında vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində 
hansı orqanların səlahiyyətlərini həyata keçirirlər? (Çəki: 1)

icra hakimiyyəti orqanlarının
maliyyə institutlarının
auditorların
hüquq mühafizə orqanlarının

Sual: Vergi orqanları öz fəaliyyətlərini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarına 
münasibətdə hansı formada həyata keçirirlər? (Çəki: 1)

bəzi hallarda öz fəaliyyətlərini onlarla razılaşdırırlar
öz fəaliyyətlərini onlardan asılı olmayaraq müstəqil həyata keçirirlər
bütün hallarda öz fəaliyyətlərini onlarla razılaşdırırlar
öz fəaliyyətlərini onlardan asılı olaraq həyata keçirirlər

Sual: Dövlət vergi orqanlarının başlıca təyinatı nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
bütün növ vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər
yol vergisindən, yerli vergilərdən [bələdiyyə vergilərindən] başqa, digər vergilərin 

tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər



yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri], habelə tutulması dövlət gömrük orqanlarının 
səlahiyyətlərinə aid edilmiş yol vergisi, ƏDV və aksiz istisna olmaqla, vergilərin tam 
və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər

yerli vergilərdən [bələdiyyə vergilərindən] başqa, bütün vergilərin tam və vaxtında 
ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər

Sual: Vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını hansı qanunvericilik aktları 
təşkil edir? (Çəki: 1)

yalnız Vergi Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Vergi Məcəlləsi və onlara uyğun 

olaraq qəbul edilmiş qanunvericilik aktları
yalnız Vergi Məcəlləsi və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş qanunvericilik aktları
ancaq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində qəbul edilmiş qanunvericilik 

aktları

Sual: Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti 
ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına hansı məbləğ ödənilir? (Çəki: 1)

vəzifə maaşı ilə pensiyası arasındakı fərq
yalnız vəzifə maaşı
adi qaydada pensiya hesablanır
birdəfəlik 500 min manat pul vəsaiti ödənilir

Sual: Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi məqsədi ilə büdcədənkənar fondu 
hansı qaydada yaradılır? (Çəki: 1)

vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə 
sanksiyaları məbləğinin 5 faizi hesabına [dövlət büdcəsindən vergi orqanlarının 
saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 30 faizindən 

vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə 
sanksiyaları məbləğinin 10 faizi hesabına [dövlət büdcəsindən vergi orqanlarının 
saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 50 faizindən çox olmamaqla]

vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə 
sanksiyaları və inzibati cərimə məbləğinin 5 faizi hesabına [dövlət büdcəsindən 
vergi orqanlarının saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 30 faizindən çox olmamaqla

vergi orqanları tərəfindən dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitlərin, maliyyə 
sanksiyaları məbləğinin 5 faizi hesabına [dövlət büdcəsindən vergi orqanlarının 
saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 30 faizindən çox olmamaqla]

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir? 1. 
məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz 
markaları ilə markalanmış malların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil etmək 
2. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada mütəxəssisləri, ekspertləri, 
tərcüməçiləri, müşahidəçiləri cəlb etmək 3. vergi ödəyicisinin audit yoxlamasından 
keçməsini tələb etmək 4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi 
ilə müəyyən edilmiş qaydada təhqiqat aparmaq 5. hüquqi şəxslərin yaşayış 
sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq (Çəki: 1)

1; 2; 4



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

BÖLMƏ: 0104 
Ad 0104 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Yuxarı vergi orqanları tabeliyində olan vergi orqanlarının və onların vəzifəli 
şəxslərinin qeyri-qanuni aktlarını və qərarlarını ləğv edə bilərlərmi? (Çəki: 1)

ləğv edə bilməzlər
ləğv edə bilərlər
qeyri-qanuni aktı və qərarı qəbul etmiş vəzifəli şəxsi cəzalandıra bilər, lakin akt 

və qərarı ləğv edə bilməz
yalnız qismən ləğv edə bilər

Sual: Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir? 1. vergilərin 
düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət etmək; vergi 
qanunvericiliyinə tam və dəqiq riayət etmək 2. dövlət maliyyə orqanlarının fəaliyyətinə 
nəzarəti həyata keçirmək 3. vergi ödəyicilərinin, onların filiallarının, 
nümayəndəliklərinin və ya digər bölmələrinin [obyektlərinin], habelə nəzarət-kassa 
aparatlarının uçotunu aparmaq 4. fiziki şəxslərin yaşayış sahələrinə daxil olmaq və 
əmlakın inventarizasiyasını aparmaq 5. vergi ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni 
mənafelərini gözləmək və müdafiə etmək (Çəki: 1)

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

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir? 1. 
vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət etmək; 
vergi qanunvericiliyinə tam və dəqiq riayət etmək; 2. vergi qanunvericiliyi və vergi 
qanunvericiliyində edilən dəyişikliklər barədə vergi ödəyicilərinə kütləvi informasiya 
vasitələri ilə və ya fərdi qaydada əvəzsiz olaraq məlumat vermək, müəyyən edilmiş 
hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etmək, vergilərin hesablanması 
və ödənilməsi barədə izahatlar vermək, vergi ödəyicilərinə onların hüquq və 
vəzifələrini izah etmək; 3. iri vergi ödəyicilərinin nizamnamə fondunun artmasına və 
azalmasına nəzarət etmək; 4. kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını və 
dövlət reyestrini aparmaq və bununla bağlı məlumatları qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada və müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərmək; 
5.dövlət maliyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək; (Çəki: 1)

1; 2; 3



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

Sual: Kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini aparmaq 
və bununla bağlı məlumatları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və 
müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərmək vergi orqanlarının 
vəzifələrinə aiddirmi? (Çəki: 1)

aid deyil
aiddir
Ədliyyə orqanlarının vəzifələrinə aiddir
Məhkəmə orqanlarının müvafiq qərarı olduqda aiddir

Sual: Vergi orqanları öz vəzifələrini hansı orqanlar ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata 
keçirirlər? (Çəki: 1)

yalnız mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə
və yerli icra hakimiyyəti orqanları, hüquq-mühafizə, maliyyə və digər dövlət 

hakimiyyəti orqanları ilə
yalnız maliyyə orqanları ilə
ancaq hüquq mühafizə orqanları ilə

Sual: Gömrük orqanları vergitutma ilə əlaqədar onlarda olan məlumatı hansı orqana 
verməlidirlər? (Çəki: 1)

Vergilər Nazirliyinə
Maliyyə Nazirliyinə
Dövlət Statistika Komitəsinə
Nazirlər Kabinetinə

Sual: Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə xüsusi rütbələr hansı meyarlar əsasında 
verilir? (Çəki: 1)

işgüzarlığına, ixtisasına və iş stajına görə 
yalnız ixtisasına və iş stajına görə
yalnız vəzifəsinə və ixtisasına görə
vəzifəsinə, ixtisasına və iş stajına görə

Sual: Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicilərinə 
münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir? (Çəki: 1)

vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və ya onların ailə üzvlərinin bilavasitə və ya 
dolayısı ilə vergi ödəyicisində [onun fəaliyyətində] maliyyə marağı olduqda

həmin şəxslərlə vergi ödəyiciləri arasındakı münasibətlər dostluq münasibətləri 
olduqda

həmin şəxslərlə vergi ödəyiciləri arasındakı münasibətlər şəxsi tanışlıq xarakteri 
daşımadıqda

vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicilərinin fəaliyyətində maliyyə 
marağı olmadıqda



Sual: Aşağıdakı hansı məlumatlar istisna olmaqla vergi orqanı və onun vəzifəli 
şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən istənilən məlumat kommersiya 
[vergi] sirri və şəxsi həyata dair məlumat hesab olunur? 1. vergi ödəyicisinin razılığı 
olmadan aşkar edilən 2. vergi orqanının məqbul hesab etdiyi istənilən məlumat 3. 
vergi ödəyicisinin razılığı ilə aşkar edilən 4. vergi ödənişləri üzrə borclar 5. vergi 
qanunvericiliyinin pozulması və bu pozulmalara görə məsuliyyət tədbirləri haqqında 
(Çəki: 1)

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

Sual: Kommersiya [vergi] sirri vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən 
hansı hallarda açıla bilər? (Çəki: 1)

vergi orqanları və onların vəzifəli şəxslərinin məqbul hesab etdiyi müstəsna 
hallarda

heç bir halda 
vergi orqanları və onların vəzifəli şəxslərinin məqbul hesab etdiyi bütün hallarda
qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda

Sual: Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyiciləri haqqında məlumatı 
aşağıdakı hansı hallarda digər orqanlara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 
verə bilərlər? 1. vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə vergi orqanlarının 
vəzifələrinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə 2. büdcə qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi 
məqsədləri üçün maliyyə orqanlarına 3. gömrük qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi 
məqsədləri üçün gömrük orqanlarına 4. sosial müdafiə haqqında qanunların yerinə 
yetirilməsi üçün zəruri olan hədlərdə dövlət sosial müdafiə və tibbi sığorta fondlarına 
(Çəki: 1)

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

Sual: Vergi ödəyicisinə aid məlumat hansı halda digər şəxsə verilə bilər? (Çəki: 1)
heç bir halda verilə bilməz
bütün hallarda verilə bilər
vergi ödəyicisinin yazılı icazəsi ilə
vergi orqanının qərarı ilə

Sual: Vergi nəzarəti hansı məqsədlə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
vergi ödəyicilərini məsuliyyətə cəlb etmək
vergi ödəyicisinin obyektinin fəaliyyətini dayandırmaq
vergilərin tam və vaxtında yığılmasını təmin etmək
vergi ödəyicisinin digər təsərrüfat subyektləri ilə qarşılıqlı əlaqəsini müəyyən 

etmək



BÖLMƏ: 0105
Ad 0105

Suallardan 42

Maksimal faiz 42

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Yerli vergilərin hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət hansı 
orqan tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)

bələdiyyə ərazisindəki vergi orqanı 
bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı
bələdiyyənin yerləşdiyi ərazinin maliyyə orqanı
bələdiyyənin yerləşdiyi ərazinin maliyyə və vergi orqanı

Sual: Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergi ödəyicisi 
olan hüquqi şəxslər harada uçota alınırlar? (Çəki: 1)

vergi ödəyicisinin faktiki fəaliyyət yeri üzrə 
olduqları yer [dövlət qeydiyyatı haqqında sənədlərdə qeyd olunmuş hüquqi 

ünvan]üzrə
vergi ödəyicisinin istədiyi yer üzrə
vergi orqanının müəyyən etdiyi yer üzrə

Sual: Bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər harada uçota alınırlar? (Çəki: 1)
gəlirin əldə edildiyi yer üzrə uçota alınırlar
uçota alınmırlar
istənilən vergi orqanında uçota alınırlar
yaşadıqları yer üzrə vergi orqanlarında uçota alınırlar

Sual: Kommersiya hüquqi şəxslərinə, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin 
nümayəndəlik və filiallarına nə zaman vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi verilir? 
(Çəki: 1)

ədliyyə orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına 
alındığı zaman

vergi orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı 
zaman

vergi öhdəliyi yarandığı zaman
həmin şəxslərinə istədiyi vaxt

Sual: Kommersiya hüquqi şəxsləri, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin 
nümayəndəlik və filialları hansı dövlət orqanında qeydiyyata alınırlar? (Çəki: 1)

Maliyyə Nazirliyində
Vergilər Nazirliyində



Ədliyyə Nazirliyində
Dövlət Gömrük Komitəsində

Sual: Azərbaycan Respublikasının büdcə və qeyri-kommersiya təşkilatlarının olduğu 
yerdən kənarda yerləşən və onların funksiyalarının həyata keçirilməsi məqsədilə 
yaradılan bölmələri ayrıca uçota alına və onlara VÖEN verilə bilərmi? (Çəki: 1)

ayrıca uçota alına və onlara VÖEN verilə bilər
yalnız xüsusi hallarda uçota alına və onlara VÖEN verilə bilər
uçota alına və onlara VÖEN verilə bilməz
uçota alına bilər, ancaq VÖEN verilə bilməz

Sual: Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq 
yaradılmış filialları və daimi nümayəndəlikləri necə uçota alınır? (Çəki: 1)

rezidenti olduğu dövlətdə uçota alınır
uçota alınmır
ayrıca uçota alınır və onlara VÖEN verilir
uçota alınır, lakin onlara VÖEN verilmir

Sual: Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin diplomatik və 
konsulluq nümayəndəlikləri, habelə beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri hansı 
qaydada uçota alına bilərlər? (Çəki: 1)

onların yalnız müstəsna hallarda uçota alınması nəzərdə tutulmuşdur 
Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq həmin şəxslər vergi orqanlarında uçota alınmırlar
həmin şəxslərin qanunvericilikdə uçota alınması nəzərdə tutulmamışdır 
Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq uçota alına bilərlər

Sual: Daimi nümayəndəliyin vergi orqanlarında uçota alınması hansı qaydada həyata 
keçirilir? (Çəki: 1)

daimi nümayəndəlik yaradan qeyri-rezidentin rezidenti olduğu dövlətin 
qanunlarına uyğun qaydada həyata keçirilir

vergi orqanı özü müəyyənləşdirdiyi qaydada həyata keçirir
Azərbaycan Respublikasının və qeyri-rezidentin rezidenti olduğu dövlətin 

qanunlarına uyğun qaydada həyata keçirilir 
Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri üçün müəyyən edilmiş qaydada 

həyata keçirilir 

Sual: Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda gəlir əldə edən rezident 
fiziki şəxslər uçota alınmaq üçün ərizəni vergi orqanına nə vaxt verməlidir? (Çəki: 1)

30 gün müddətində
istənilən vaxt
gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq
sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək

Sual: Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər 
uçota alınmaq üçün ərizəni vergi orqanına nə vaxt verməlidirlər? (Çəki: 1)



30 gün müddətində
istənilən vaxt
gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq
sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək

Sual: Xüsusi vergi rejimli müəssisələrin müəyyən edilməsinin neçə meyarı var? (Çəki: 
1)

3 forması
6 forması
4 forması
2 forması

Sual: Olduqları yer üzrə vergi uçotuna alınmış şəxslər sonradan iri vergi ödəyicilərinə 
və ya xüsusi vergi rejimli müəssisələrə aid edildikdə, onlar hansı eyniləşdirmə 
nömrələri ilə mərkəzləşdirilmiş uçota alınırlar? (Çəki: 1)

əvvəlki eyniləşdirmə nömrələri ilə mərkəzləşdirilmiş uçota alınırlar
əvvəlki ləğv edilməklə yeni verilmiş eyniləşdirmə nömrələri ilə mərkəzləşdirilmiş 

uçota alınırlar
 əvvəlki saxlanılmaqla yeni verilmiş eyniləşdirmə nömrələri ilə mərkəzləşdirilmiş 

uçota alınırlar
eyniləşdirmə nömrələri olmadan mərkəzləşdirilmiş uçota alınırlar

Sual: Olduqları yer üzrə vergi uçotuna alınmış hüquqi şəxslər xüsusi vergi rejimi üzrə 
fəaliyyətə başladığı gündən sonra neçə gün müddətində mərkəzləşdirilmiş uçota 
alınmaq üçün vergi ödəyicilərinin mərkəzləşdirilmiş uçotunu aparan müvafiq vergi 
orqanına müraciət etməyə borcludurlar? (Çəki: 1)

5 gün
10 gün
15 gün
20 gün

Sual: İri vergi ödəyicilərinə aid edilən müəssisələrin olduqları yer üzrə uçotdan 
çıxarılaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya 
mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması barədə Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi 
vergi orqanı tərəfindən nə vaxtadək qərar qəbul edilir? (Çəki: 1)

hər il may ayının 1-dək
hər il may ayının 15-dək
hər il iyun ayının 10-dək
hər il iyun ayının 30-dək

Sual: Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələr 
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətə başladıqdan neçə gün müddətində olduqları 
yer üzrə vergi orqanına ərizə təqdim etməlidirlər? (Çəki: 1)

fəaliyyətə başladığı günədək
gəlir əldə etmək hüququnun yarandığı gündən gec olmayaraq
20 gün



30 gün

Sual: İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxslər Azərbaycan 
Respublikasında hansı müddətdə olduqları yer üzrə vergi orqanına ərizə təqdim 
etməlidirlər? (Çəki: 1)

idarəetmə yerinə görə rezident sayıldıqları vaxtdan 10 gün müddətində
idarəetmə yerinə görə rezident sayıldıqları vaxtdan 30 gün müddətində
fəaliyyətə başladığı günədək
gəlir əldə etmək hüququnun yarandığı gündən gec olmayaraq

Sual: Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələrin, 
habelə idarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin vergi uçotuna 
alınması üçün verilən ərizə kim tərəfindən imzalanmalıdır? (Çəki: 1)

xarici hüquqi şəxs və ya onun müvəkkil etdiyi şəxs tərəfindən
xarici hüquqi şəxsin uçotda olduğu vergi orqanı tərəfindən
ancaq xarici hüquqi şəxs tərəfindən
ancaq xarici hüquqi şəxsin müvəkkil etdiyi şəxs tərəfindən

Sual: İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxs tərəfindən uçota 
alınma barədə verdiyi ərizəyə aşağıdakı sənədlərdən hansıları əlavə edilməlidir? 1. 
qeydiyyata alındığı dövlətdə qeydiyyat [inkorporasiya] sənədi və ticarət reyestrindən 
çıxarış və təsis sənədləri 2. Azərbaycan Respublikasında hüquqi ünvanını təsdiq 
edən sənəd [icarə müqaviləsi, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən və ya digər sənədlər] 
və hüquqi şəxsin rəhbərinin [təmsilçinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti 3. 
xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı ölkədə və digər ölkələrdəki rəhbərlərinin 
[təmsilçilərinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surəti 4. Azərbaycan 
Respublikasında və digər ölkələrdə bilavasitə və ya dolayısı yolla nəzarətində olan 
qurumlar və gəlir mənbələri haqqında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyən edilən forma üzrə məlumat 5. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı 
ölkədə və digər ölkələrdəki fəaliyyət növləri barədə məlumat (Çəki: 1)

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

Sual: İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin vergi uçotundan 
çıxarılması və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin ləğv edilməsi aşağıdakı 
hansı hallarda həyata keçirilir? 1.idarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi 
şəxsin qeydiyyata alındığı [inkorporasiya] dövlətdə ləğv edildikdə 2.idarəetmə yerinə 
görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin rezidentliyi dəyişildikdə 3.idarəetmə yerinə 
görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxs fəaliyyətini müvəqqəti dayandırdıqda 
4.idarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxs zərərə düşdükdə (Çəki: 1)

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



Sual: Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər, onların filial və nümayəndəlikləri 
[kommersiya hüquqi şəxsləri habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik 
və filialları istisna olmaqla] uçota alınmaq üçün ərizə ilə birgə vergi orqanına 
aşağıdakı hansı sənədlərin müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş bir nüsxədə 
surətlərini təqdim etməlidir? 1. dövlət qeydiyyatına alınması haqqında 
şəhadətnamənin, nizamnaməsinin [və ya əsasnaməsinin] 2. Dövlət Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Fondunda uçota alınması barədə şəhadətnamənin 3. rəhbərin təyin 
olunmasını və hüquqi şəxsin ünvanını təsdiq edən sənədlərin, 4. rəhbərin şəxsiyyətini 
təsdiq edən sənədin (Çəki: 1)

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

Sual: Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər uçota alındıqda onların şəxsi məlumatlarına 
aşağıdakı hansı məlumatlar daxil edilir? 1. onların adı, doğulduğu tarix və yer 2. cinsi 
və yaşadığı ünvan 3. ailə vəziyyəti barədə məlumat 4. şəxsiyyətini təsdiq edən 
sənədin məlumatları və vətəndaşlığı 5. siyasi mənsubiyyəti (Çəki: 1)

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

Sual: Vergi ödəyicisi olan fərdi sahibkar uçota alınması üçün ərizə ilə birgə vergi 
orqanına nə təqdim edir? (Çəki: 1)

uçota alınmaq üçün bank idarəsinə köçürdüyü pulun qəbzini
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surətini və yaşadığı yer haqqında məlumatı
yalnız şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surətini
yalnız yaşadığı yer haqqında məlumatı

Sual: Vergi orqanı vergi ödəyicisinə uçota alınması barədə nə təqdim edir? (Çəki: 1)
vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə vergi orqanının əmrindən çıxarış təqdim 

edir
vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə arayış təqdim edir
heç nə təqdim etmir
şəhadətnamə təqdim edir

Sual: Vergi ödəyicisinin uçotda olmasını təsdiq edən Şəhadətnamə itirildikdə və ya 
yararsız hala düşdükdə vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında hansı sənəd verilir? 
(Çəki: 1)

Şəhadətnamənin yeni nüsxəsi
Şəhadətnamə-dublikat
Şəhadətnamənin surəti
heç bir sənəd verilmir



Sual: Vergi ödəyicisinin vergi uçotunda olduğu vergi orqanına olduğu yerin və ya 
yaşadığı yerin dəyişdiyi barədə ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün 
müddətində həmin vergi orqanı vergi ödəyicisinin yenidən uçota alınmasını həyata 
keçirməlidir? (Çəki: 1)

5 gün
10 gün
15 gün
20 gün

Sual: Uçota alınma, yenidən uçota alınma, uçotdan çıxarılma zamanı vergi ödəyicisi 
tərəfindən nə qədər ödəniş aparılır? (Çəki: 1)

3 manat miqdarında
Ödənişsiz həyata keçirilir
Şərti maliyyə vahidinin 5 misli miqdarında
Şərti maliyyə vahidinin 8 misli miqdarında

Sual: Vergi ödəyicilərinin hər hansı tədiyyə, bank və gömrük sənədində VÖEN 
göstərilmədikdə … (Çəki: 1)

ödənişi aparan müvafiq bank idarələri həmin sənədləri icra üçün qəbul edə bilər
vergi və gömrük orqanları tərəfindən bu sənədlərin icra üçün qəbul edilməsinə 

müstəsna hallarda yol verilə bilər
müvafiq bank idarələri həmin sənədləri icra üçün qəbul edə bilər, lakin vergi və 

gömrük orqanları tərəfindən bu sənədlərin icra üçün qəbul edilməsinə yol verilmir
müvafiq bank idarələri həmin sənədləri icra üçün qəbul edə bilər, lakin vergi və 

gömrük orqanları tərəfindən bu sənədlərin icra üçün qəbul edilməsinə yol verilmir
ödənişi aparan müvafiq bank idarələri, vergi və gömrük orqanları tərəfindən bu 

sənədlərin icra üçün qəbul edilməsinə yol verilmir

Sual: Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması hansı hallarda 
mümkündür? (Çəki: 1)

yalnız fəaliyyətinə xitam verildikdə
yalnız məhkəmə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada itkin 

düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayıldıqda
yalnız vəfat etdikdə
fəaliyyətinə xitam verildikdə, məhkəmə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayıldıqda, vəfat 
etdikdə

Sual: Vergi ödəyicilərinin vahid dövlət reyestrini hansı dövlət orqanı aparır? (Çəki: 1)
Maliyyə Nazirliyi
Ədliyyə Nazirliyi
Nazirlər Kabineti
Vergilər Nazirliyi

Sual: Vergi ödəyicilərinin vahid dövlət reyestrinin aparılması aşağıdakı göstərilənlərin 
hansılarından ibarətdir? 1. xronoloji qaydada vergi ödəyicilərinin reyestr jurnalının 



aparılması və ləğv edilmiş vergi ödəyicilərinin reyestr jurnalının aparılması 2. uçota 
alınmış vergi ödəyicilərinin reyestr məlumatlarında dəyişikliklərlə bağlı 
dəqiqləşdirmələrin aparılması 3. uçota alınmış vergi ödəyicilərinin ödədikləri vergilərin 
uçotunun aparılması 4. uçota alınmış vergi ödəyicilərinə müvafiq məlumatın verilməsi 
5. vergi ödəyicilərinə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının uçotunun aparılması 
(Çəki: 1)

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

Sual: Bank hesabının açılması məqsədi ilə hansı halda vergi ödəyicisinə müəyyən 
edilmiş müddətdə şəhadətnamə-dublikat verilmir? (Çəki: 1)

vergi orqanının istəyi olduqda
vergi ödəyicisinin büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu 

olduqda
vergi ödəyicisi sənədləri təqdim etmədikdə
vergi ödəyicisi nəzarət-kassa aparatını qeydiyyatdan keçirmədikdə

Sual: Bank hesabının açılması məqsədi ilə şəhadətnamə-dublikat vergi ödəyicisinə 
nə vaxt verilmir? (Çəki: 1)

büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olduqda
vergi ödəyicisi bəyannamə təqdim etmədiyi halda
istənilən halda verilir
vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olmadıqda

Sual: VÖEN neçə rəqəmdən ibarətdir? (Çəki: 1)
10
9
11
7

Sual: Şəhadətnamə-dublikatın və onun alınması üçün vergi ödəyicisi tərəfindən 
verilən ərizənin forması hansı dövlət orqanı tərəfindən təsdiq olunur? (Çəki: 1)

Vergilər Nazirliyi 
Ədliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Vergilər Nazirliyi
Ədliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Maliyyə Nazirliyi
Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Vergilər Nazirliyi

Sual: Dövlət qeydiyyatı vergi orqanları tərəfindən aparılan hüquqi şəxslər, habelə 
xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları bank idarəsində hesab 
açmaq üçün nə vaxt vergi orqanına ərizə verir? (Çəki: 1)

dövlət qeydiyyatına alınması haqqında ərizə ilə birlikdə və ya qeydiyyata 
alındıqdan sonra istənilən vaxt

yalnız dövlət qeydiyyatına alınması haqqında ərizə ilə birlikdə 3 gün müddətində



dövlət qeydiyyatına alınması haqqında ərizə ilə birlikdə və ya qeydiyyata 
alındıqdan sonra yalnız 10 gün müddətində

dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yalnız 1 ay müddətində

Sual: Vergi orqanı şəhadətnamə-dublikatı vergi ödəyicisinə verdikdən sonra müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanına [Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna] məlumatı hansı qaydada 
göndərir? (Çəki: 1)

yalnız elektron daşıyıcı vasitəsilə
elektron və [və ya] kağız daşıyıcılar vasitəsilə
istənilən qaydada
bu barədə məlumat göndərilmir

Sual: Şəhadətnamə-dublikat alındığı tarixdən neçə gün müddətində hesabın açılması 
üçün istifadə olunmadıqda qüvvədən düşmüş hesab edilir? (Çəki: 1)

15 gün
20 gün
10 gün
5 gün

Sual: Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq şəhadətnamə-dublikatın iki hissədən ibarət 
olması məlumdur. Vergi ödəyicisi tərəfindən bank hesabı açılarkən həmin hissələr 
necə istifadə olunur? (Çəki: 1)

onun bir hissəsi vergi ödəyicisinin hesab açdığı bankda qalır, bildiriş adlanan 
digər hissəsini isə bank idarəsi müvafiq qeydləri apardıqdan sonra onu vermiş vergi 
orqanına göndərir

onun bir hissəsi vergi ödəyicisinin hesab açdığı bankda qalır, bildiriş adlanan 
digər hissəsini isə bank idarəsi müvafiq qeydləri apardıqdan sonra müvafiq maliyyə 
orqanına göndərir.

onun bir hissəsi vergi ödəyicisində qalır, bildiriş adlanan digər hissəsini isə bank 
idarəsi müvafiq qeydləri apardıqdan sonra onu vermiş vergi orqanına göndərir.

onun bir hissəsi vergi ödəyicisinin hesab açdığı bankda qalır, bildiriş adlanan 
digər hissəsini isə vergi ödəyicisi müvafiq qeydləri apardıqdan sonra onu vermiş 
vergi orqanına göndərir.

Sual: Vergi orqanı bank idarəsindən bildirişi aldıqdan və bildirişdə göstərilən 
məlumatları vergi uçotu məlumatlarına daxil etdikdən sonra neçə gün müddətinə 
həmin məlumatları müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Dövlət Sosial Müdafiə 
Fonduna] elektron və [və ya] kağız daşıyıcılar vasitəsilə göndərir? (Çəki: 1)

5 gün müddətinə
1 gün müddətinə
10 gün müddətinə
15 gün müddətinə

Sual: Şəhadətnamə-dublikat neçə gün ərzində istifadə olunmadıqda, vergi 
ödəyicisinə verilmiş şəhadətnamə-dublikat geri alınır və hesabın açılmaması barədə 



bankdan alınmış rəsmi məlumata əsasən onun etibarsız olması haqqında vergi 
ödəyicisinin uçot məlumatlarında müvafiq qeydlər edilir? (Çəki: 1)

10 gün
20 gün
15 gün
5 gün

Sual: Vergi orqanları tərəfindən keçirilən vergi yoxlamaları hansı formalarda ola bilər? 
(Çəki: 1)

səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti
operativ vergi nəzarəti və kameral vergi yoxlaması 
səyyar və kameral vergi yoxlamaları, operativ vergi nəzarəti
səyyar və kameral vergi yoxlamaları

BÖLMƏ: 0106 
Ad 0106 

Suallardan 49

Maksimal faiz 49

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Vergi ödəyicisinin hansı vergilər üzrə son 3 təqvim ilindən çox olmayan 
fəaliyyəti üzrə səyyar vergi yoxlaması aparılır? (Çəki: 1)

mənfəət vergisi, ƏDV, yol vergisi və əmlak vergisi
mənfəət vergisi, gəlir vergisi, əmlak vergisi, yol vergisi və torpaq vergisi
torpaq vergisi, aksiz, mənfəət vergisi və mədən vergisi
sadələşdirilmiş vergi, ƏDV, əmlak vergisi və gəlir vergisi

Sual: Vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanının vergi ödəyicisinin digər şəxslərlə 
əlaqədar fəaliyyəti barədə vergi yoxlamalarının predmetinə aid olan məlumat alması 
üçün sənədlərlə təsdiq edilmiş zərurət yarandığı halda … (Çəki: 1)

vergi orqanının həmin şəxslərdən yoxlanılan vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid 
olan sənədlər almaq hüququ yoxdur

vergi orqanı yalnız məhkəmənin qərarı əsasında həmin şəxslərdən yoxlanılan 
vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid olan sənədlər ala bilər 

vergi orqanı özünün əsaslandırılmış qərarı əsasında həmin şəxslərdən 
yoxlanılan vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid olan sənədlər ala bilər

vergi orqanı özünün əsaslandırılmış qərarı əsasında həmin şəxslərdən 
yoxlanılan vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid olan sənədlər ala bilməz

Sual: Vergi yoxlamasının nəticələri ilə razılaşmayan vergi ödəyicilərinin tələbi 
əsasında keçirilən növbədənkənar vergi yoxlaması vergi orqanının əvvəlki yoxlamanı 
keçirən vəzifəli şəxsləri tərəfindən keçirilə bilərmi? (Çəki: 1)



bütün hallarda keçirilə aparıla bilər
müstəsna hallarda keçirilə bilər
heç bir halda keçirilə bilməz
yalnız yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarı əsasında keçirilə bilər

Sual: Vergi ödəyicisi hansı hallarda növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının 
keçirilməsini tələb edə bilər? (Çəki: 1)

heç bir halda bu mümkün deyildir
hər hansı bir əsas olub-olmadan istənilən halda
yuxarı vergi orqanının xahişi və vergi ödəyicisinin müraciəti olduqda
vergi ödəyicisi vergi yoxlamasının nəticəsi ilə razılaşmadıqda

Sual: Kameral vergi yoxlaması hansı sənədlər əsasında və hansı orqan tərəfindən 
keçirilir? (Çəki: 1)

vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesabatları, habelə vergilərin 
hesablanmasını və ödənilməsini özündə əks etdirən və vergi ödəyicisinin fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanında olan digər sənədlər əsasında vergi orqanı tərəfindən

vergi ödəyicisinin təsərrüfat əməliyyatlarının rəsmiləşdirildiyi ilkin sənədləri 
əsasında vergi orqanları tərəfindən

digər vergi ödəyicilərinin məlumatları əsasında maliyyə orqanı tərəfindən
vergi ödəyicisinin təsərrüfat əməliyyatlarının rəsmiləşdirildiyi ilkin sənədləri 

əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən

Sual: Kameral vergi yoxlaması zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün 
hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi] aşkar edildikdə, vergi 
ödəyicisinə neçə gün müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 
formada vergilərin hesablanmasına dair bildiriş göndərilir? (Çəki: 1)

10 gün
15 gün
7 gün
5 gün

Sual: Kameral vergi yoxlaması vergi ödəyicisi tərəfindən verginin hesablanması və 
ödənilməsi üçün əsas olan sənədlərin vergi orqanına təqdim edildiyi gündən neçə 
gün müddətində keçirilir? (Çəki: 1)

10 gün
15 gün
20 gün
30 gün

Sual: Kameral vergi yoxlaması zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün 
hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi] aşkar edildikdə vergi 
orqanı tərəfindən hansı tədbirlər görülür? (Çəki: 1)

vergilər üzrə artıq hesablama olduqda heç bir tədbir görülmür
vergilər üzrə əksik hesablama olduqda müvafiq düzəliş edilir
vergilər düzgün hesablanır və bu barədə vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilir 



vergilərin düzgün və ya səhv hesablanması ilə əlaqədar vergi ödəyicisinə bildiriş 
göndərilir

Sual: Kameral yoxlama aparmaq üçün zəruri olan vergi bəyannaməsi üzürlü əsas 
olmadan vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə 
vergi orqanı hansı tədbirləri görür? (Çəki: 1)

heç bir tədbir görmədən vergi bəyannaməsinin təqdim olunmasını gözləyir
vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatlar əsasında vergi hesablayır
vergi ödəyicisinin banklarda və digər kredit təşkilatlarında olan hesablarına 

sərəncam verir
vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırır

Sual: Vergi orqanı kameral yoxlamanın keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş qaydalara 
riayət etmədikdə, səyyar vergi yoxlaması keçirilən zaman yoxlamanın keçirildiyi vaxta 
qədər yol verdiyi və kameral yoxlama ilə müəyyən edilə bilən səhvlər üzrə vergi 
ödəyicisinə hansı məsuliyyət tədbirləri görülür? (Çəki: 1)

vergi ödəyicisi bu cür səhvlərə görə maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir
faizlərin ödənilməsi istisna olmaqla vergi ödəyicisi bu cür pozuntulara görə 

məsuliyyət 
vergi ödəyicisinin xahişi olduqda məsuliyyətdən azad edilir.
faizlərin ödənilməsi də daxil olmaqla vergi ödəyicisi bu cür pozuntulara görə 

məsuliyyət daşımır

Sual: Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən 
vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçə gün əvvəl yazılı 
bildiriş göndərilir? (Çəki: 1)

10 gün
15 gün
bildiriş göndərilmir
5 gün

Sual: Səyyar vergi yoxlaması hansı orqanın qərarı əsasında keçirilir? (Çəki: 1)
maliyyə orqanlarının
vergi və maliyyə orqanlarının
dövlət xəzinədarlıq və statistika orqanlarının
vergi orqanının

Sual: Növbəti səyyar vergi yoxlaması neçə gündən artıq davam edə bilməz? (Çəki: 1)
31 gün
20 gün
məhdudiyyət yoxdur
30 gün

Sual: Müstəsna hallarda yuxarı vergi orqanının qərarına əsasən səyyar vergi 
yoxlamasının keçirilməsi müddəti neçə günə qədər artırıla bilər? (Çəki: 1)



60 günədək
30 günədək
31 günədək
90 günə qədər

Sual: Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən vergi ödəyicisinə göndərilən 
bildirişdə nələr göstərilməlidir? 1. vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələri 2. vergi 
orqanının hüquq və vəzifələri 3. vergi ödəyicisinin hüquqi ünvanı və təsisçiləri 4. vergi 
yoxlamasının əsası və tarixi 5. vergi ödəyicisinin obyektlərinin sayı və hansı növ 
vergilərin ödəyicisi olması (Çəki: 1)

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

Sual: Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən aşağıda 
göstərilən hansı hallarda keçirilə bilər: 1. verginin hesablanması və ödənilməsi üçün 
zəruri olan vergi hesabatı sənədləri müəyyən edilmiş müddətdə və bu barədə vergi 
orqanının xəbərdarlığından sonra da təqdim edilmədikdə; 2. digər vergi 
ödəyicilərindən daxil olmuş anonim məlumatlar olduqda 3. vergi yoxlamasının 
nəticələri üzrə tərtib edilmiş aktda dürüst olmayan və [və ya] təhrif olunmuş 
məlumatlar aşkar edildikdə. 4. ƏDV üzrə artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə 
sanksiyası digər vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına 
və ya sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edildikdə 5. vergi ödəyicisi 
ödənilməli olan vergi məbləğlərini vaxtında və tam ödəmədikdə (Çəki: 1)

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

Sual: Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən hansı 
hallarda keçirilə bilər: 1. artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının 
qaytarılması barədə vergi ödəyicisinin ərizəsi daxil olduqda; 2. vergi orqanının əldə 
etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı məlumat əsasında vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və 
ya vergitutma obyektinin gizlədildiyi [azaldıldığı] aşkar edildikdə; 3. cinayət 
prosessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmənin və ya hüquq-mühafizə 
orqanlarının vergi yoxlamalarının keçirilməsi barədə müvafiq qərarı olduqda 4. vergi 
ödəyicisinin banklarda və digər kredit təşkilatlarındakı hesablarına sərəncam 
verildikdən sonra da vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə 5. vergi ödəyicisinin əmlakını 
siyahıya aldıqdan sonra da ödənilməli olan vergilər ödənilmədikdə (Çəki: 1)

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

Sual: Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən aşağıda 
göstərilən hansı hallarda keçirilə bilər? 1. bir neçə təsisçisi olan hüquqi şəxsin 



təsisçilərindən biri vəfat etdikdə 2. ƏDV üzrə artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə 
sanksiyası digər vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına 
və ya sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edildikdə. Bu halda 
növbədənkənar vergi yoxlaması yalnız vergi ödəyicisinin ƏDV-yə cəlb edilən 
əməliyyatları üzrə aparıla bilər; 3. «Müflisləşmə və İflas haqqında» Qanuna əsasən 
müəssisə məhkəmənin qərarı ilə müflis elan etdikdə; 4. vergi orqanının əldə etdiyi 
mənbəyi bəlli olan hər hansı məlumat əsasında vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və ya 
vergitutma obyektinin gizlədildiyi [azaldıldığı] aşkar edildikdə; 5. vergi ödəyicisi olan 
hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, yenidən təşkil edilməsi və ya fiziki şəxsin hüquqi şəxs 
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə müraciəti olduqda. (Çəki: 
1)

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

Sual: Səyyar vergi yoxlaması günün hansı vaxtında həyata keçirilir? (Çəki: 1)
iş günü və vergi ödəyicisinin iş vaxtı ərzində
yalnız iş günü ərzində
yalnız vergi ödəyicisinin iş vaxtı ərzində
günün istənilən vaxtı 

Sual: Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya aşağıda göstərilən hansı 
hallarda aparılır? 1. vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların miqdarı böyük 
həcmdə olduqda 2. vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alış sənədləri 
olmadıqda və ya bu malların fiziki şəxslərdən alınması müəyyən edildikdə 3. vergi 
ödəyicisində sonuncu vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi tərəfindən bilərəkdən 
hesabat sənədlərinin aparılmaması aşkar edildikdə 4. vergi ödəyicisində sonuncu 
vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydalara uyğun olaraq hesabat sənədlərinin aparılmaması aşkar edildikdə və 
bununla əlaqədar vergi orqanının xəbərdarlığından sonra yol verilmiş dəqiqsizliklər 
aradan qaldırılmadıqda və hesabat müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq 
aparılmadıqda 5. vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlaması zamanı aksiz markaları 
ilə markalanmalı olan, ancaq markalanmamış mallar aşkar edildikdə (Çəki: 1)

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

Sual: Səyyar vergi yoxlamasının nəticələri hansı sənədlə rəsmiləşdirilir? (Çəki: 1)
vergi yoxlaması aktı ilə 
arayışla 
bildirişlə
rəsmiləşdirilmir

Sual: Səyyar vergi yoxlaması aktında aşağıdakı məlumatlardan hansılar 
göstərilməlidir? 1. aşkar olunmuş vergi qanunvericiliyinin pozulması halları 2. 



pozuntulara görə məsuliyyəti nəzərdə tutan qanunların konkret maddələri 3. yoxlama 
zamanı aşkar olunmayan halların olma ehtimalı 4. vergi ödəyicisi tərəfindən 
qanunların mənimsənilmə dərəcəsi 5. qanunvericiliyin pozulması hallarının olmaması 
(Çəki: 1)

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

Sual: Vergi yoxlaması aktının bir nüsxəsi vergi ödəyicisinə [onun səlahiyyətli 
nümayəndəsinə] verilmə tarixini təsdiq edən üsulla aktın tərtib edildiyi tarixdən sonra 
neçə gündən gec olmayaraq verilir və ya göndərilir? (Çəki: 1)

10 gündən
15 gündən
məhdudiyyət qoyulmur
5 gündən

Sual: Vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktı ilə və ya onun hər hansı bir hissəsi ilə 
razılaşmadıqda, vergi yoxlaması aktının verilməsi günündən neçə gün müddətində 
müvafiq vergi orqanına aktı imzalamamasının səbəblərini izah edə, yaxud akta və ya 
onun ayrı-ayrı hissələrinə öz etirazını yazılı surətdə bildirə bilər? (Çəki: 1)

10 gün
30 gün
20 gün
15 gün

Sual: Vergi ödəyicisi yoxlama aktı ilə razılaşmadıqda, aktın verilməsi günündən 
müəyyən olunmuş 30 gün müddət bitdikdən sonra 15 gündən çox olmayan müddətdə 
vergi orqanının rəhbəri [onun müavini] hansı məsələlərə baxır? 1. vergi ödəyicisindən 
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada götürülmüş, habelə vergi ödəyicisi 
tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə 2. vergi yoxlaması aktına, vergi qanunvericiliyinin 
pozulması hallarına və onların aradan qaldırılması 3. müvafiq sanksiyaların 
[cərimələrin] tətbiq edilməsi 4. qanunvericiliyin pozulması hallarının olub-
olmamasından asılı olmayaraq məsuliyyət məsələsinə 5. heç bir məsələyə baxılmır 
(Çəki: 1)

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

Sual: Vergi ödəyicisi ona əvvəlcədən məlumat verilməsinə baxmayaraq üzürlü səbəb 
olmadan gəlməyibsə, yoxlamanın materiallarına, vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim 
edilən etirazlara, izahatlara, digər sənəd və materiallara onun iştirakı olmadan baxıla 
bilərmi? (Çəki: 1)

heç bir hallarda baxıla bilməz 
müstəsna hallarda yalnız yuxarı vergi orqanının qərarı əsasında baxıla bilər 
yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında baxıla bilər



vergi ödəyicisinin iştirakı olmadan baxıla bilər

Sual: Vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanlarının vəzifəli 
şəxslərinin yaşayış binalarına [sahələrinə] orada yaşayan fiziki şəxslərin iradəsindən 
kənar və ya onların iradəsinə zidd olaraq daxil olmasına hansı hallarda yol verilir? 
(Çəki: 1)

vergi orqanının rəhbərinin qərarından sonra
daxili işlər orqanlarının müdaxiləsindən sonra
vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri 

istənilən vaxt daxil ola bilərlər
heç bir halda yol verilmir

Sual: Bilavasitə səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinə 
vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazilərə 
və ya binalara [yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla] daxil olmağa icazə 
verilmədikdə, yoxlamanı keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən tərtib 
edilən akta əsasən vergi orqanının hansı hüquqları vardır? (Çəki: 1)

ödənilməli olan vergi məbləğlərini Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada 
müəyyən etmək

heç bir hüququ yoxdur
vergi ödəyicisini inzibati məsuliyyətə cəlb etmək
vergi ödəyicisini cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək

Sual: Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinin yoxlamanın 
dolğun və obyektiv keçirilməsi üçün bütün halların ayırd edilməsi məqsədi ilə vergi 
yoxlaması keçirilən vergi ödəyicisinin ərazilərinin, binalarının, habelə sənədlərin və 
əşyaların baxışını hansı sənəd əsasında keçirmək hüququ vardır? (Çəki: 1)

ətrafda yerləşən ticarət obyektləri sahiblərinin tələbləri əsasında
vergi orqanın əsaslandırılmış qərarı əsasında
vergi orqanının rəhbərinin göstərişi əsasında
maliyyə orqanının tələbi əsasında 

Sual: Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi yoxlamanın 
dolğun və obyektiv keçirilməsi üçün bütün halların ayırd edilməsi məqsədi ilə vergi 
yoxlaması keçirilən vergi ödəyicisinin ərazilərinin, binalarının, habelə sənədlərin və 
əşyaların baxışını kimlərin iştirakı ilə həyata keçirir? (Çəki: 1)

müşahidəçilərin
digər vergi orqanının nümayəndəsinin
heç kim iştirak etmir
daxili işlər orqanı əməkdaşlarının

Sual: Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən 
baxışın keçirilməsi barəsində hansı sənəd tərtib edilir? (Çəki: 1)

protokol tərtib edilir
akt tərtib edilir
arayış tərtib edilir 



vergi orqanının rəhbərinin adına məruzə hazırlanır

Sual: Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi yoxlama üçün 
zəruri olan sənədləri vergi ödəyicisindən hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş 
qaydada tələb edə bilər? (Çəki: 1)

Mülki Məcəllə ilə
Cinayət Məcəlləsi ilə
Gömrük Məcəlləsi ilə
Vergi Məcəlləsi ilə

Sual: Səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli 
şəxsinə tələb olunan sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən qanunla müəyyən olunmuş 
müddətdə təqdim edilmədikdə və ya həmin sənədlərin onda olmaması vergi ödəyicisi 
tərəfindən bildirildikdə, yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri və 
vergi ödəyicisi tərəfindən imzalanan hansı sənəd tərtib edilir? (Çəki: 1)

vergi orqanının rəhbərinin adına məruzə hazırlanır
akt tərtib edilir
arayış tərtib edilir
protokol tərtib edilir

Sual: Məlumdur ki, səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının 
vəzifəli şəxsinə tələb olunan sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən Vergi Məcəlləsinə 
uyğun olaraq 5 gün müddətində verilmədikdə yoxlamanı həyata keçirən vergi 
orqanının vəzifəli şəxsləri və vergi ödəyicisi tərəfindən imzalanan akt tərtib olunur. 
Səyyar vergi yoxlamasının keçirildiyi müddətdə tələb olunan sənədləri və ya 
surətlərini digər mənbələrdən əldə etmək mümkün olmadıqda vergi orqanının hansı 
hüquqları vardır? (Çəki: 1)

heç bir hüququ yoxdur
tərtib olunan akta əsasən ödənilməli olan vergi məbləğlərini Vergi Məcəlləsində 

nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən etmək
tərtib olunan akta əsasən vergi ödəyicisini inzibati məsuliyyət cəlb etmək
tərtib olunan akta əsasən vergi ödəyicisini cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək 

Sual: Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri 
olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının 
müraciətinə əsasən vergi ödəyicisi tərəfindən neçə gün müddətində təqdim 
edilməlidir? (Çəki: 1)

5 gün
10 gün
20 gün
15 gün

Sual: Vergi ödəyicisi tərəfindən yoxlamanı bilavasitə həyata keçirən vəzifəli şəxsə 
verilən sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi hansı orqanının 
əsaslandırılmış qərarı ilə həyata keçirilir? (Çəki: 1)



məhkəmənin
prokurorluğun 
vergi orqanının
maliyyə orqanının

Sual: Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kim əşyalar hansı məqsədlər üçün 
götürülür? 1. gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilən malların [işlərin, xidmətlərin] 
dəyərinin onların fiziki və keyfiyyət göstəriciləri, növü, mənbəyi və digər göstəricilərlə 
uyğunluğunun yoxlanılması; 2. malların istehsal mənşəyinin müəyyənləşdirilməsi; 
3.vergi qanunvericiliyinin pozulmasının, o cümlədən aksiz markası ilə 
markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə markalanmış malların saxlanılmasının, 
satışının və idxal olunmasının sübut edilməsi 4. malların keyfiyyət göstəricilərinin 
dövlət standartlarına uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi 5. malların [işlərin, 
xidmətlərin] bazar qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi (Çəki: 1)

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

Sual: Səyyar vergi yoxlaması keçirildiyi zaman əşyaların nümunə kimi götürülməsinə 
görə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və məqsədlərlə yoxlamanı həyata 
keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi nə vaxt vergi orqanının rəhbərinə və ya onun 
müavininə yazılı məlumat verməlidir? (Çəki: 1)

yoxlama başa çatdıqdan sonra
həmin gün
yoxlamaya başlanıldıqdan 3 gün sonra
məlumat verilmir

Sual: Səyyar vergi yoxlaması zamanı əşyaların nümunə kimi götürülməsi haqqında 
qərarın forması hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir? (Çəki: 1)

Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən
Nazirlər Kabineti tərəfindən
Vergilər Nazirliyi tərəfindən
Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Vergilər Nazirliyi tərəfindən 

Sual: Əşyaların nümunə kimi götürülməsi həcmi, miqdarı, müddəti və götürülmə ilə 
əlaqədar digər şərtlər nəyə əsasən müəyyən edilir? (Çəki: 1)

vergi ödəyicisi tərəfindən müəyyən edilən miqdara və ya həcmə əsasən
vergi orqanının səyyar vergi yoxlaması aparan vəzifəli şəxs tərəfindən müəyyən 

edilən miqdara və ya həcmə əsasən
Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilən miqdara, həcmə və müddətə əsasən
Azərbaycan Respublikasının ərazisində qüvvədə olan standartlara və 

normativlərə əsasən 



Sual: Nümunə kimi götürülmüş əşyaların saxlanılması və onların qorunması, 
qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılmış və fəaliyyət göstərən təşkilatlarda tədqiq 
edilməsi kimin hesabına həyata keçirilir? (Çəki: 1)

vergi ödəyicisinin
vergi orqanının
maliyyə orqanının
bələdiyyənin 

Sual: Nümunə kimi götürülmüş əşyalar istehlak xassələrini itirmədiyi halda, həmin 
əşyalar kimə verilir? (Çəki: 1)

vergi ödəyicisinə qaytarılır
vergi orqanı tərəfindən satılmaq üçün ticarət obyektlərinə verilir
qanunla müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumu alındıqdan sonra vergi 

ödəyicisinə qaytarılır 
məhkəməyə göndərilir 

Sual: Vergi ödəyicisindən sənədlərin kim tərəfindən təsdiq edilmiş surətləri götürülür? 
(Çəki: 1)

vergi ödəyicisi tərəfindən
həmin sənədlər təsdiq edilmir
vergi orqanı tərəfindən
vergi orqanı ilə birlikdə vergi ödəyicisi tərəfindən 

Sual: Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergilərin hesablanması üçün zəruri olmayan 
sənədlərin və nümunə kimi əşyaların hansı vaxtlarda götürülməsinə yol verilmir? 
(Çəki: 1)

saat 13.00-dan saat 14.00-dək olan müddətə
gecə vaxtı [axşam saat 22.00-dan səhər saat 8.00-dək olan müddətə]
mühasib məşğul olduğu müddətdə
zəruri olmayan sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi qadağandır. 

Sual: Vergi orqanının vəzifəli şəxsi sənədlərin və nümunə kimi əşyaların 
götürülməsinə qədər hansı hərəkətləri edir? (Çəki: 1)

yalnız götürülmə barədə vergi orqanının rəhbərinin [onun müavininin] 
əsaslandırılmış qərarını təqdim edir

yalnız iştirak edən şəxslərə onların hüquq və vəzifələrini izah edir
götürülmə barədə vergi orqanının rəhbərinin [onun müavininin] əsaslandırılmış 

qərarını təqdim edir və iştirak edən şəxslərə onların hüquq və vəzifələrini izah edir
vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin sənədlərin və nümunə kimi əşyaların 

verilməsi barədə şifahi göstərişini çatdırır

Sual: Vergi ödəyicisinin Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada sənədləri və 
əşyaları vermədiyi halda həmin sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi 
səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının əsaslandırılmış 
müraciətinə əsasən hansı orqanın qərarı ilə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

məhkəmənin qərarı ilə



yuxarı vergi orqanının qərarı ilə 
daxili işlər orqanının qərarı ilə 
prokurorun qərarı ilə 

Sual: Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən ekspert hansı sənəd əsasında cəlb edilir? 
(Çəki: 1)

göndəriş əsasında
məhkəmənin qərarı əsasında
müqavilə əsasında
ekspertin işlədiyi təşkilatın rəhbərinin tapşırığı əsasında 

Sual: Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən ekspertiza hansı orqanın qərarı ilə təyin 
edilir? (Çəki: 1)

məhkəmənin
yuxarı vergi orqanının
Nazirlər Kabinetinin
səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının 

Sual: Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı ekspertiza keçirilməsi haqqında 
qərar çıxarmış vergi orqanı vergi ödəyicisinə münasibətdə aşağıdakı hansı tədbirləri 
görməlidir? 1. vergi ödəyicisini ekspertizanın keçirilməsi haqqında qərarla tanış 
etməlidir 2. ekspertin vergi ödəyicisi tərəfindən göstərilən şəxslərdən təyin 
olunmasına icazə verməməlidir 3. vergi ödəyicisi tərəfindən ekspertə əlavə sualların 
verilməsinin qarşısı alınmalıdır 4. həmin şəxsə ekspertizanın təyin edilməsi və 
keçirilməsi zamanı Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hüquqlarını izah etməlidir 
(Çəki: 1)

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

BÖLMƏ: 0107 
Ad 0107 

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Səyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertiza aparıldıqda barəsində onlara dair 
suallar qoyulmamış, iş üçün əhəmiyyətli olan halları müəyyən etdikdə … (Çəki: 1)

yalnız müstəsna hallarda həmin hallar haqqında özünün rəyinə nəticələr daxil 
etmək hüququ yoxdur 



ekspert tərəfindən aparılan araşdırma, gəldiyi nəticələr və qoyulan suallara 
əsaslandırılmış cavablar yoxlama aktına daxil edilmir

həmin hallar haqqında özünün rəyinə nəticələr daxil etmək hüququ vardır
yalnız yuxarı vergi orqanının bu barədə qərarı əsasında həmin hallar haqqında 

özünün rəyinə nəticələr daxil etmək hüququ vardır 

Sual: Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən təkrar ekspertiza nə vaxt təyin edilir? (Çəki: 
1)

ekspertin rəyi kifayət qədər aydın və dolğun olmadığı hallarda
ekspertin rəyi əsaslı olmadığı və onun düzgün olmasında şübhələrin olduğu 

hallarda
heç bir halda təyin edilmir
heç bir halda təyin edilmir

Sual: Səyyar vergi yoxlaması zamanı cəlb edilən mütəxəssisin xüsusi bilik və 
təcrübəsi olmaqla yanaşı, aşağıdakı hansı vəziyyətin olması məcburidir? (Çəki: 1)

mütəxəssis vergi ödəyicisinin ailə üzvü olmalıdır
o, işin nəticələrində maraqlı olmamalıdır
o, işin nəticələrində maraqlı olmalıdır
o, müəyyən edilmiş qaydada vergi orqanında mütəxəssis kimi qeydiyyatdan 

keçməlidir 

Sual: Səyyar vergi yoxlaması zamanı tərcüməçi hansı sənəd əsasında dəvət olunur? 
(Çəki: 1)

müqavilə əsasında
məhkəmənin qərarı əsasında
göndəriş əsasında
tərcüməçinin işlədiyi təşkilatın rəhbərinin əmri əsasında 

Sual: Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilən müşahidəçi ən azı neçə nəfər 
olmalıdır? (Çəki: 1)

məhdudiyyət qoyulmur
4 nəfər
2 nəfər
1 nəfər

Sual: Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı dəvət edilən müşahidəçi həyata 
keçirilən hərəkətlərə dair aşağıdakı hansı tədbirləri görə bilər? 1. vergi ödəyicisinin 
cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması barədə müvafiq orqanlara müraciət edilməsi 
barədə təklif verə bilər 2. vergi orqanlarının yoxlamanı keçirən vəzifəli şəxslərinin 
qeyri-qanuni hərəkətlərini protokola daxil edə bilər 3. keçirilən hərəkətlərə dair öz 
qeydlərini protokola daxil edə bilər 4. zərurət olduqda həmin hərəkətlərə dair öz 
izahatlarını verə bilər (Çəki: 1)

2, 4
1,3
3, 4



1, 4

Sual: Vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi üzrə hərəkətlərin icraatı zamanı tərtib 
edilən protokolu imzalayan şəxslərin hansı hüququ vardır? (Çəki: 1)

həmin şəxslərin protokolu imzalamaqdan başqa heç bir hüququ yoxdur
həmin şəxslərin yalnız protokola daxil edilməli olan qeydlər etmək hüququ vardır
həmin şəxslərin protokola daxil edilməli olan və ya işə tikilməli olan qeydlər 

etmək hüququ yoxdur
həmin şəxslərin protokola daxil edilməli olan və ya işə tikilməli olan qeydlər 

etmək hüququ vardır

Sual: Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi 
orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] 10 gün müddətində aşağıda göstərilən 
qərarlardan hansıları çıxara bilər? 1. vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin 
pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi 2. vergi ödəyicisinin vergi 
qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsindən imtina olunması 
3. vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması 4. xronometraj metodu ilə müşahidə 
aparılması 5. əlavə vergi yoxlaması tədbirlərinin keçirilməsi (Çəki: 1)

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

Sual: Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi 
orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] neçə gün müddətində qərar çıxarır? (Çəki: 1)

10 gün
5 gün
15 gün
20 gün

Sual: Vergi ödəyicisi və ya onun nümayəndəsinin bilərəkdən hərəkətləri nəticəsində 
vergi orqanının qərarının surəti və [və ya] tələbnaməsi ona təqdim oluna bilinmirsə, 
bu sənədlər [sənəd] hansı vaxtdan təqdim edilmiş hesab edilir? (Çəki: 1)

onların [onun] sifarişli məktubla alınması günündən
qərarın çıxarıldığı gündən
tələbnamədə göstərildiyi tarixdən
aktın yazıldığı gündən

Sual: Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərdə həyata keçirilən 
operativ vergi nəzarəti hansı məsələləri əhatə edir ? 1. müəyyən edilmiş qaydada və 
hallarda vergi orqanlarında uçota durmayan və ya «Fərqlənmə nişanı» almayan vergi 
ödəyicilərinin aşkar edilməsi 2. əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına 
riayət olunması 3. vergi ödəyicilərinin vergilərinin düzgün hesablanması 4. xüsusi 
razılıq [lisenziya] tələb olunan fəaliyyət növləri ilə belə razılıq [lisenziya] olmadan 
məşğul olan şəxslərin aşkar edilməsi 5. vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim olunmalı 
olan bəyannamələrin vaxtında təqdim olunması (Çəki: 1)



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

Sual: Vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi ödəyicisinə və ya onun sahibliyində, 
istifadəsində və sərəncamında olan əmlaka hansı məbləğdə qanunsuz olaraq zərər 
vurulmasına yol verilir? (Çəki: 1)

50 manat
100 manat
yol verilmir
150 manat

Sual: Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb 
edilməsi haqqında qərarın çıxarılmasından sonra müvafiq vergi orqanı vergi 
qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilən şəxsdən müəyyən edilən 
maliyyə sanksiyalarını hansı qaydada alır? (Çəki: 1)

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qaydada və ya məhkəmə qaydasında
yalnız məhkəmə qaydasında
yalnız Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qaydada
vergi orqanının müəyyən etdiyi istənilən qaydada

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

2 dəfə
təkrarən cəlb oluna bilməz
1 dəfə
istənilən sayda

Sual: Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasına 
aradan qaldırılmaz şübhələr olduqda, onlar kimin xeyrinə şərh olunur? (Çəki: 1)

Vergi orqanlarının
Məhkəmə orqanlarının
Gömrük orqanlarının
Vergi ödəyicisinin

Sual: Vergi ödəyicisinin və ya vergi agentinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına 
görə məsuliyyətə cəlb edilməsi, onları vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən azad 
edirmi? (Çəki: 1)

azad edir
qismən azad edir
azad edilib-edilməməsi vergi orqanının rəhbəri tərəfindən həll edilir
azad etmir



Sual: Verginin [o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin] hesabatda göstərilən 
məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, 
habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, 
vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin [kameral vergi 
yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla] neçə faizi 
miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir? (Çəki: 1)

20 faizi
40 faizi
50 faizi
100 faizi

Sual: Aşağıdakı hallardan hansı vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini 
istisna edən hallara aid deyil? (Çəki: 1)

Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun təbii fəlakət, yaxud digər 
fövqəladə və qarşısıalınmaz hadisələr nəticəsində törədilməsi

Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun vergi ödəyicisi-fiziki şəxs 
tərəfindən xəstə halı ilə əlaqədar olaraq öz hərəkətlərinə nəzarət [özünə hesabat 
verməyi] və rəhbərlik etməyi bacarmadığı vəziyyətdə törədilməsi

Vergi orqanlarının qərarlarına yenidən baxıldıqda vergi ödəyicisinin hərəkətləri 
üçün hüquqi əsaslar olmasının aşkar edilməsi

Vergi hesabatının əsas olmadan müəyyən edilmiş vaxtda təqdim edilməməsi

Sual: Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçdikdə şəxs həmin 
qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə 
bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz? (Çəki: 1)

3 il
1 il
2 il
4 il

Sual: Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergilər üzrə borcların və faizlərin, 
tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün banka və ya 
digər kredit təşkilatına sərəncamın verildiyi tarixdən vergi ödəyicisi tərəfindən onun 
kassasından, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş 
hesabdan pul vəsaitinin silinməsi növbəliliyi pozulmaqla, nağd qaydada məxaric 
əməliyyatları aparıldıqda – aparılmış məxaric əməliyyatlarının neçə faizi miqdarında 
maliyyə sanksiyası tətbiq edilir? (Çəki: 1)

50 faizi
40 faizi
25 faizi
100 faizi

Sual: Nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən 
[nəzarət kassa aparatları quraşdırılmadan, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
formalara uyğun ciddi hesabat blankları olmadan və ya nəğd ödənilmiş məbləği 
mədaxil etmədən] nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına il ərzində birinci dəfə yol 
verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir? (Çəki: 1)



800 manat
400 manat
1200 manat
200 manat

Sual: Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş ciddi hesabat blanklarından istifadə 
etmədən və ya müəyyən olunmuş qaydada təsdiq olunmuş formalara uyğun olmayan 
ciddi hesabat blanklarından istifadə etməklə əhali ilə pul hesablaşmalarının 
aparılmasına il ərzində birinci dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə 
sanksiyası tətbiq edilir? (Çəki: 1)

800 manat
400 manat
1200 manat
900 manat

Sual: Nəzarət-kassa aparatlarından istifadə edilməsi dayandırıldıqda əhali ilə pul 
hesablaşmalarının qeydiyyatının aparılması qaydalarının pozulmasına il ərzində 
birinci dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir? 
(Çəki: 1)

800 manat
400 manat
1200 manat
900 manat

Sual: Plombların vurulması və açılması arasındakı müddətdə nəzarət-ölçü 
cihazlarının göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsinə, texnoloji avadanlıqlardakı 
plombların zədələnməsinə, istehsal olunmuş məhsulların aksiz markası ilə 
markalanmamasına, tam uçota alınmamasına, aksiz markaların inventarizasiyasında 
kənarlaşmalara yol verilməsinə, eləcə də Vergi Məcəllənin müvafiq maddəsinin 
tələblərini pozmaqla hazır məhsulun istehsal sahəsindən kənara çıxarılmasına görə 
vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir? (Çəki: 1)

500 manat
50000 manat
5000 manat
50 manat

Sual: Vergi və ya cari vergi ödəməsi müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, 
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən faiz vergi ödənişlərinə münasibətdə hansı dövrə 
tətbiq edilir? (Çəki: 1)

cari vergi ödənişlərinə faiz hesablanmır 
bütün ötmüş müddətə, ancaq üç ildən çox olmamaq şərti ilə 
bütün ötmüş müddətə, ancaq bir ildən çox olmamaq şərti
bütün ötmüş müddətə

Sual: Hüquqi şəxsə, fərdi sahibkara, filiala və nümayəndəliyə, vergi orqanı tərəfindən 
verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyətini göstərən hüquqi və 



fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və digər hesablar açdığına görə banklara və bank 
əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən kredit təşkilatlarına hər açılmış 
hesab üçün hansı məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir? (Çəki: 1)

50 manat
150 manat
200 manat
400 manat

Sual: Vergi ödəyicilərinə vergi orqanlarının hüquqa zidd hərəkətləri [qərarları] və ya 
hərəkətsizliyi, vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və digər işçilərinin öz vəzifələrini 
icra etdikdə, onların hüquqa zidd hərəkətləri [qərarları] və ya hərəkətsizliyi 
nəticəsində dəymiş zərər hansı qaydada ödənilir? (Çəki: 1)

məhkəmənin qərarı əsasında
yuxarı vergi orqanının qərarı əsasında
ərazi vergi orqanının qərarı əsasında
qeyd olunan hərəkətlər [qərarlar] və ya hərəkətsizliklər nəticəsində dəymiş zərər 

ödənilmir

Sual: Vergi orqanlarının qərarlarından [aktlarından], habelə vergi orqanlarının vəzifəli 
şəxslərinin hərəkətlərindən [hərəkətsizliyindən] şikayət qanunla müəyyən edilmiş 
qaydada kimə verilir? (Çəki: 1)

vergi ödəyicisinin tabe olduğu yuxarı təşkilata
yuxarı vergi orqanına [yuxarı vəzifəli şəxsə] və [və ya] məhkəməyə
şikayət verilməsi qadağandır
hüquq mühafizə orqanlarına

Sual: Vergi ödəyicisinin və ya başqa borclu şəxsin vergi orqanının qərarlarından 
[aktlarından], vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən [hərəkətsizliyindən] 
şikayətinə yuxarı vergi orqanı və ya onun vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin şikayət 
alındığı gündən neçə gün müddətində baxılır? (Çəki: 1)

15
60
10
30

Sual: Vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən şikayət edilən qərar [akt] və 
ya hərəkət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olmadıqda, həmin 
qərarın [aktın] və ya hərəkətin tam və ya qismən dayandırılması barədə qərarı hansı 
orqan verə bilər? (Çəki: 1)

yalnız yuxarı vergi orqanı
həmin aktı qəbul etmiş vergi orqanının rəhbəri və ya yuxarı vergi orqanı 
həmin qərar [akt] və ya hərəkət yalnız məhkəmə orqanları tərəfindən tam və ya 

qismən dayandırıla bilər
[yeni cavab]həmin qərar [akt] və ya hərəkət yalnız məhkəmə orqanları tərəfindən 

tam və ya qismən dayandırıla bilər
yalnız həmin aktı qəbul etmiş vergi orqanının rəhbəri



Sual: Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə 
yerinə yetirmədikdə vergi orqanı vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə 
sanksiyalarının 5 gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə nə göndərir? 
(Çəki: 1)

bildiriş
xəbərdarlıq
şəxsi hesab vərəqinin surətini
məlumat

Sual: Sərəncamın banka və ya digər kredit təşkilatına daxil olduğu gündən neçə gün 
ərzində borc ödənilmədikdə geri qaytarılır? (Çəki: 1)

sərəncam qaytarılmır
30 gün ərzində
60 gün ərzində
90 gün ərzində

Sual: Vergi orqanı vergi ödəyicisinin hansı hesabından yalnız ƏDV üzrə vergi 
borclarının dövlət büdcəsinə alınmasını təmin edir? (Çəki: 1)

hesablaşma hesabından
yalnız valyuta hesabından
ƏDV depoziti hesabından
vergi orqanını razılığı ilə rezident banklarda olan hesablardan

Sual: Hansı halda bank və ya digər kredit təşkilatı vergi ödəyicinin valyuta 
hesabındakı vəsaiti dondurur və dərhal bu barədə vergi ödəyicisinə məlumat 
göndərir? (Çəki: 1)

vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə 
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin 
valyutada olan bank hesabına yönəldildikdə

vergi orqanlarının yalnız vergilər üzrə borcların dövlət büdcəsinə alınması 
haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin valyutada olan bank hesabına yönəldildikdə

yalnız vergi orqanlarının faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət 
büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin valyutada olan bank 
hesabına yönəldildikdə

vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə 
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin 
hesablaşma hesabına yönəldildikdə

Sual: Vergi orqanının vergilər üzrə borcların və faizlərin dövlət büdcəsinə alınması 
haqqında sərəncamı bir neçə bank və ya kredit təşkilatına verildikdə və bu zaman 
vergilər üzrə borclar və faizlər vergi ödəyicisinin hər hansı milli və ya xarici valyutada 
cari və ya digər hesablarından dövlət büdcəsinə alındıqda, vergi orqanı hansı tədbiri 
görür? (Çəki: 1)

heç bir tədbir görülmür
digər banklara və ya kredit təşkilatlarına verilən sərəncamların dərhal geri 

qaytarılmasını təmin edir



digər banklara və ya kredit təşkilatlarına verilən sərəncamların mərhələ-mərhələ 
geri qaytarılmasını təmin edir

digər banklara və ya kredit təşkilatlarına verilən sərəncamların orada 
saxlanılmasını təmin

Sual: Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanının vergini əlaqəli məlumata 
əsasən hesablamaq hüququ vardır? (Çəki: 1)

mühasibat uçotu aparılmadıqda
heç vaxt
istənilən halda
vergi ödəyicisinin xahişi olduqda

Sual: Aşağıdakı məlumatlardan hansı əlaqəli məlumatlar hesab edilir 1. vergi 
ödəyicisinin mülkiyyətində və istifadəsində olan maddi və qeyri-maddi əmlak barədə 
rəsmi məlumatlar 2. vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanına əvvəlki hesabat dövrləri 
üçün təqdim edilmiş vergi bəyannamələri 3. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli 
olmayan hər hansı digər məlumatlar 4. vergi ödəyicisində aparılmış xronometraj 
müşahidələrin nəticələri 5. vergi ödəyicisinin idxal-ixrac əməliyyatları barədə rəsmi 
məlumatları (Çəki: 1)

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

BÖLMƏ: 0108 
Ad 0108 

Suallardan 56

Maksimal faiz 56

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Vergilər əlaqəli məlumatlar və analoji vergi ödəyicisi barədə məlumatlar 
əsasında hesablandıqda, verginin məbləği necə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

vergi ödəyicisinin həmin hesabat dövründə mənfəətində verginin xüsusi çəkisini 
göstərən əmsala vurmaqla müəyyənləşdirilir

vergi ödəyicisinin müvafiq olaraq gəlirinin, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərinin 
məbləğini analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin həmin hesabat dövründə 
gəlirində, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərində verginin xüsusi çəkisini göstərən 
əmsala vurmaqla müəyyənləşdirilir

vergi ödəyicisinin müvafiq olaraq gəlirinin, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərinin 
məbləğini analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin həmin hesabat dövründə 
gəlirində, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərində verginin xüsusi çəkisini göstərən 
əmsala bölməklə müəyyənləşdirilir

vergi ödəyicisinin müvafiq olaraq gəlirinin, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərinin 
məbləğini analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin həmin hesabat dövründə 



gəlirində, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərində verginin xüsusi çəkisini göstərən 
əmsala əlavə etməklə müəyyənləşdirilir

Sual: Əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablanarkən, vergi ödəyicisinin hansı artıq 
ödəmələri nəzərə alınır? (Çəki: 1)

artıq ödəmələr nəzərə alınmır
yalnız artıq ödənilmiş faizləri və maliyyə sanksiyaları
yalnız artıq ödənilmiş vergiləri və maliyyə sanksiyaları
artıq ödənilmiş vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyaları

Sual: Şəxs fərdi istehlakına, o cümlədən əmlak alınmasına çəkilən xərclərin 
ödənilməsi üçün kifayət olmayan məbləğdə gəlir əldə etdiyini bildirirsə, vergi orqanı 
gəliri və vergiləri necə müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)

həmin şəxsin əvvəlki dövrlərdəki gəlirlərini, habelə kredit və borclarını nəzərə 
almaqla çəkdiyi xərclərə əsasən

həmin şəxsin əvvəlki dövrlərdəki vergi yükünü nəzərə almaqla
yalnız həmin şəxsin əvvəlki dövrlərdəki gəlirlərini nəzərə almaqla çəkdiyi xərclərə 

əsasən
həmin şəxsin əvvəlki dövrlərdəki mənfəətinə əsasən

Sual: Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddət nə vaxt bitir? (Çəki: 1)
Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu günündən sonrakı gün
Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu gününün axırında
Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu günündən əvvəlki gün
Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu gününün əvvəlində

Sual: Vergi orqanının vergi ödəyicisinə göndərdiyi hər hansı bildiriş və ya digər sənəd 
kim tərəfindən imzalanmalı və təsdiq edilməlidir? (Çəki: 1)

yalnız vergi orqanının rəhbəri tərəfindən imzalanmalı və möhürlə təsdiq 
edilməlidir

adı göstərilməklə vergi orqanının rəhbəri [onun müavini] tərəfindən imzalanmalı 
və möhürlə təsdiq edilməlidir

adı göstərilməklə vergi orqanının müvafiq struktur bölməsinin rəhbəri tərəfindən 
imzalanmalı və möhürlə təsdiq edilməlidir

adı göstərilməklə vergi orqanının yalnız rəhbərinin müavini tərəfindən 
imzalanmalı və möhürlə təsdiq edilməlidir

Sual: Vergi ödəyicisinin ayrı-ayrı uçot sənədləri xarici dildə tərtib edildikdə … (Çəki: 1)
yalnız məhkəmənin qərarı əsasında həmin sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən 

Azərbaycan dilinə tərcümə edilə bilər
sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilməməlidir
vergi orqanları onları Azərbaycan dilinə rəsmi surətdə tərcümə olunmasını tələb 

edə bilər
vergi orqanlarının həmin sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasını tələb 

etməyə ixtiyarı yoxdur



Sual: Vergi hesabatını aşağıda göstərilən hansı şəxslər imzalamalıdırlar? 1. vergi 
ödəyicisi 2. vergi ödəyicisinin ailə üzvü olan istənilən şəxs 3. vergi ödəyicisinin 
müəyyən edilmiş qaydada vəkil edilmiş nümayəndəsi 4. vergi ödəyicisi və vergi 
orqanının vəzifəli şəxsi (Çəki: 1)

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

Sual: Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatının onun barəsində kameral vergi 
yoxlaması aparıldıqdan sonra və ya hər hansı hərəkətlərin həyata keçirilməsi ilə 
qəbul edilməsi şərtləndirilə bilərmi? (Çəki: 1)

Vergi orqanının qərarı ilə şərtləndirilə bilər
Müstəsna hallarda şərtləndirilə bilər
Vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən şərtləndirilə bilər
Şərtləndirilməsi yolverilməzdir

Sual: Görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin haqqını ödəyən, yaxud hər hansı 
digər ödəmələr aparan şəxs qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada nə 
barədə vergi orqanına məlumat verməlidirlər? (Çəki: 1)

ödənilmiş məbləğlər haqqında
görülmüş işlər və ya göstərilmiş xidmətlər haqqında
işləri görən və ya xidmətləri göstərən şəxslər barədə
işləri görən və ya xidmətləri göstərən şəxslərin rezident və ya qeyri-rezident 

olması barədə

Sual: Qanunvericiliyə müvafiq olaraq hesabat üzrə hesablanmış verginin məbləği 
ödənilmiş məbləğdən artıq olduqda, yaranan fərqlə bağlı hansı tədbir görülməlidir? 
(Çəki: 1)

verginin ödənilməsinin son müddəti günündən hesablanan faizlər nəzərə 
alınmaqla həmin fərq büdcəyə keçirilməlidir

verginin ödənilməsinin son müddəti günündən 3 gün sonra hesablanan faizlər 
nəzərə alınmaqla həmin fərq büdcəyə keçirilməlidir

verginin ödənilməsinin son müddəti günündən hesablanan faizlər nəzərə 
alınmadan həmin fərq büdcəyə keçirilməlidir

verginin ödənilməsinin son müddəti günündən hesablanan faizlər nəzərə 
alınmaqla həmin fərqin 50%-i büdcəyə keçirilməlidir

Sual: Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit 
təşkilatları hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata 
keçirən fiziki şəxslərin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından 
vəsaitin tutulması üzrə əməliyyatların aparıldığı gün daha hansı əməliyyatları 
aparmağa borcludurlar? (Çəki: 1)

vergi məbləğlərini müvafiq büdcəyə keçirməyə [bank və ya büdcəyə kassa 
xidməti göstərən digər maliyyə idarəsinə köçürməyə]

vergi məbləğlərini vergi ödəyicilərindən tutmağa



vergi məbləğlərini hesablamağa
vergi məbləğlərinin hesablanmasının düzgünlüyünə nəzarət etməyə

Sual: Müvəkkil bank müəyyən edilmiş formada və qaydada göndərilən bildirişi 
aldıqdan sonra hansı məlumatların vergi orqanına veriləcəyi barədə 5 gün ərzində 
hüquqi şəxsə və fərdi sahibkara rəsmi məlumat göndərməlidir [verməlidir]? (Çəki: 1)

verginin hesablanması üçün zəruri olan məlumatların 
vergitutma obyekti ilə bağlı məlumatların
həmin bildirişdə göstərilən məlumatların 
vergi ödəyicisinin fəaliyyəti haqqında məlumatların

Sual: Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir? (Çəki: 1)
vergi ili üçün rezidentlərin yalnız Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi gəliri ilə 

həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ 
arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir.

vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi ilə 
müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ nəzərə alınmadan vergiyə cəlb edilən 
gəlirdir.

vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi ilə 
müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə 
cəlb edilən gəlirdir

Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilən dövr üçün rezidentlərin bütün gəliri 
ilə həmin dövrdə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ 
arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir.

Sual: Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən 
qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan gəlirindən vergi necə 
tutulur? (Çəki: 1)

ödəmə mənbəyində gəlirdən xərclər çıxılmamaqla
gəlirdən gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər çıxılmaqla
ödəmə mənbəyində gəlirdən xərclər çıxılmaqla
gəlirdən Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda çəkilən xərclər 

çıxılmaqla

Sual: Qeyri-rezident fiziki şəxsin ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edilməsi nəzərdə 
tutulan ümumi gəliri hansı qaydada vergitutma obyektidir? (Çəki: 1)

gəlirdən çıxılan məbləğ nəzərə alınmadan ödəniş yerində vergitutma obyektidir
vergitutma obyekti deyil
gəlirdən çıxılan məbləğ nəzərə alınmaqla ödəniş yerində vergitutma obyektidir
əgər fiziki şəxsin vergiyə cəlb edilməsi ödəmə mənbəyində nəzərdə tutulan 

ümumi gəliri, yalnız sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilmişdirsə, vergitutma 
obyektidir

Sual: Vergitutma məqsədləri üçün rezident fiziki şəxsin gəliri dedikdə hansı gəlir başa 
düşülür? (Çəki: 1)

ancaq Azərbaycan Respublikasında əldə etdiyi gəlir



ancaq Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlir
Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından 

kənarda əldə etdiyi gəlir 
yalnız sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlir

Sual: Qeyri-rezident vergi ödəyicisinin gəlirinə aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. 
muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir 2. faktiki ezamiyyə xərcləri 3. muzdlu işə aid 
olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir 4. vergilərdən azad edilən gəlirlərdən başqa 
bütün digər gəlirlər 5. vergilərdən azad edilən və edilməyən digər gəlirlər (Çəki: 1)

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

Sual: İşəgötürən tərəfindən fiziki şəxsə banklararası kredit hərracında olan faiz 
dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə ssuda verildiyi halda hansı məbləğ muzdlu işlə 
əlaqədar alınan gəlirdir? (Çəki: 1)

ssudanın tam məbləği
bu halda muzdlu işlə əlaqədar gəlir yaranmır
bu tipli ssudalar üzrə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsinə uyğun 

faizlə ödənməli olan məbləğlə aşağı faiz dərəcəsinə uyğun ödənməli olan məbləğ 
arasındakı fərq 

bu tipli ssudalar üzrə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsinə uyğun 
faizlə ödənməli olan məbləğlə aşağı faiz dərəcəsinə uyğun ödənməli olan məbləğin 
cəmi

Sual: Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirlərə aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. işçinin 
xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda ödənən vəsaitin məbləği 2. işçinin işə götürənə olan 
borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda, həmin borcun və ya öhdəliyin 
məbləği 3. əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən alınan gəlir 4. işəgötürən tərəfindən 
ödənilən sığorta haqları 5. dividend (Çəki: 1)

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

Sual: İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları hansı gəlirə aiddir? (Çəki: 1)
gəlirə aid deyildir
sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə
qeyri- sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə
muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə

Sual: İşə götürən tərəfindən əyləncə və yemək xərclərinin [müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş normalar daxilində müalicə-profilaktik yeməklərə, 
süd və ona bərabər tutulan digər məhsullara və vasitələrə sərf olunan xərclər, 
həmçinin dəniz nəqliyyatında üzücü heyətə verilən yemək xərcləri istisna olmaqla], 



habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərclərinin çəkilməsinin nəticəsi kimi 
əldə edilən gəlir vergi tutulan gəlirə aiddirmi? (Çəki: 1)

qeyri- sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir
sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir
vergilərdən azad edilən gəlirlərdən başqa digər gəlirlərə aiddir
vergi tutulan gəlirə aid deyildir

Sual: Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir? (Çəki: 1)
sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunan aktivlərin təqdim 

edilməsindən gəlir
sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim 

edilməsindən gəlir
əsas vəsaitlərin köhnəlməsindən əldə olunan gəlir
faiz gəliri

Sual: Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir? (Çəki: 1)
sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına 

razılıq verilməsinə görə alınan gəlir
sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim 

edilməsindən gəlir
əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir
həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə 

ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq

Sual: Hansı gəlirlər qeyri – sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir? 1. sahibkarlıq 
fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir 2. 
gəlirdən çıxılan kompensasiya edilən məbləğlərdən və ya ehtiyatların azalmasından 
gəlir 3. həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə 
ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq. 4. dividend 5. işçinin 
xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda, ödənən vəsaitin məbləği (Çəki: 1)

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

Sual: Aylıq gəliri 2500 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması 
zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur? (Çəki: 1)

14 faiz
20 faiz
25 faiz 
35 faiz

Sual: Aylıq gəliri 2500 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması 
zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur? (Çəki: 1)

35 faiz
14 faiz



140 manat + 1000 manatdan çox olan məbləğin 30 faizi
140 manat + 12000 manatdan çox olan məbləğin 35 faizi

Sual: Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirinin məbləği 30000 manatdan artıq 
olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq 
olunur ? (Çəki: 1)

30 faiz
35 faiz
45 faiz
25 faiz

Sual: Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik və konsulluq əməkdaşının rəsmi 
məşğulluğundan gəliri hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur? (Çəki: 1)

12 faiz
25 faiz
10 faiz
gəlir vergisindən azaddır

Sual: Xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün fiziki şəxsə verilən maddi yardımın 
dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur? (Çəki: 1)

maddi yardımın tam məbləğindən
maddi yardım məbləğinin 50 faizindən 
2000 manatdan çox olan hissəsindən
şərti maliyyə vahidinin 50 mislindən çox olan hissəsindən

Sual: Mirasların dəyərinin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur? (Çəki: 1)
20000 manatdan çox olan hissəsindən
2000 manatdan çox olan hissəsindən 
200 manatdan çox olan hissəsindən 
şərti maliyyə vahidinin 1000 mislindən çox olan hissəsindən 

Sual: Təhsil və ya müalicə haqları almış şəxslərə güzəşt hansı halda verilir? (Çəki: 1)
həmin məbləğlər dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənildikdə
təhsil və ya müalicə haqları almış şəxslər vergi ödəyicisi olduqda
təhsil və ya müalicə haqları yalnız qeyri-rezident şəxslər tərəfindən ödənildikdə
həmin məbləğlərin təyinatı üzrə ödənildiyini təsdiq edən müvafiq sənədlər təqdim 

edildikdə

Sual: Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı 
məbləğindən gəlir vergisi tutulur? (Çəki: 1)

miras məbləğinin 50 faizindən
1000 manatdan çox olan hissəsindən 
vergi tutulmur 
20000 manatdan çox olan hissəsindən 



Sual: Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada vergiyə cəlb edilir? 
(Çəki: 1)

1000 manatdan artıq olan hissəsi vergiyə cəlb olunur
100 manatdan artıq olan hissəsi vergiyə cəlb edilir
vergiyə cəlb edilmir
2000 manatdan artıq olan hissəsindən vergi tutulmur

Sual: Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun gəlirləri mənfəət vergisinə hansı dərəcə 
ilə cəlb olunur? (Çəki: 1)

35 faiz
vergi tutulmur 
10 faiz
22 faiz

Sual: Fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı 
muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən illik gəliri 3000 manatadək olduqda, gəlir vergisinə 
münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir? (Çəki: 1)

360 manat
minimum əmək haqqının 12 misli
heç bir güzəşt tətbiq olunmur
minimum əmək haqqının 2 misli 

Sual: Həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə 3 ildən az olmayan müddətə 
bağlanan müqavilənin qüvvəyə mindiyi andan etibarən 3 illik müddət keçdikdən sonra 
sığortalıya ödənilən hər hansı məbləğlərin hansı hissəsi vergiyə cəlb olunur? (Çəki: 
1)

1000 manatdan artıq olan hissəsi
3000 manatdan artıq olan hissəsi
2000 manatdan artıq olan hissəsi
vergidən azaddır

Sual: Fiziki şəxsə dəymiş zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya 
ödənişləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur? (Çəki: 1)

vergidən azaddır
200 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
tam məbləğdə vergi tutulur
kompensasiya ödənişlərinın 50 faizi vergiyə cəlb olunur

Sual: Fiziki şəxslərin xalq musiqi alətlərinin istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir 
vergisinə necə cəlb olunur? (Çəki: 1)

gəlirin 50 faizi vergiyə cəlb olunur
vergi tutulmur 
tam məbləğdən vergi tutulur
30 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur



Sual: Müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş lotereyalardan, habelə dövlət 
daxili uduşlu istiqrazlardan əldə olunan uduşların dəyəri gəlir vergisinə hansı qaydada 
cəlb olunur? (Çəki: 1)

tam məbləğdə vergiyə cəlb olunur
gəlir vergisindən azaddır
uduşların dəyəri çıxılmaqla qalan məbləğin 50 faizi vergiyə cəlb olunur
uduşların dəyəri çıxılmaqla qalan məbləğin 25 faizi vergiyə cəlb olunur

Sual: İstehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş tələbələrə, aspirantlara 
[magistrlərə] müəssisə və təşkilatların hesabına ödənilən təqaüdün hansı hissəsi 
vergiyə cəlb edilir? (Çəki: 1)

30 faizi 
cəlb edilmir
40 faizi
50 faizi

Sual: Yarışlarda, müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların hansı dəyəri gəlir 
vergisinə cəlb olunur? (Çəki: 1)

mükafatın 50 faizi vergiyə cəlb olunur
əşya şəklində olan mükafatın tam dəyəri vergiyə cəlb olunmur
əşya şəklində olan mükafatın 300 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
əşya şəklində olan mükafatın 200 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur

Sual: Dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə 
əlaqədar verilən birdəfəlik haqq gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur? (Çəki: 1)

vergidən azaddır
1000 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
tam məbləğdə vergi tutulur
birdəfəlik haqqın 50 faizi vergiyə cəlb olunur

Sual: 1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə 
təltif edilmiş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə 
necə cəlb olunur? (Çəki: 1)

gəlirin 50 faizindən vergi tutulur
vergi tutulmur
400 manatdan çox olan hissəsindən 
200 manatdan çox olan hissəsindən

Sual: Çernobıl AES-də qəza nəticəsində şüa xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin hər hansı 
muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur? (Çəki: 1)

vergi tutulmur
gəlirin 50 faizi vergiyə cəlb olunur
gəlirin tam məbləği vergiyə cəlb olunur
400 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur



Sual: Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq 
gəliri 100 manat məbləğində azaldılır? 1. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş 
döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət 
qulluqçularının valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] 
güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar] 2. I və II qrup müharibə 
əlilləri 3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa] 4. 1990-cı il yanvarın 20-də 
SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları 
[ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha 
girmiş olmasınlar] 5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə 
göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi 
vəzifəlilər (Çəki: 1)

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

Sual: Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin hər hansı muzdlu işdən 
əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur? (Çəki: 1)

vergi tutulmur
gəlirin 50 faizi vergiyə cəlb olunur
gəlirin tam məbləği vergiyə cəlb olunur
100 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur

Sual: Aşağıdakı şəxslərdən kim vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir? 
(Çəki: 1)

vergi ödəyicisinin işsizlik müavinəti almayan arvadı [əri]
vergi ödəyicisinin gündüz təhsil alan 23 yaşınadək olan uşağı
vergi ödəyicisinin qiyabi təhsil alan 20 yaşlı uşağı
vergi ödəyicisinin 17 yaşlı uşağı

Sual: Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri 
hüququ nə vaxtdan yaranır? (Çəki: 1)

güzəşt almaq üçün vergi ödəyicisi tərəfindən ərizənin verildiyi andan
fiziki şəxsin işə başladığı gündən
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti] 

tərəfindən müəyyənləşdirilmiş sənədlərin təqdim edildiyi andan
bu vaxt işəgötürən tərəfindən müəyyənləşdirilir

Sual: Mənfəət vergisinin məqsədləri üçün rezident müəssisənin vergitutma obyekti 
nədir? (Çəki: 1)

ümumi gəliri
mənfəəti
ümumi dövriyyəsi
yalnız aldığı dividend və faizlərin məbləği 



Sual: Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliklə bağlı olmayan əmlak 
təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident müəssisəsinin mənfəətindən vergi 
necə tutulur? (Çəki: 1)

təqvim ili ərzində Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi əmlak təqdim 
edilməsindən ümumi gəlirindən Vergi Məcəlləsində göstərilən və həmin dövrdə bu 
cür gəlirə aid olan xərclər çıxıldıqdan sonra vergi tutulur

təqvim ili ərzində Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi bu növ ümumi gəlirindən 
həmin dövrdə bu cür gəlirə aid olan xərclər çıxılmadan vergi tutulur

vergi tutulmur
təqvim ili ərzində Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi bu növ ümumi gəlirindən 

həmin dövrdə bütün xərcləri çıxıldıqdan sonra vergi tutulur

Sual: Xeyriyyə təşkilatının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir hansı qaydada 
mənfəət vergisinə cəlb edilir? (Çəki: 1)

20 faiz dərəcə ilə
10 faiz dərəcə ilə
Xeyriyyə təşkilatı kimi vergiyə cəlb edilmir
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergiyə cəlb edilir

Sual: Qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqları və 
ianələr üzrə vergilər hansı qaydada tutulur? (Çəki: 1)

Ödəmə mənbəyində
Xərclər çıxıldıqdan sonra
Vergi tutulmur
Müstəsna hallarda

Sual: Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ictimai təşkilatlarına 
məxsus olan işçilərinin ümumi sayının azı neçə faizi əlillərdən və ya sağlamlıq 
imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərdən ibarət olan istehsal müəssisələrinin 
mənfəət vergisinin dərəcəsi 50 faiz azaldılır? (Çəki: 1)

30 faizi
25 faizi
60 faizi
50 faizi

Sual: Aşağıdakı xərclərdən hansının gəlirdən çıxılmasına yol verilmir? (Çəki: 1)
təcrübə konstruktor işlərinə çəkilən xərclərin
elmi-tədqiqat işlərinə çəkilən xərclərin
layihə-axtarış işlərinə çəkilən xərclərin
əsas vəsaitlərin alınması və qurulması ilə bağlı xərclərin

Sual: Əyləncə və yemək xərcləri, habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli 
xərcləri gəlirdən hansı qaydada çıxılır? (Çəki: 1)

xərclərin 50 faizi gəlirdən çıxılır
gəlirdən çıxılmır 



ancaq yemək xərcləri çıxılır
ancaq mənzil xərcləri çıxılır

Sual: Fiziki şəxsin fərdi istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan xərcləri 
gəlirdən hansı qaydada çıxılır? (Çəki: 1)

ümumi qaydada gəlirdən çıxılır

yalınız normadan artıq olan hissəsi gəlirdən çıxılır
gəlirdən çıxılmır 
ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılır

BÖLMƏ: 0109 
Ad 0109 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Xaricdən alınmış borclar üzrə, habelə qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslərin bir-
birinə ödədikləri faizlərin faktiki məbləği [hesablamalar metodundan istifadə edildikdə 
– ödənilməli faizlərin məbləği] faizlərin aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə, oxşar 
müddətə verilmiş banklararası kredit hərracında olan və ya hərraclar keçirilmədiyi 
təqdirdə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının dərc etdiyi banklararası kreditlər 
üzrə faizlərin orta səviyyəsinin neçə faizindən artıq olmamaqla gəlirdən çıxılır? (Çəki: 
1)

125 faizi
100 faizi
75 faizi
50 faizi

Sual: Ümidsiz borc məbləğinin gəlirdən çıxılmasına hansı halda yol verilir? (Çəki: 1)
vergi ödəyicisi ümidsiz borc məbləğini gəlirdən çıxa bilməz
ümidsiz borc məbləğinin gələcəkdə alınması imkanı yarandıqda
əlaqədar vergi orqanının razılığından sonra gəlirdən çıxıla bilər
vergi ödəyicisinin mühasibat kitablarında ümidsiz borc məbləğinin dəyəri 

olmayan borc kimi silindiyi vaxt

Sual: Gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi-tədqiqat, layihə axtarış və təcrübə-
konstruktor işlərinə çəkilən hansı xərclər gəlirdən çıxıla bilər? (Çəki: 1)

bu xərclər əsas vəsaitlərin alınması ilə bağlı olduqda
bu xərclər əsas vəsaitlərin quraşdırılması ilə bağlı olduqda
bu xərclər kapital xarakteri daşıdıqda



bu xərclər əsas vəsaitlərin alınması, quraşdırılması ilə bağlı olmadıqda və kapital 
xarakteri daşımadıqda

Sual: Müəssisənin balansında olan torpaqların illik amortizasiya norması neçə 
faizdir? (Çəki: 1)

7 faizədək
20 faizədək
25 faizədək
amortizasiya olunmur 

Sual: İncəsənət əsərləri üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir? (Çəki: 1)
7 faizədək
10 faizədək
20 faizədək
amortizasiya olunmur

Sual: Amortizasiya olunmayan aktivləri göstərin: 1. binalar, tikintilər, qurğular 2. 
ümumi istifadədə olan avtomobil yolları 3. maşınlar, avadanlıq və hesablama 
texnikası 4. torpaq, incəsənət əsərləri, nadir tarixi və memarlıq abidələri olan binalar, 
qurğular [tikililər] 5. geoloji kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq 
işlərinə çəkilən xərclər 6. ümumi istifadədə olan parklardakı avadanlıqlar (Çəki: 1)

1, 4, 5
2, 4, 6
1, 3, 5
2, 3, 6

Sual: Elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda 
istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan 
modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər üçün illik amortizasiya norması neçə 
faizdir? (Çəki: 1)

həmin aktivlər amortizasiya olunmur
20%
[yeni cavab]
25%

Sual: Heyvanxanalarda və digər analoji müəssisələrdə olan heyvanat aləminin 
eksponatları, kitabxana fondları, kinofondlar [video, audio, foto], səhnə rekvizitləri, 
muzey sərvətləri [eksponatları] üzrə illik amortizasiya normasının yuxarı həddi neçə 
faizdir? (Çəki: 1)

10%
20%
25%
həmin aktivlər amortizasiya olunmur



Sual: İstismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya normasının 
yuxarı həddi neçə faizdir? (Çəki: 1)

10 faiz
20 faiz
25 faiz
amortizasiya hesablanmır

Sual: Maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası üçün illik amortizasiya normasının 
yuxarı həddi neçə faizdir? (Çəki: 1)

7 faiz
20 faiz
25 faiz 
amortizasiya olunmur

Sual: Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən 
xərclər üçün amortizasiya normasının yuxarı həddi neçə faizdir? (Çəki: 1)

7 faiz
20 faiz 
25 faiz
amortizasiya olunmur

Sual: İstifadə müddəti məlum olan qeyri-maddi aktivlər üçün illik amortizasiya 
normasının yuxarı həddi neçə faizdir? (Çəki: 1)

7 faiz
10 faiz
20 faiz
illər üzrə istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə

Sual: Hər hansı kateqoriyaya aid olan əsas vəsaitlər üzrə vergi ili üçün müəyyən 
olunmuş amortizasiya normalarından aşağı norma tətbiq olunduqda, bunun 
nəticəsində yaranan fərq: (Çəki: 1)

növbəti vergi illərində amortizasiyanın gəlirdən çıxılan məbləğinə əlavə oluna 
bilər

carı vergi ilində amortizasiyanın gəlirdən çıxılan məbləğinə əlavə oluna bilər
növbəti vergi illərində amortizasiyanın gəlirdən çıxılan məbləğinə əlavə oluna 

bilməz
yaranan fərq həmin əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinin artmasına aid edilir

Sual: İstismara yararlı olan tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlərin, konservasiya 
edilmiş əsas vəsaitlərin, ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının, ümumi istifadədə 
olan parklardakı avadanlıqların, istismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlərin 
illik amortizasiya normasının aşağı həddi neçə faizdir? (Çəki: 1)

20%
7%
həmin aktivlər amortizasiya olunmur
25%



Sual: İlin sonuna hər hansı kateqoriyaya aid əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri neçə 
manatdan və ya ilkin dəyərinin neçə faizindən az olduqda qalıq dəyərinin məbləği 
gəlirdən çıxılır? (Çəki: 1)

500 manatdan və ya ilkin dəyərinin 5 faizindən
100 manatdan və ya ilkin dəyərinin 3 faizindən 
şərti maliyyə vahidinin 100 mislindən və ya qalıq dəyərinin 5 faizindən
şərti maliyyə vahidinin 50 mislindən və ya ilkin dəyərinin 2 faizindən 

Sual: Təmirlə bağlı xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır? (Çəki: 1)
təmir xərcləri gəlirdən çıxılmır
təmir xərclərinin 50 faizi gəlirdən çıxılır
təmir xərclərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan artıq olmayan 

hissəsi gəlirdən çıxılır
heç bir hədd qoyulmadan gəlirdən çıxılır 

Sual: Əsas vəsaitlər üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan məbləği müəyyən 
edilərkən məhdudlaşdırılan faiz dərəcəsi hansı göstəriciyə tətbiq edilir? (Çəki: 1)

əsas vəsaitin bazar qiymətinə
əsas vəsaitlərin cari ilin sonuna qalıq dəyərinə
əsas vəsaitlərin əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinə 
əsas vəsaitlərin əvvəlki ilin əvvəlinə balans dəyərinə

Sual: Binalar, tikintilər və qurğular üçün təmirlə bağlı xərclərin məhdudlaşdırılan həddi 
həmin vəsaitlərin əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin neçə faizi miqdarında müəyyən 
edilmişdir? (Çəki: 1)

3 faiz
2 faiz
4 faiz
5 faiz

Sual: Nəqliyyat vasitələri üzrə təmir xərclərinin yuxarı həddi necə faizdir? (Çəki: 1)
ilin sonuna qalıq dəyərinin 3 %
ilin sonuna qalıq dəyərinin 7 %
ilin sonuna qalıq dəyərinin 9 %
ilin sonuna qalıq dəyərinin 5 %

Sual: Amortizasiya olunmayan, köhnəlmə [amortizasiya] hesablanmayan 
avadanlıqların təmirinə çəkilmiş xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır? (Çəki: 1)

gəlirdən çıxılmır və onların qalıq dəyərini artırır 
tam həcmdə çıxılır
çəkilmiş xərclərin 10% çıxılır
çəkilmiş xərclərin yalnız 40% çıxılır



Sual: Əsas vəsaitlərin icarəyə götürülməsi müddətləri, şərtləri, habelə onların təmiri 
üzrə xərclər icarəyə verənlə icarəçi arasında necə razılaşdırılır? (Çəki: 1)

onlar arasında şifahi razılaşma ilə
icarəyə verənlə icarəçi arasında bağlanılan müqavilə ilə
razılaşdırılmır
həm şifahi, həm də yazılı qaydada razılaşdırılır

BÖLMƏ: 0110 
Ad 0110 

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Vergi Məcəlləsinin müddəaları vergi ödəyicilərinin digər mənbələr hesabına 
təmir işlərini həyata keçirməsini qadağan edirmi? (Çəki: 1)

təmir xərclərinin gəlirdən çıxılan məbləğini məhdudlaşdırır və vergi ödəyicilərinin 
digər mənbələr hesabına təmir işlərini həyata keçirməsini qadağan edir

təmir xərclərinin gəlirdən çıxılan məbləğini məhdudlaşdırmır və vergi 
ödəyicilərinin digər mənbələr hesabına təmir işlərini həyata keçirməsini qadağan 
etmir

yalnız təmir xərclərinin gəlirdən çıxılmayan məbləğini məhdudlaşdırır və vergi 
ödəyicilərinin digər mənbələr hesabına təmir işlərini həyata keçirməsini qadağan 
etmir

yalnız təmir xərclərinin gəlirdən çıxılan məbləğini məhdudlaşdırır və vergi 
ödəyicilərinin digər mənbələr hesabına təmir işlərini həyata keçirməsini qadağan 
etmir

Sual: Xarici sığorta təşkilatları ilə bağlanmış həyat sığortası müqavilələri üzrə sığorta 
haqları hansı qaydada gəlirdən çıxılır? (Çəki: 1)

gəlirdən tam məbləğdə çıxılır
50 faiz məbləğində gəlirdən çıxılır
gəlirdən çıxılmır 
sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq gəlirdən çıxılır

Sual: Qeyri-maddi aktivlərə çəkilən xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır? (Çəki: 1)
gəlirdən çıxılmır
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən amortizasiya dərəcəsi ilə hesablanan 

amortizasiya ayırmalarının 50 faizi miqdarında gəlirdən çıxılır 
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən amortizasiya dərəcəsi ilə hesablanan 

amortizasiya ayırmalarının 75 faizi miqdarında gəlirdən çıxılır 
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən amortizasiya dərəcəsi ilə hesablanan 

amortizasiya ayırmaları şəklində gəlirdən çıxılır



Sual: Aşağıdakı hansı verginin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir? (Çəki: 1)
torpaq vergisinin
əmlak vergisinin
mənfəət vergisinin
mədən vergisinin

Sual: Digər dövlətlərin ərazisində ödənilmiş mənfəət vergisi gəlirdən hansı qaydada 
çıxılır? (Çəki: 1)

tam məbləğdə gəlirdən çıxılır
50 faiz məbləğində gəlirdən çıxılır
gəlirdən çıxılmır 
22 faiz məbləğində gəlirdən çıxılır

Sual: Vergilərin vaxtında ödənilməməsinə görə hesablanmış faizlər hansı qaydada 
gəlirdən çıxılır? (Çəki: 1)

gəlirdən çıxılmasına yol verilmir
tam məbləğdə gəlirdən çıxılır
hesablanmış faizlərin yarısı gəlirdən çıxılır
vergi tutulan mənfəətin azaldılmasına aid edilir

Sual: Fiziki şəxsin əmlakın təqdim edilməsindən yaranan zərəri həmin ildə 
kompensasiya edilə bilmirsə, o, gələcəkdə neçə ilədək davam edən sonrakı dövrə 
keçirilir? (Çəki: 1)

1
2
3
4

Sual: Müəssisənin gəlirlərdən çıxılmasına yol verilən xərclərinin gəlirdən artıq olan 
hissəsi hansı qaydada kompensasiya edilir? (Çəki: 1)

cari ilin mənfəətinin 20 faizindən çox olmayan hissəsi hesabına kompensasiya 
edilir.

sonrakı 3 ilin mənfəətinin 20 faizindən çox olmayan hissəsi hesabına 
kompensasiya edilir.

beş ilədək davam edən dövrə keçirilir və illər üzrə heç bir məhdudiyyət 
qoyulmadan həmin illərin mənfəəti hesabına kompensasiya edilir.

cari ilin mənfəətinin 50 faizindən çox olmayan hissəsi hesabına kompensasiya 
edilir.

Sual: Rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində neçə 
faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur? (Çəki: 1)

15 faiz
5 faiz
10 faiz 
12 faiz



Sual: Dividendin faktiki sahibi olan fiziki və hüquqi şəxslərdən Vergi Məcəlləsinə 
uyğun olaraq vergi tutulmuşdursa, dividendi alan fiziki və hüquqi şəxslərin həmin 
gəlirindən ilin sonunda hansı qaydada vergi tutulur? (Çəki: 1)

fiziki şəxslərdən 12 faiz, hüquqi şəxslərdən isə 22 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur
bir daha vergi tutulmur
fiziki şəxslərdən 10 faiz, hüquqi şəxslərdən isə 15 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur
həmin gəlirin 50 faizindən ümumi qaydada vergi tutulur

Sual: Milli Bankın filiallarına kreditlər [ssudalar] üzrə ödənilən faizlərdən ödəmə 
mənbəyində vergi hansı dərəcə ilə tutulur? (Çəki: 1)

10 faiz]
15 faiz
27 faiz
tutulmur 

Sual: Rezidentlər və ya qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliyi tərəfindən ödənilən 
faizlərdən əgər gəlir Azərbaycan Respublikası mənbəyindən əldə edilmişdirsə, 
ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur? (Çəki: 1)

15 faiz
24 faiz
5 faiz
10 faiz

Sual: Faizlərin faktiki sahibi mənfəəti vergiyə cəlb olunan rezident müəssisədirsə, 
onun faiz üzrə gəlirindən ilin sonunda hansı qaydada vergi tutulur? (Çəki: 1)

bir daha vergi tutulmur
ümumi qaydada vergi hesablanır və hesablanmış məbləğdən ödəmə 

mənbəyində tutulan verginın məbləği çıxılır
14 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur
10 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur

Sual: Daşınan və daşınmaz əmlak üçün icarə haqqından ödəmə mənbəyində hansı 
faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur? (Çəki: 1)

22 faiz
vergi tutulmur
15 faiz
14 faiz 

Sual: Azərbaycan mənbəyindən royalti şəklində əldə edilən gəlirdən ödəmə 
mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur? (Çəki: 1)

15 faiz
14 faiz
10 faiz 
vergi tutulmur



Sual: Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinə Azərbaycan Respublikasında ödənilən 
royaltidən ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur? (Çəki: 1)

10 faiz
14 faiz
24 faiz
ödəmə mənbəyində vergi tutulmur 

Sual: Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın [yaşayış fondu istisna olmaqla] 
vergitutma məqsədləri üçün aylıq icarə haqqı məbləğinin minimum həddi hansı dövlət 
orqanı tərəfindən müəyyən edilir? (Çəki: 1)

Ədliyyə Nazirliyi
Maliyyə Nazirliyi
Nazirlər Kabineti
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Sual: Qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəliri kimi müəyyən 
edilən və Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki daimi nümayəndəliyə aid olmayan 
dividend gəlirindən hansı qaydada və hansı dərəcə ilə vergi tutulur? (Çəki: 1)

ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmaqla 4 faiz dərəcə ilə
ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmaqla 6 faiz dərəcə ilə
ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 10 faiz dərəcə ilə
ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmaqla 14 faiz dərəcə ilə

Sual: Rezident müəssisənin və ya sahibkarın riskin sığortasına və ya təkrar 
sığortasına dair müqaviləyə uyğun olaraq qeyri-rezidentə Azərbaycan mənbəyində 
ödənilən və daimi nümayəndəliyə aid olmayan sığorta ödəmələrindən hansı qaydada 
və hansı dərəcə ilə vergi tutulur? (Çəki: 1)

ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 4 faiz dərəcə ilə
ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 6 faiz dərəcə ilə
ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmaqla 10 faiz dərəcə ilə
ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmaqla 14 faiz dərəcə ilə

Sual: Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq daşımalar 
həyata keçirən qeyri-rezidentə ödənilən, daimi nümayəndəliklə bağlı olmayan 
gəlirindən hansı dərəcə ilə vergi tutulur? (Çəki: 1)

vergi tutulmur
10 faiz
6 faiz 
4 faiz

Sual: Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-
rezidentin Azərbaycan mənbəyindən icarə haqqı şəklində əldə etdiyi gəlirindən hansı 
dərəcə ilə vergi tutulur? (Çəki: 1)

vergi tutulmur
6 faiz



10 faiz 
14 faiz

Sual: Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrdə hansı məsələlər nəzərdə tutulduğu 
halda ödəmə mənbəyində artıq tutulmuş vergi məbləği müəyyən edilmiş qaydada geri 
qaytarılır? (Çəki: 1)

vergilərin aşağı dərəcəsi və ya vergilərdən tam azad olunma
yalnız vergilərin aşağı dərəcəsi
yalnız vergilərdən tam azad olunma
ödəmə mənbəyində artıq tutulmuş vergi məbləği geri qaytarılmır

Sual: Rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan 
mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin 
məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınırmı? (Çəki: 1)

nəzərə alınır
50%-i nəzərə alınır
nəzərə alınmır
həmin məbləğin 1000 manatdan çox olan hissəsi nəzərə alınır

Sual: Rezident güzəştli vergi tutulan ölkədə gəlir əldə edən qeyri-rezidentin 
nizamnamə fondunun səsvermə hüququ verən səhmlərinin hansı hissəsinin 
sahibidirsə, rezidentin həmin gəliri onun vergi tutulan gəlirinə daxil edilir? (Çəki: 1)

20%-dən çoxuna
5%-dən çoxuna 
10%-dən çoxuna
15%-dən çoxuna

Sual: Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi və fiziki şəxslərin gəlir vergisi məqsədləri üçün 
vergi ili dedikdə hansı vaxt başa düşülür? (Çəki: 1)

təqvim ili
istənilən ardıcıl 12 ay
verginin hesablanması müddəti
verginin ödənilməsi müddəti

Sual: Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodu dəyişdirilərkən verginin məbləğinə 
təsir göstərən mühasibat əməliyyatlarına düzəlişlər nə vaxt aparılmalıdır? (Çəki: 1)

uçot metodunun dəyişdirildiyi ildə 
uçot metodunun dəyişdirildiyi ildən sonrakı ildə
uçot metodunun dəyişdirildiyi vergi ilinin aprel ayının 15-dək
uçot metodu dəyişdirilmir

Sual: Vergi ödəyicisi kassa metodu ilə uçot apardıqda gəlirin əldə edilməsi vaxtı 
hansı vaxt sayılır? (Çəki: 1)



vergi ödəyicisinin nağd pul vəsaitini aldığı, nağdsız ödəmədə isə pul vəsaitinin 
bankda onun hesabına və ya sərəncamçısı ola biləcəyi hesaba, yaxud göstərilən 
vəsaiti almaq hüququna malik olacağı hesaba daxil olduğu vaxt

yalnız vergi ödəyicisinin nağd pul vəsaitini aldığı vaxt
yalnız nağdsız ödəmədə pul vəsaitinin bankda onun hesabına və ya 

sərəncamçısı ola biləcəyi hesaba, yaxud göstərilən vəsaiti almaq hüququna malik 
olacağı hesaba daxil olduğu vaxt

xərcin faktiki çəkildiyi vaxt

Sual: Vergi uçotunun məqsədləri üçün vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə 
etdikdə, xərcin çəkilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır? (Çəki: 1)

xərcin faktiki çəkildiyi vaxt
gəlirin faktiki əldə edildiyi vaxt
öhdəliyin yarandığı vaxt
vergi ödəyicisinin özünün müəyyənləşdirdiyi vaxt

Sual: Vergi uçotu məqsədləri üçün kassa metodu tətbiq edildikdə vergi ödəyicisi 
qarşısında maliyyə öhdəlikləri ləğv edildiyi və ya ödənildiyi halda [qarşılıqlı 
hesablaşmalar aparıldıqda və sairə bu kimi hallarda], hansı vaxt xərcin çəkilməsi 
vaxtı sayılır? (Çəki: 1)

öhdəliyin ləğv edildiyi və ya ödənildiyi vaxt
xərcin faktiki çəkildiyi vaxt
gəlirin faktiki əldə edildiyi vaxt
vergi ödəyicisinin pul vəsaitinin köçürülməsi haqqındakı tapşırığının bank 

tərəfindən alındığı vaxt

BÖLMƏ: 1011
Ad 1011

Suallardan 52

Maksimal faiz 52

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəlir əldə edilməsinin və xərc 
çəkilməsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq gəlirini və xərcini müvafiq surətdə gəlir 
almaq hüququnun əldə edildiyi və ya xərcin çəkilməsi barədə öhdəliyin yarandığı vaxt 
nəzərə almalıdır? (Çəki: 1)

kassa metodu ilə
hesablama metodu ilə
kassa və hesablama metodlarının hər ikisindən
ikili yazılış üsulundan 



Sual: Hesablama metodundan istifadə edilərkən vergi ödəyicisi müqavilə üzrə iş 
görürsə və ya xidmət göstərirsə, hansı vaxt gəlirin əldə edildiyi vaxt sayılır? (Çəki: 1)

müqavilə ilə nəzərdə tutulduğu vaxt 
müqavilədə nəzərdə tutulan işlərin görülməsinin və ya xidmətlərin göstərilməsinin 

tam başa çatdığı vaxt
işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi öhdəliyinin yarandığı vaxt 
istənilən vaxt

Sual: Vergi ödəyicisi vergi uçotunun aparılması üçün hesablama metodundan istifadə 
etdikdə, əqdlə bağlı olan xərcin çəkilməsi vaxtı, başqa hallar nəzərdə 
tutulmamışdırsa, aşağıda sadalanan şərtlərin hansılarına əməl edildiyi vaxt sayılır? 1. 
vergi ödəyicisi birmənalı olaraq maliyyə öhdəliklərini qəbul edir 2. maliyyə 
öhdəliklərinin məbləği dəqiq qiymətləndirilir 3. ödənişin nağd qaydada həyata 
keçirildiyi vaxt 4. əqddə və ya müqavilədə iştirak edən bütün tərəflər əqd və ya 
müqavilə üzrə özlərinin bütün öhdəliklərini yerinə yetirmişlər, yaxud müvafiq 
məbləğlər qeyd-şərtsiz ödənilməlidir (Çəki: 1)

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

Sual: Hüquqi şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər 
həmin fəaliyyətdən əldə etdikləri birgə gəliri hansı qaydada bölüşdürürlər? (Çəki: 1)

çəkilən birgə xərclər çıxılmadan onlar arasındakı razılığa uyğun olaraq
çəkilən birgə xərclər çıxılmadan işçilərin sayına mütənasib olaraq 
çəkilən birgə xərclər çıxılmaqla onlar arasındakı razılığa uyğun olaraq 
birgə gəlir bölüşdürülmür

Sual: Uzunmüddətli müqavilə dedikdə, nə başa düşülür? (Çəki: 1)
müqavilədə nəzərdə tutulan istehsal, quraşdırma və ya tikinti, yaxud bunlarla 

bağlı xidmətlərin və işlərin 3 ay ərzində başa çatdırıldığı müqavilə
müqavilədə nəzərdə tutulan istehsal, quraşdırma və ya tikinti, yaxud bunlarla 

bağlı xidmətlərin və işlərin vergi ili ərzində başa çatdırılmadığı müqavilə 
müqavilədə nəzərdə tutulan istehsal, quraşdırma və ya tikinti, yaxud bunlarla 

bağlı xidmətlərin və işlərin 6 ay ərzində başa çatdırıldığı müqavilə
müqavilədə nəzərdə tutulan istehsal, quraşdırma və ya tikinti, yaxud bunlarla 

bağlı xidmətlərin və işlərin 90 gün ərzində başa çatdırıldığı müqavilə

Sual: Vergi ödəyicisi özünün mülkiyyətində olan və sonradan satılmaq, yaxud məhsul 
istehsalı, işlər görülməsi və ya xidmətlər göstərilməsində istifadə olunmaq üçün 
nəzərdə tutulan hər hansı malı əmtəə-material ehtiyatlarına aid edə bilərmi? (Çəki: 1)

aid etməyə borcludur
aid edə bilməz
vergi orqanının göstərişinə əsasən aid edilə bilər
maliyyə orqanının göstərişinə əsasən aid edilə bilər 



Sual: Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi mənəvi 
cəhətdən köhnəlmiş və ya dəbdən düşmüş qüsurlu malın, yaxud digər səbəblər 
üzündən istehsalına çəkilmiş xərclərdən [satınalma qiymətindən] yüksək qiymətə 
satıla bilməyən malın [məhsulun] dəyərini hansı göstərici [qiymət] əsas götürməklə 
qiymətləndirə bilər (Çəki: 1)

həmin malların istehsal qiymətini
həmin malların ilkin qiymətini
həmin malların satıla biləcəyi qiyməti
həmin malların qalıq dəyərini

Sual: İcarəyə verən maddi əmlakı maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə icarəyə verirsə, 
vergitutma məqsədləri üçün əmlakın sahibi kim hesab edilir? (Çəki: 1)

icarəyə verən
icarəçi
bu zaman müqavilənin şərtləri əsas götürülür
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Dövlət Əmlakının İdarə edilməsi üzrə Dövlət 

Komitəsi]

Sual: Aşağıdakı hallardan hansılar olduqda əmlak icarəsi maliyyə lizinqi sayılmır? 1. 
lizinq müqaviləsi ilə icarə müddəti qurtardıqdan sonra əmlakın mülkiyyətə verilməsi 
nəzərdə tutulduğu, yaxud icarə müddəti qurtardıqdan sonra icarəçi əmlakı müəyyən 
edilmiş və ya qabaqcadan güman edilən qiymətlərlə almaq hüququna malik olduğu 
halda 2. icarə haqqının ödəniləcək məbləği əmlakın icarənin əvvəlinə olan bazar 
qiymətinin ən azı 90 faizinə bərabər və ya ondan artıq olduğu halda 3. icarə müddəti 
icarəyə götürülən əmlakın istismar müddətinin 75 faizindən az olduğu halda 4. icarə 
müddəti qurtardıqdan sonra əmlakın qalıq dəyəri icarənin əvvəlinə onun bazar 
qiymətinin 20 faizindən artıq olduğu halda 5. icarə haqqının ödəniləcək məbləği 
əmlakın icarənin əvvəlinə olan bazar qiymətinin 75 faizindən aşağı olduğu halda 
(Çəki: 1)

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

Sual: Əvvəllər gəlirdən çıxılmış ümidsiz borc ödənilirsə, əldə edilən məbləğ: (Çəki: 1)
gəlirə aid edilmir
gəlirə aid edilir 
mənfəətin azaldılmasına aid edilir
xərclərin artırılmasına aid edilir.

Sual: Aktivlərini əvəzsiz əsasla və ya güzəştli qiymətlə təqdim edən şəxsin gəliri necə 
müəyyənləşdirilir ? (Çəki: 1)

aktivləri əvəzsiz əsasla və ya güzəştli qiymətlə təqdim edən şəxs gəlir əldə etmir
aktivləri əvəzsiz əsasla və ya güzəştli qiymətlə təqdim edən şəxsin gəliri 

aktivlərin ilkin dəyəri ilə qalıq dəyəri arasındakı fərq kimi müəyyənləşdirilir
aktivləri əvəzsiz əsasla və ya güzəştli qiymətlə təqdim edən şəxs vergitutma 

məqsədləri üçün zərərə düşür



aktivlərini əvəzsiz əsasla və ya güzəştli qiymətlə təqdim edən şəxsin gəliri belə 
təqdim edilən aktivin bazar qiyməti ilə onun vergitutma məqsədləri üçün 
müəyyənləşdirilən dəyəri arasındakı fərqdən ibarətdir

Sual: Aktivlərin təqdim edilməsindən yaranan zərər necə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
aktivlərin təqdim edilməsindən daxilolmalar və həmin aktivlərin Vergi Məcəlləsinə 

uyğun olaraq müəyyənləşdirilən dəyəri arasındakı fərq kimi 
aktivlərin təqdim edilməsindən daxilolmalar ilə və həmin aktivlərin Vergi 

Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən dəyərinin cəmi kimi 
aktivlərin təqdim edilməsindən daxilolmalar və həmin aktivlərin Vergi Məcəlləsinə 

uyğun olaraq müəyyənləşdirilən dəyəri arasındakı fərqin yarısı kimi
aktivlərin təqdim edilməsindən daxilolmalar ilə və həmin aktivlərin Vergi 

Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən dəyərinin cəminin yarısı kimi

Sual: Aktivlər kreditlər hesabına alındığı halda, kredit faizləri (Çəki: 1)
aktivlərin dəyərini artırır
aktivlərin dəyərini artırmır və Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılır
aktivlərin dəyərini azaldır
vergi ödəyicisinin gəlirinə aid edilir

Sual: Hüquqi şəxs ləğv edilərkən həmin hüquqi şəxsin aktivi hüquqi şəxs olan 
iştirakçıya verildiyi zaman, ləğvetmədən əvvəl iştirak payının neçə faizi həmin 
iştirakçıya məxsus olduqda, aktivlərin iştirakçıya verilməsi ləğv edilən hüquqi şəxs 
tərəfindən aktivlərin təqdim edilməsi sayılmır? (Çəki: 1)

100 faiz 
50 faiz
75 faiz
90 faiz

Sual: Hüquqi şəxsin yenidən təşkili zamanı yenidən təşkilin iştirakçısı olan hüquqi 
şəxsə və ya hüquqi şəxslərə məxsus əmlakın və iştirak paylarının dəyəri hansı 
əmlakın və iştirak paylarının dəyəri ilə eynidir? (Çəki: 1)

həmin əmlakın və iştirak paylarının bilavasitə yenidən təşkildən sonrakı dəyəri ilə 
həmin əmlakın və iştirak paylarının bilavasitə yenidən təşkildən əvvəlki dəyəri ilə 

yenidən təşkildən sonrakı dəyərinin cəminin yarısına bərabərdir
həmin əmlakın və iştirak paylarının bilavasitə yenidən təşkildən əvvəlki dəyəri ilə 
yenidən təşkilin iştirakçısı olan hüquqi şəxsə və ya hüquqi şəxslərə məxsus və 

yenidən təşkildə pay şəklində qoyulmamış əmlakların dəyəri ilə

Sual: Hüquqi şəxsin yenidən təşkili zamanı yenidən təşkilin iştirakçısı olan rezident 
hüquqi şəxsin özünün iştirak paylarının bu yenidən təşkilin iştirakçısı olan digər 
rezident hüquqi şəxsdəki iştirak payları ilə hər hansı mübadiləsi iştirak payının 
vergiyə cəlb olunan özgəninkiləşdirilməsi hesab edilirmi? (Çəki: 1)

bu hallar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə 
Dövlət Komitəsi] tərəfindən müəyyənləşdirilir

hesab edilmir



hesab edilir
qismən hesab edilə bilər 

Sual: Aşağıdakılardan hansılar hüquqi şəxsin yenidən təşkili sayılır ? 1. iki və daha 
çox rezident hüquqi şəxsin birləşməsi 2. rezident hüquqi şəxsin iki və ya daha çox 
rezident hüquqi şəxsə ayrılması 3. hüquqi şəxsin ləğvi 4. hüquqi şəxsin müstəqil 
bölməsinin təqdim edilməsi 5. ayırma yolu ilə yeni şəxs yaradılması (Çəki: 1)

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

Sual: Hüquqi şəxsin sahibliyi əvvəlki ilə nisbətən neçə faiz dəyişdikdə, bu dəyişikliyin 
baş verdiyi vergi ilindən başlayaraq əvvəlki vergi ilindən zərərin, gəlirdən çıxılmaların, 
əvəzləşdirmələrin keçirilməsinə icazə verilmir? (Çəki: 1)

45 və ya daha çox faiz dəyişdikdə
30 və ya daha çox faiz dəyişdikdə
20 və ya daha çox faiz dəyişdikdə
50 və ya daha çox faiz dəyişdikdə

Sual: Aşağıda göstərilən hansı vergi ödəyiciləri vergi orqanına bəyannamə verirlər ? 
1. muzdlu işlə əlaqədar olaraq gəlir əldə edən fiziki şəxslər 2. rezident müəssisələr 3. 
Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi olan qeyri-rezidentlər 4. vergiyə 
cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirindən ödəmə yerində 
vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər 5. avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük 
daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri (Çəki: 1)

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

Sual: Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi nümayəndəliyi olan qeyri-rezident 
fiziki şəxslər illik bəyannaməni nə vaxt vergi orqanına təqdim edirlər? (Çəki: 1)

hesabat ilindən sonrakı ilin fevral ayının 1-dən gec olmayaraq
hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq
hesabat ilindən sonrakı ilin aprel ayının 15-dən gec olmayaraq
hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 1-dən gec olmayaraq

Sual: Vergi ödəyicisi Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətini 
dayandırdıqda neçə gün müddətində vergi orqanına gəlir və ya mənfəət vergisi 
bəyannaməsini təqdim edir? (Çəki: 1)

10 gün
5 gün
45 gün
30 gün



Sual: Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi ləğv edildikdə vergi orqanına məlumat 
kim tərəfindən verilir? (Çəki: 1)

maliyyə orqanı tərəfindən
bank tərəfindən
ləğvetmə komissiyası və ya vergi ödəyicisi tərəfindən 
auditor təşkilatı tərəfindən

Sual: Bəyannamə verməli olmayan fiziki şəxs verginin yenidən hesablanması və 
vəsaitlərin qaytarılması haqqında tələb irəli sürülən bəyannamə verə bilərmi? (Çəki: 
1)

bəyannamə verə bilər, lakin vəsaitlərin qaytarılması haqqında tələb irəli sürə 
bilməz

bəyannamə verə bilməz
bəyannamə verə bilər 
yalnız Vergilər Nazirliyinin icazəsi ilə verginin yenidən hesablanması və 

vəsaitlərin qaytarılması haqqında tələb irəli sürülən bəyannamə verə bilər 

Sual: Aşağıda göstərilən hansı gəlirlərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulmur? (Çəki: 
1)

dividend şəklində əldə edilən gəlir
qeyri-rezidentə ödənilən gəlir
dövlət sosial təminat sistemi vasitəsilə ödənilən pensiyalar
hüquqi şəxslər və sahibkarlar tərəfindən ödənilən digər pensiyalar

Sual: ƏDV ödəyiciləri və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri istisna olmaqla muzdla 
işləyən fiziki şəxslərə ödəmələr verən hüquqi şəxslər və sahibkarlar ödəmə 
mənbəyində tutulan vergilər barədə bəyannaməni nə vaxt vergi orqanına təqdim 
etməlidir? (Çəki: 1)

rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 10-dan gec olmayaraq
rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 7-dən gec olmayaraq
rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 15-dən gec olmayaraq
rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq

Sual: Gəlir [mənfəət] vergisi üzrə rüblük cari ödəmənin məbləği əvvəlki vergi ilində 
hesablanmış vergi məbləğinin neçə hissəsini təşkil edir? (Çəki: 1)

1/5 hissəsini
1/4 hissəsini
1/3 hissəsini 
1/2 hissəsini

Sual: Gəlir [mənfəət] vergisi üzrə cari ödəmə məbləğlərinin müəyyən edilməsinin 
neçə üsulu mövcuddur? (Çəki: 1)

1
3
2



4

Sual: Vergi ödəyicisi cari vergi ödəmələrinin məbləğini müəyyənləşdirmək üçün tətbiq 
etdiyi metod barədə məlumat vermədiyi halda vergi orqanı hansı metodu tətbiq edir? 
(Çəki: 1)

rübdəki gəlirinin həcmini onun keçən ilin ümumi gəlirində [gəlirdən çıxılan 
məbləğlər nəzərə alınmadan] verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsala vurmaqla 
müəyyənləşdirilən metod

əvvəlki vergi ilində hesablanmış vergi məbləğinin ¼ hissəsi kimi 
müəyyənləşdirilən metod

hər iki metodu
heç birini

Sual: Cari vergi ödəmələri nəyə aid edilir? (Çəki: 1)
vergi ili üçün tutulan verginin məbləğinə
heç nəyə aid edilmir
hesablanan gəlir məbləğinə
digər xərc məbləğlərinə

Sual: Əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicilərinin cari vergi ödəmələrinin məbləği 
mənfəətdən və ya gəlirdən verginin məbləğinin neçə faizindən az olmamalıdır? (Çəki: 
1)

25 faizindən
50 faizindən
75 faizindən
90 faizindən

Sual: Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi tərəfindən mənfəət, yaxud 
gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə 
ödənilmədikdə, həmin vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbiri görülür? (Çəki: 
1)

vergi ödəyicisinə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir 
vergi ödəyicisindən ödənilməmiş cari vergi ödəmələrinə görə ödəmə 

müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün ödənilməli olan məbləğin 0,05 faizi 
məbləğində faiz tutulur

vergi ödəyicisindən ödənilməmiş cari vergi ödəmələrinə görə ödəmə 
müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün ödənilməli olan məbləğin 0,1 faizi 
məbləğində faiz tutulur

heç bir məsuliyyət tədbiri görülmür

Sual: Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün 
qeydiyyata alındıqdan sonra onların mənfəət və ya gəlir vergiləri üzrə cari vergi 
ödəmələrinin məbləği hansı normativ sənədə əsasən müəyyən edilir? (Çəki: 1)

vergi ödəyicisi əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alındığı il cari 
vergi ödəmələrini aparmır

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilir



Vergilər Nazirliyinin əmrinə əsasən müəyyən edilir
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış normativ sənədə əsasən müəyyən edilir

Sual: Vergi ödəyiciləri mənfəət [gəlir] vergisi üzrə son hesablamanı nə vaxt aparmalı 
və vergini ödəməlidirlər? (Çəki: 1)

vergi ili üçün bəyannamənin verilməsinin müəyyən edilmiş vaxtınadək son 
hesablamanı aparmalı və vergini ödəməlidirlər

istənilən vaxt
növbəti ilin aprel ayının 15-dək
növbəti ilin yanvar ayının 1-dək

Sual: Əlavə dəyər vergisi nədir? (Çəki: 1)
vergi tutulan dövriyyədən hesablanan vergi
vergi ödəyicisinə verilən elektron vergi hesab-fakturalarda göstərilən vergi
Əlavə dəyər vergisi (bundan sonra ƏDV) vergi tutulan dövriyyədən hesablanan 

verginin məbləği ilə Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq verilən elektron 
vergi hesab-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən sənədlərə 
müvafiq surətdə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərq

vergi ödəyicisinə verilən elektron vergi hesab-fakturalarda göstərilən verginin 
ödənilmiş məbləği

Sual: Aşağıdakı şəxslərdən hansıları ƏDV-ni ödəməkdən azaddırlar? (Çəki: 1)
Respublikasına ƏDV tutulan malları idxal edən şəxslər
ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmədən iş görən və ya xidmət 

göstərən qeyri-rezident şəxslər
sığorta fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər
Aksizli malları istehsal edən şəxslər

Sual: Azərbaycan Respublikasında iş görən və ya xidmət göstərən qeyri-rezidentlər 
nə vaxt ƏDV ödəyiciləri sayılırlar? (Çəki: 1)

[yeni cavab]
vergi tutulan əməliyyatlarının həcmindən asılı olaraq
qeyri-rezidentlər ƏDV ödəyiciləri deyildir
ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçdikdən sonra 
istənilən halda

Sual: Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövr ərzində vergi tutulan 
əməliyyatlarının həcmi ən azı hansı məbləğdən artıq olan hüquqi şəxs, ƏDV-nin 
məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməlidir? (Çəki: 1)

90000 manatdan
120000 manatdan
22500 manatdan
45000 manatdan



Sual: Əvvəlki on iki aylıq dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 90000 
manatdan artıq olan fiziki şəxs həmin dövr başa çatdıqdan sonra neçə gün ərzində 
vergi orqanına ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur?... 
(Çəki: 1)

2 gün
5 gün
10 gün
15 gün

Sual: Birgə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs hansı halda ƏDV-nin 
məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur? (Çəki: 1)

belə şəxslər həmişə ƏDV ödəyicisidir
birgə sahibkarlıq fəaliyyətində vergi tutulan əməliyyatlarının həcmindən asılı 

olmayaraq ƏDV ödəyicisi ola bilməzlər
birgə sahibkarlıq fəaliyyəti iştirakçıları hüquqi şəxs olduqda 
birgə sahibkarlıq fəaliyyəti iştirakçılarından biri ƏDV ödəyicisi 

Sual: ƏDV-nin məqsədləri üçün məcburi və ya könüllü qeydiyyat haqqında ərizə 
hansı dövlət orqanının müəyyən etdiyi forma üzrə verilməlidir? (Çəki: 1)

Vergilər Nazirliyinin
Maliyyə Nazirliyinin
Nazirlər Kabinetinin
Nazirlər Kabinetinin

Sual: Şəxs ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçərkən vergi orqanı həmin 
şəxsi ƏDV ödəyicilərinin qeydiyyat reystrində qeydə almağa və ərizə verildikdən 
sonra neçə iş günündən gec olmayaraq ona müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi forma üzrə qeydiyyat bildirişi verməyə borcludur? (Çəki: 1)

10 gün
15 gün
20 gün
5 gün

Sual: Qeydiyyat hansı tarixin əvvəl başlanmasından asılı olaraq aşağıdakı tarixlərin 
birində qüvvəyə minir: 1. məcburi qeydiyyat zamanı qeydiyyat haqqında ərizə 
verməyə dair öhdəliyin yarandığı aydan sonrakı hesabat dövrünün birinci günündə; 2. 
könüllü qeydiyyat zamanı - qeydiyyat haqqında ərizənin verildiyi aydan sonrakı 
hesabat dövrünün birinci günündə; 3. vergi ödəyicisinin qeydiyyat haqqındakı 
ərizəsində göstərilən tarixdə; 4. vergi orqanının təşəbbüsü ilə müəyyən edilən tarixdə; 
5. vergi ödəyicisinin ərizəsinin təqdim edildiyi tarixdə. (Çəki: 1)

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



Sual: Hansı vergi ödəyicisini vergi orqanı ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alır və 
ona müvafiq qeydiyyat bildirişi göndərir? (Çəki: 1)

ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməyə borclu olan, lakin qeydiyyat 
üçün ərizə verməyən

qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan rezident şəxsləri 
qeyri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qeyri-rezident şəxsləri
ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat haqqında öhdəliyi yaranmayan və ərizə 

verməyən 

Sual: Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş hallarda ƏDV ödəyicisi haqqında rəsmi 
sorğulara əsasən sorğu edənə hansı sənəd verilir? (Çəki: 1)

rəsmi sorğunun nəticələri üzrə tərtib olunan akt
qeydiyyata alınmadan imtina barədə bildiriş
ƏDV ödəyicilərinin reyestrindən çıxarış
qeydiyyat bildirişi

Sual: Vergi ödəyicisinin vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki 
tam 12 təqvim ayı ərzində 75000 manatdan çox olmadığı halda vergi ödəyicisi son 
qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən neçə il keçdikdən sonra qeydiyyatın 
ləğv olunması barədə ərizə verə bilər? (Çəki: 1)

3 il
1il
2 il 
il yarım

Sual: ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunması nə vaxt qüvvəyə minir? 
(Çəki: 1)

qeydiyyatın ləğv edilməsinə dair ərizənin verildiyi aydan sonrakı ayın 1-ci 
günündə

qeydiyyatın ləğv edilməsinə dair ərizənin verildiyi gün
qeydiyyatın ləğv edilməsinə dair ərizənin verildiyi ayın 1-ci günü
vergi orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən gün

Sual: ƏDV üzrə vergitutma obyekti olan əməliyyatları göstərin: 1. malların təqdim 
edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi; 2. fövqəladə hallardan başqa, 
malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması və ya oğurlanması; 3. fövqəladə hallar 
nəticəsində malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması və ya oğurlanması; 4. ƏDV 
qeydiyyatının ləğvetmə vaxtı sahiblikdə qalan mallar 5. Azərbaycan Respublikasının 
hüdudlarından kənarda xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi (Çəki: 1)

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

Sual: ƏDV tutulan əməliyyatı göstərin (Çəki: 1)



tutulan məbləğlər hədlərində dövlət hakimiyyəti, yerli özünü idarə etmə və digər 
səlahiyyətli orqanların tutduğu dövlət rüsumu, icazə haqları, yığımlar və onların 
tutulması müqabilində göstərdiyi xidmətlər;

kütləvi informasiya vasitələri məhsullarının alqı-satqısının bütün növləri üzrə 
dövriyyələr, mətbu kütləvi informasiya vasitələri məhsulları istehsalı ilə bağlı 
redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti 

vergi ödəyicisinin haqqı ödənilməklə və ya əvəzsiz qaydada öz işçilərinə və digər 
şəxslərə mal verməsi, iş görməsi və ya xidmət göstərməsi

Azərbaycan Respublikası Milli Bankının qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı mal idxalı, iş görülməsi və xidmət 
göstərilməsi

Sual: Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində 
qalan mallar əlavə dəyər vergisinə cəlb edilirmi? (Çəki: 1)

əlavə dəyər vergisinə cəlb edilmir
əlavə dəyər vergisinə mal qalığının 50 faizi cəlb edilir
əlavə dəyər vergisinə cəlb edilir 
əlavə dəyər vergisinə qiymət arasındakı fərq cəlb edilir

Sual: Malları ƏDV-ə cəlb edilən əməliyyatlar nəticəsində əldə edən, lakin bu malları 
əldə edərkən ƏDV-ni əvəzləşdirməyə hüququ olmayan şəxsin həmin malları 
göndərməsinə vergi tutulan əməliyyat kimi baxıla bilərmi? (Çəki: 1)

vergi tutulan əməliyyat kimi baxılmır
vergi tutulan əməliyyat kimi baxılır
ƏDV-dən qismən azad edilən əməliyyat kimi baxılır
sıfır [0) dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyat kimi baxılır

Sual: Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən ƏDV-nin məqsədləri 
üçün vergi tutulan minimum dövriyyə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergitutma 
obyektinin hər kvadrat metri üçün ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərinin zonalar 
üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin] müəyyən etdiyi əmsallar hansı məbləğə tətbiq edilməklə hesablanır? 
(Çəki: 1)

235 manat
225 manat
şərti maliyyə vahidinin 12 mislinə
şərti maliyyə vahidinin 12 mislinə

Sual: Müəssisənin bir əməliyyat çərçivəsində bir vergi ödəyicisi tərəfindən digər vergi 
ödəyicisinə təqdim edilməsi müəssisəni təqdim edən şəxsi əvvəlki vergi dövrləri üçün 
vergiləri, faizləri və ya maliyyə sanksiyalarını ödəməkdən azad edirmi? (Çəki: 1)

azad etmir
müəssisəni təqdim edən şəxsi əvvəlki vergi dövrləri üçün yalnız vergiləri 

ödəməkdən azad edir
müəssisəni təqdim edən şəxsi əvvəlki vergi dövrləri üçün yalnız faizləri və ya 

maliyyə sanksiyalarını ödəməkdən azad edir
bütün hallarda azad edir



BÖLMƏ: 0112 
Ad 0112 

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın dəyəri dedikdə nə başa 
düşülür? (Çəki: 1)

təqdim edilən malın [işin, xidmətin] ƏDV nəzərə alınmaqla dəyəri
vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud 

almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği [hər hansı 
rüsumlar, vergilər və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla]

təqdim edilən malın [işin, xidmətin] ƏDV nəzərə alınmaqla, hər hansı vergi, 
rüsum və yığımlar nəzərə alınmadan dəyəri

təqdim edilən malın [işin, xidmətin]alıcı tərəfindən ödənilən dəyəri

Sual: ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan idxalın dəyəri necə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 
1)

malların gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyəri 
və mallar gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlar və vergilər [ƏDV nəzərə alınmadan] 
əsasında

malların idxalı zamanı idxal sənədlərində göstərilən qiymətlər əsasında
vergi ödəyicisinin bəyan etdiyi qiymətlər əsasında
malların gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyəri 

və mallar gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlar və vergilər nəzərə alınmadan 

Sual: ƏDV üzrə vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi nə vaxt aparılır ? (Çəki: 1)
vergi ödəyicisinin təşəbbüsü ilə istənilən vaxt
qiymətləndirmə bazasında dəyişikliyin baş verdiyi vaxt
vergi tutulan dövriyyə dəqiqləşdirilmir
vergi orqanı tərəfindən müəyyən edilən vaxt

Sual: Malların təqdim edilməsinin, işlər görülməsinin və xidmətlər göstərilməsinin 
aşağıdakı hansı növlərindən ƏDV tutulmur: 1. özəlləşdirilmə qaydasında dövlət 
müəssisəsindən satın alınan əmlakın dəyəri; 2. vergi ödəyicisinin haqqı ödənilməklə 
və ya əvəzsiz qaydada öz işçilərinə və digər şəxslərə mal verməsi, iş görməsi və ya 
xidmət göstərməsi, 3. dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən alınan icarə haqqının 
büdcəyə ödənilməli olan hissəsi; 4. barter əməliyyatları; 5. maliyyə xidmətlərinin 
göstərilməsi; (Çəki: 1)

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



1, 3, 5

Sual: İnvestisiya fondlarının idarə olunması ilə bağlı xidmətlər hansı faiz dərəcəsi ilə 
vergiyə cəlb olunur? (Çəki: 1)

Sıfır [0] dərəcə 
18 faiz 
ƏDV-dən azaddır 
20 faiz

Sual: Xarici valyutanın numizmatika məqsədləri üçün idxal edilməsi əlavə dəyər 
vergisinə hansı qaydada cəlb olunur? (Çəki: 1)

ƏDV-dən azaddır
sıfır [0] dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur
18 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur 
15 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur

Sual: Malların təqdim edilməsinin, işlərin görülməsinin və xidmətlərin göstərilməsinin 
aşağıdakı hansı növlərindən ƏDV tutulmur? 1.kütləvi informasiya vasitələri 
məhsullarının alqı-satqısının bütün növləri üzrə dövriyyələr 2.mətbu kütləvi 
informasiya vasitələri məhsulları istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya 
fəaliyyəti [reklam xidmətləri istisna olmaqla] 3.orta məktəb dərslikləri, uşaq 
ədəbiyyatının və büdcədən maliyyələşdirilən dövlət əhəmiyyətli nəşrlərin istehsalı ilə 
bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti 4.Azərbaycan Respublikası Milli 
Bankının qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 
mal idxalı, iş görülməsi və xidmət göstərilməsi 5.mətbu kütləvi informasiya vasitələri 
məhsullarının istehsalı ilə bağlı reklam xidmətləri (Çəki: 1)

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

Sual: Metropolitendə sərnişin daşıma xidməti ƏDV-yə hansı dərəcə ilə cəlb edilir? 
(Çəki: 1)

sıfır [0) dərəcə ilə
18 faiz dərəcə ilə
20 faiz dərəcə ilə
ƏDV-dən azaddır

Sual: Sıfır [0] dərəcə ilə ƏDV tutulan əməliyyatları göstərin: 1. idxal olunan əmlak 
istisna olmaqla, müəssisənin nizamnamə fonduna [kapitalına] pay şəklində hər hansı 
əmlakın qoyulması; 2. xaricdən alınan əvəzsiz maliyyə yardımları [qrantlar] hesabına 
malların idxalı, qrant üzrə resipiyentlərə malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və 
xidmətlərin göstərilməsi; 3. beynəlxalq və tranzit yük və sərnişin daşınması. 
Beynəlxalq və tranzit uçuşlarla bilavasitə bağlı olan işlərin görülməsi, xidmətlərin 
göstərilməsi; 4. malların və bəzi xidmətlərin ixracı; 5. Azərbaycan Respublikası Milli 



Bankının qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 
mal idxalı, iş görülməsi və xidmət (Çəki: 1)

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

Sual: Xaricdən alınan əvəzsiz maliyyə yardımları [qrantlar] hesabına malların idxalı, 
qrant üzrə resipiyentlərə malların təqdim edilməsi, işlərin göstərilməsi və xidmətlərin 
göstərilməsi hansı dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb olunur? (Çəki: 1)

ƏDV-dən azaddır
Sıfır [0] dərəcə ilə
18 faiz
20 faiz

Sual: Beynəlxalq poçt xidmətləri istisna olmaqla, beynəlxalq və tranzit yük və sərnişin 
daşınması, həmçinin beynəlxalq və tranzit uçuşlarla bilavasitə bağlı olan işlərin 
görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi hansı faiz dərəcəsi ilə ƏDV-yə cəlb olunur? (Çəki: 
1)

sıfır [0] dərəcə ilə
18% dərəcə ilə
bu əməliyyatlar vergidən azaddır
20% dərəcə ilə 

Sual: Vergi ödəyicisi malın alıcısına [işlərin, xidmətlərin sifarişçisinə] elektron vergi 
hesab-fakturasını mal göndəriləndən [iş görüləndən, xidmət göstəriləndən] sonra 
neçə gündən gec olmayaraq verməyə borcludur? (Çəki: 1)

Mal təqdim edildikdən dərhal sonra
3 gündən tez olmayaraq
5 gündən gec olmayaraq
15 gündən sonra

Sual: Malların göndərilməsi onların daşınmasını nəzərdə tutursa, ƏDV elektron vergi 
hesab-fakturasının 5 gün ərzində verilmədiyi halda vergi tutulan əməliyyat nə vaxt 
aparılmış sayılır? (Çəki: 1)

daşınmanın başa çatdırıldığı vaxt
daşınmanın başlandığı vaxt
daşınmanın başa çatdırıldığı aydan sonrakı ayın 1-də
daşınmanın başa çatdırıldığı ayın sonuncu günündə]

Sual: Xidmətlər müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilirsə, ƏDV məqsədləri üçün 
xidmətlərin göstərilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır? (Çəki: 1)

vergi orqanının müəyyən etdiyi vaxt
xidmətlərin hər hansı hissəsi üçün hər dəfə ƏDV-nin elektron vergi hesab-

fakturası nın verildiyi vaxt, yaxud ödəmə əvvəl həyata keçirilmişsə, əməliyyatın hər 
hansı hissəsinin ödənildiyi vaxt 



bu əməliyyatlar vergi tutulan əməliyyatlar hesab edilmir
vergi ödəyicisi tərəfindən müəyyən edilən vaxt

Sual: Vergi ödəyicisi haqqı ödənilməklə öz işçilərinə mal verirsə, ƏDV məqsədləri 
üçün vergi tutulan əməliyyat nə vaxt aparılmış sayılır? (Çəki: 1)

malların təqdim edilməsinə sərəncam verildiyi vaxt
işçilər üçün mallar göndərildiyi, işlər görüldüyü, xidmətlər göstərildiyi vaxt
malların verildiyi ayın sonuncu günü
malların verildiyi aydan sonrakı ayın birinci günü

Sual: Malları göndərən tərəf onları qurursa və ya quraşdırırsa ƏDV-nin məqsədləri 
üçün malların təqdim edildiyi yer hansı yer sayılır? (Çəki: 1)

malların nəqlinin başlandığı yer
malların təqdim edildiyi yer
malların qurulduğu və ya quraşdırıldığı yer 
malların nəqlinin başa çatdığı yer

Sual: İşlərin görüldüyü yer daşınan əmlakla bağlıdırsa, ƏDV məqsədləri üçün işlərin 
görüldüyü yer hansı yer sayılır? (Çəki: 1)

işlərin faktiki görüldüyü yer
işlərin alıcısının yerləşdiyi yer
daşınan əmlakın mülkiyyətçisinin olduğu yer
işləri görən şəxsin qeydiyyatda olduğu yer

Sual: ƏDV-nin məqsədləri üçün nəqletmənin həyata keçirildiyi yer [işlər, xidmətlər bu 
nəqletmə ilə bağlı olduqda] hara sayılır? (Çəki: 1)

nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyatda olduğu yer
nəqliyyat xidmətinin faktiki ödənildiyi yer
nəqliyyat xidmətindən istifadə edən şəxsin olduğu yer 
nəqletmənin faktiki həyata keçirildiyi yer 

Sual: Kompüter, internet və digər elektron şəbəkələr, elektron poçt və digər oxşar 
vasitələrlə xidmətlərin göstərilməsi, yaxud bu cür şəbəkələrdən və ya xidmətlərdən 
istifadə hüququnun verilməsi xidmətləri üzrə işlərin görüldüyü və ya xidmətlərin 
göstərildiyi yer [ƏDV məqsədləri üçün] aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)

işlərin və ya xidmətlərin alıcısının yerləşdiyi və ya qeydiyyatda olduğu, təsis 
edildiyi, işlər və ya xidmətlər alıcının daimi nümayəndəliyi ilə bilavasitə bağlı olduğu 
halda həmin daimi nümayəndəliyin olduğu yer

işlərin faktiki görüldüyü [xidmətlərin faktiki göstərildiyi] yer
daşınmaz əmlakın olduğu yer
nəqletmənin faktiki həyata keçirildiyi yer

Sual: ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezident Azərbaycan 
Respublikası ərazisində xidmət göstərirsə və ya iş görürsə, ƏDV-yə hansı dərəcə ilə 
cəlb olunur? (Çəki: 1)



sıfır [0] dərəcə ilə
18 faiz 
vergidən azaddır
10 faiz

Sual: Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, qeyri-
rezidentdən hesablanan ƏDV nə vaxt büdcəyə ödənilir? (Çəki: 1)

Ödəmə verildiyi gün ərzində
Ödəmə verildiyi gündən sonrakı 5 gün ərzində
Ödəmənin verildiyi ay üçün ƏDV-nin bəyannaməsi verilərkən 
Ödəmə verildiyi gündən sonrakı 7 gün ərzində

Sual: Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməmişdirsə, o qeyri-
rezidentdən hesablanan ƏDV-ni nə vaxt büdcəyə ödəməyə borcludur? (Çəki: 1)

Ödəmənin həyata keçirildiyi gün ərzində
Ödəmə verildiyi gündən sonrakı 5 gün ərzində
Ödəmə verildiyi gündən sonrakı 7 gün ərzində
Ödəmənin verildiyi ay üçün ƏDV bəyannaməsi verilərkən

Sual: Vergi agenti qeyri-rezidentə ƏDV-nin hesablanması barədə vergi orqanına nə 
vaxt bəyannamə təqdim etməlidir? (Çəki: 1)

Ödəmə verilən aydan sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
Ödəmə verilən aydan sonrakı ayın 1-dən gec olmayaraq 
Ödəmə verilən gündən sonra 7 gündən gec olmayaraq
bəyannamə təqdim edilmir

Sual: Əgər idxal olunan mallar gömrük rüsumlarından azad edilirsə, ƏDV tutulan 
əməliyyatın vaxtı necə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

idxal mallarının təqdim edildiyi vaxt
malların gömrük xidməti nəzarətindən çıxdığı vaxt
malların gömrük xidməti nəzarətindən çıxdıqdan sonrakı ayın 1-ci günü
mallar idxal ediləndən 5 gün sonra

Sual: ƏDV məqsədləri üçün digər şəxsin [vəkalət verən] agenti [vəkalət alan] olan 
şəxs tərəfindən mallar göndərilməsi, işlər görülməsi və ya xidmətlər göstərilməsi 
kimin həyata keçirdiyi əməliyyat sayılır? (Çəki: 1)

vəkalət verənin
vəkalət alanın
vəkalət verənlə vəkalət alanın razılığı ilə müəyyənləşdirilir 
hər ikisinin

Sual: Agent ƏDV üzrə vergi ödəyicisi olduqda, agentin digər şəxsdən [vəkalət 
verəndən] aldığı elektron vergi hesab-fakturası ona ƏDV məbləğini əvəzləşdirmək 
hüququ verirmi? (Çəki: 1)

ƏDV elektron vergi hesab-fakturası əldə edildikdə əvəzləşdirmək hüququ verir



digər şəxsdən alınmış elektron vergi hesab-fakturaagentə ƏDV əvəzləşdirmək 
hüququ vermir

ƏDV elektron vergi hesab-fakturası üzrə ödəniş nağdsız qaydada aparıldıqda 
əvəzləşdirmək hüququ verir

agentin heç bir halda ƏDV əvəzləşdirmək hüququ yoxdur

Sual: Agent malların [işlərin, xidmətlərin] alıcısına [sifarişçisinə] elektron vergi hesab-
fakturası verə bilərmi? (Çəki: 1)

malların [işlərin, xidmətlərin] tərkibinə ƏDV daxil edilmişdirsə, elektron vergi 
hesab-fakturası verə bilər

malların [işlərin, xidmətlərin] tərkibinə ƏDV daxil edilib-edilməməsindən asılı 
olmayaraq elektron vergi hesab-fakturası verə bilməz

agent yalnız ƏDV üzrə ödəyici olduqda verə bilər
agentin ƏDV ödəyicisi olub-olmamasından asılı olmayaraq elektron vergi hesab-

fakturası verə bilər

Sual: Agent üçün ƏDV üzrə vergitutma bazası necə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)
malların təqdim edilməsi [işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi] üzrə 

göstərilən xidmətlərə görə digər şəxs tərəfindən ona ödənilən haqların 
[mükafatların] dəyəri agentin vergitutma bazasını təşkil edir

agentin təqdim etdiyi malların tam dəyəri onun vergitutma bazasını təşkil edir
agentin təqdim etdiyi mallara görə ona ödənilən haqlar [mükafatlar] onun 

vergitutma bazasına aid edilmir
agent tərəfindən digər şəxslərə göstərilən xidmətlərə görə agent üçün vergitutma 

bazası yaranmır

Sual: Lotereyaların keçirilməsi şərtlərinə uyğun olaraq uduş fondu tam və ya qismən 
mallardan ibarət olduqda, lotereya keçirən şəxs tərəfindən uduş fondu üçün alınmış 
mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin məbləği əvəzləşdirilirmi? (Çəki: 1)

hər bir halda əvəzləşdirilir
uduş fondu üçün alınmış mallara görə ƏDV ödənilmir
əvəzləşdirilmir
ƏDV lotereyanı udmuş şəxs tərəfindən ödənilir

BÖLMƏ: 0113 
Ad 0113 

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Komisyonçunun komitentden aldığı elektron vergi hesab-fakturası 
komisyonçuya ƏDV məbləğini əvəzləşdirmək hüququ verirmi? (Çəki: 1)



komisyonçu ƏDV ödəyicisi olduqda əvəzləşdirmək hüququ verir
komisyonçu ƏDV ödəyicisi olmadıqda əvəzləşdirmək hüququ verir
komisyonçunun ƏDV ödəyicisi olub-olmamasından asılı olmayaraq 

əvəzləşdirmək hüququ vermi
komissiya qaydasında malların satışı ƏDV-yə cəlb edilmir

Sual: Komitent qeyri-rezident olduqda malların komissiya qaydasında satışı üzrə 
ƏDV məqsədləri üçün əməliyyatlar kimin apardığı əməliyyatlar hesab edilir? (Çəki: 1)

komitentin apardığı əməliyyatlar 
bu halda malların komisyon qaydada satışı ƏDV məqsədləri üçün əməliyyatlar 

hesab edilmir
komitentlə komisyonçunun razılığı ilə müəyyənləşdirilir
agentin, yəni komisyonçunun apardığı əməliyyatlar 

Sual: Komisyonçu idxal olunmuş mallara görə gömrük orqanlarına ƏDV ödəmişdirsə, 
bu ödəmənin yerinə yetirildiyini təsdiq edən sənədlər ƏDV ödəyicisi olan 
komisyonçuya həmin ƏDV məbləğinin əvəzləşdirmək hüququ verirmi? (Çəki: 1)

heç bir halda vermir
verir
komitentlə komisyonçunun razılığı əsasında müəyyənləşdirilir
əvəzləşdirməni ancaq komitent apara bilər

Sual: ƏDV-nin dərəcəsi vergi tutulan əməliyyatın və idxalın dəyərinin neçə faizidir? 
(Çəki: 1)

vergi tutulan əməliyyatın dəyərinin 10 faizi
vergi tutulan əməliyyatın və idxalın dəyərinin 18 faizi
vergi tutulan idxalın 0 faizi
vergi tutulan idxalın 15 faizi

Sual: Hesabat dövrü ərzində vergi tutulan dövriyyədən büdcəyə ödənilməli olan ƏDV-
nin məbləği necə müəyyənləşdirilir ? (Çəki: 1)

vergi tutulan dövriyyəyə vergi dərəcəsinin tətbiqi ilə hesablanan verginin məbləği 
kimi

vergi tutulan dövriyyəyə vergi dərəcəsinin tətbiqi ilə hesablanan verginin məbləği 
ilə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasında olan fərq kimi

malların [işlərin və xidmətlərin] alış qiymətləri ilə təqdimetmə qiymətləri 
arasındakı fərqdən hesablanan məbləği kimi

vergi qanunvericiliyinə müvafiq olaraq əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği kimi

Sual: Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların 
[iş və xidmətlərin] dəyəri ödənilən gündən gec olmayaraq, malların [iş və xidmətlərin] 
dəyəri üzrə iki və ya daha çox ödəmə aparılarsa, ƏDV-nin məbləği necə 
ödənilməlidir? (Çəki: 1)

aparılmış ödəniş məbləğinə uyğun olaraq ƏDV-nin depozit hesabı vasitəsilə 
ödənilməlidir. 

aparılmış ödəniş məbləğinə uyğun olaraq bank hesabı vasitəsilə ödənilməlidir.



aparılmış ödəniş məbləğinə uyğun olaraq nağd qaydada ödənilməlidir.
aparılmış ödəniş məbləğinə uyğun olaraq vergi ödəyicisinin depozit hesabı 

vasitəsilə ödənilməlidir

Sual: Əyləncə və yemək xərclərinin, habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli 
xərclərinin çəkilməsi nəticəsində ödənilmiş ƏDV necə əvəzləşdirilir? (Çəki: 1)

nağdsız ödəmələr olduqda əvəzləşdirilir
ödənişin formasından asılı olmayaraq əvəzləşdirilmir
ödənişin 50 faizi həcmində əvəzləşdirilir
nağd ödəmələr olduqda əvəzləşdirilir

Sual: Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və ya sosial xarakteri daşıyan vergi ödəyicisinin 
xərcləri bu cür fəaliyyət çərçivəsində çəkilirsə, ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə yol 
verilirmi? (Çəki: 1)

yol verilmir
yol verilir
yalnız əyləncə xərclərinə görə ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə yol verilir
yalnız sosial xarakterli xərclərinə görə ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə yol verilir

Sual: Vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi zamanı bəyannamədə büdcəyə 
çatası ƏDV-nin məbləği düzgün göstərilməmişdirsə, büdcəyə ödənilməli olan ƏDV-
nin məbləği hansı dövr üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş bəyannamədə 
dəqiqləşdirilir? (Çəki: 1)

həmin halların yarandığı hesabat dövrü üzrə
ƏDV üçün elektron vergi elektron vergi hesab-fakturanı verildiyi və ƏDV-nin 

məbləğini həmin elektron vergi hesab-fakturadadüzgün göstərildiyi dövr üzrə
vergi tutulan dövriyyə dəqiqləşdirilmir
mallar, işlər və xidmətlərlə bağlı ödəmə aparılan dövr üzrə

Sual: Sıfır [0] dərəcəsi ilə ƏDV tutulan əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən mallar, 
işlər, xidmətlər alınarkən nağdsız qaydada ƏDV-nin depozit hesabı vasitəsilə 
ödənilmiş ƏDV-nin məbləği hansı qaydada əvəzləşdirilir? (Çəki: 1)

50 faiz əvəzləşdirilir
əvəzləşdirilmir
ümumi qaydada əvəzləşdirilir 
30 faiz əvəzləşdirilir

Sual: Hansı şəxslərin ƏDV elektron vergi hesab-fakturası nı vermək hüququ vardır ? 
(Çəki: 1)

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməyən fiziki şəxslərin
ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməyən hüquqi şəxslərin
ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçən hüquqi və fiziki şəxslərin
ƏDV qeydiyyatından asılı olmayaraq istənilən şəxslərin



Sual: Vergi ödəyicisi malın alıcısına [işlərin, xidmətlərin sifarişçisinə] elektron vergi 
hesab-fakturasını mal göndəriləndən [iş görüləndən, xidmət göstəriləndən] sonra 
neçə gündən gec olmayaraq verməyə borcludur? (Çəki: 1)

3
7
5
10

Sual: Qəbzlər, çeklər, müəyyən edilmiş qaydada sifariş edilməyən, çap edilməyən və 
tərtib edilməyən elektron vergi hesab-fakturaları, nağd aparılan əməliyyatların 
rəsmiləşdirildiyi sənədlər ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə əsas verirmi? (Çəki: 1)

əsas vermir
yalnız nağd aparılan əməliyyatların rəsmiləşdirildiyi sənədlər əsas verir
əsas verir
yalnız qəbzlər əsas verir

Sual: Aşağıdakı sənədlərdən hansı ƏDV-nin ödənilmiş məbləğinin əvəzləşdirilməsinə 
əsas vermir? (Çəki: 1)

gömrük orqanları tərəfindən verilən ƏDV-nin ödənildiyini təsdiq edən idxal 
sənədləri

qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə hesablanmış ƏDV ödənilməsini təsdiq edən 
ödəmə sənədi 

elektron vergi hesab-fakturası
qəbz və ya çek

Sual: Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə və ya hüquqi şəxs yaratmadan 
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxsin fəaliyyətinə xitam verildikdə, ƏDV 
bəyannaməsi Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş müddətdən gec olmamaq şərti ilə 
neçə gün müddətində vergi orqanına təqdim edilməlidir? (Çəki: 1)

30 gün
15 gün
7 gün
2 gün

Sual: ƏDV-nin bəyannaməsi hər hesabat dövrü üçün hesabat dövründən sonra hansı 
müddətdə vergi orqanına təqdim olunur? (Çəki: 1)

hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dən gec olmayaraq

Sual: Vergi tutulan idxal üzrə ƏDV Vergi Məcəlləsinə və gömrük qanunvericiliyinə 
uyğun olaraq gömrük rüsumlarının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan qaydada hansı 
dövlət orqanı tərəfindən hesablanır və alınır? (Çəki: 1)

Vergi orqanları tərəfindən
Bələdiyyələr tərəfindən



Məhkəmə orqanları tərəfindən
Gömrük orqanları tərəfindən

Sual: Naxçıvan MR-da tutulan ƏDV hansı büdcəyə ödənilir? (Çəki: 1)
Naxçıvan MR-nın büdcəsinə
Respublika büdcəsinə
yerli icra hakimiyyətinin büdcədənkənar fonduna
bələdiyyə büdcəsinə

BÖLMƏ: 0114 
Ad 0114 

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Hesabat dövründə vergi tutulan dövriyyəsinin azı neçə faizi sıfır [0] dərəcəsi ilə 
vergi cəlb olunan vergi ödəyicisinə ƏDV-nin artıq ödənilmiş məbləği onun ərizəsinin 
verildiyi vaxtdan 45 gün ərzində qaytarılır? (Çəki: 1)

45 faizi
50 faizi 
75 faizi
25 faizi

Sual: ƏDV-nin düzgün hesablanması və vaxtında ödənilməsi üçün kim məsuliyyət 
daşıyır? (Çəki: 1)

vergi ödəyiciləri və onun vəzifəli şəxsləri
vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri
gömrük orqanları və onların vəzifəli şəxsləri
maliyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri

Sual: Malların idxalı zamanı ƏDV-nin tutulmasına kim məsuliyyət daşıyır? (Çəki: 1)
vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri
gömrük orqanları və onların vəzifəli şəxsləri
maliyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri
vergi ödəyicisi və onun vəzifəli şəxsləri

Sual: Aksiz nədir? (Çəki: 1)
Aksizli malların gəlirdən çıxılmayan xərclərinə aid edilməyən və müəssisənin 

mənfəətindən ödənilən vergidir
Aksizli malların idxalına görə ödənilən xüsusi rüsumlardır
Aksizli malların satış qiymətinə daxil edilən vergidir



Aksizli malların maya dəyərinə daxil edilən vergidir

Sual: Aşağıda göstərilən şəxslərdən hansı aksiz vergisinin ödəyicisi deyildir? (Çəki: 
1)

aksizli malları istehsal edən müəssisələr
aksizli malları idxal edən şəxs
aksizli malları istehsal edən fiziki şəxs
aksizli malların satışı ilə məşğul olan şəxs 

Sual: Aksizin vergitutma obyektinin məqsədləri üçün istehsal binasına 
aşağıdakılardan hansı daxildir? (Çəki: 1)

İstehsalın olduğu ərazidə yerləşən anbarlar, köməkçi anbar sahələri və digər 
oxşar binalar

İstehsalın olduğu ərazidə yerləşən anbarlar və ticarət obyektləri
Aksizli malları istehsal edən şəxslərin aksizli malları saxladığı anbarlar 
İstehsalın olduğu ərazidən kənarda yerləşən anbarlar, köməkçi anbar sahələri və 

digər oxşar binalar

Sual: İdxal olunan minik avtomobilləri, istirahət və ya idman yaxtaları və bu 
məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr üçün aksiz üzrə vergi tututlan 
əməliyyatın məbləği nədir? (Çəki: 1)

onların topdansatış bazar qiyməti
onların mühərrikinin həcmi
idxal olunan malların miqdarı
həmin vasitələrin gömrük dəyəri

Sual: Aksizli malların idxalı zamanı aksiz tutulan əməliyyatın vaxtı hansı 
qanunvericilik aktına uyğun olaraq müəyyən edilir? (Çəki: 1)

Vergi Məcəlləsinə
Mülki Məcəlləyə 
Gömrük Məcəlləsinə 
Mülki-Prosessual Məcəlləyə

Sual: Fiziki şəxs fərdi istehlakı üçün neçə litr alkoqollu içkini aksiz vergisi 
ödənilmədən idxal edə bilər? (Çəki: 1)

7 litr
10 litr
3 litr 
5 litr

Sual: Fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 3 litr alkoqollu içki və 600 ədəd siqaret idxal 
edilərkən aksizdən azadolmalar hansı halda tətbiq edilir? (Çəki: 1)

gömrük rüsumlarından azadolmaların şərtlərinə əməl edilmiş olduqda
bütün hallarda
fiziki şəxsin istəyi ilə



Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən

Sual: Xammal və materiallar idxal edildikdə, müvafiq sənədlər vergi orqanına 
verildikdən sonra tutulmuş aksiz məbləği neçə gün ərzində vergi ödəyicisinə 
qaytarılmalıdır? (Çəki: 1)

15 gün
30 gün
45 gün
10 gün

Sual: Aşağıdakı mallardan hansı aksizli mallara aid deyildir? (Çəki: 1)
içməli spirt 
neft məhsulları
tütün məmulatları
maya

Sual: Azərbaycan Respublikasında arağa [vodkaya], tündləşdirilmiş içkilərə və 
tündləşdirilmiş içki materiallarına, likyor və likyor məmulatlarına tətbiq olunan aksizin 
dərəcəsi hansıdır? (Çəki: 1)

hər litrinə 0,5 manat
hər litrinə 0,8 manat
hər dekalitrinə 0,2 manat
hər litrinə 0,08 manat

Sual: Azərbaycan Respublikasında pivə [alkoqolsuz pivə istisna olmaqla] və pivə 
tərkibli digər içkilərə tətbiq edilən aksizin dərəcəsi nə qədərdir? (Çəki: 1)

hər litrinə 0,04 manat
hər litrinə 0,08 manat
hər litrinə 0,07 manat
hər litrinə 0,05 manat

Sual: Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin 
həcmi 2000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir? (Çəki: 1)

Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə 0,15 manat
Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə 2,5 manat
Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə 0,25 manat
Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə 1,15 manat

Sual: Azərbaycan Respublikasına idxal olunan istirahət və ya idman üçün yaxtalara 
və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə hansı aksiz dərəcəsi 
tətbiq edilir? (Çəki: 1)

Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə 0,15 manat
Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə 1 manat
Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə 2,5 manat
Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə - 1,5 manat



Sual: Aksizli malların istehsalı zamanı vergi tutulan əməliyyatlar üzrə aksizlər hesabat 
dövründən sonrakı ayın neçəsinədək ödənilməlidir? (Çəki: 1)

hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
hesabat dövründən sonrakı ayın 3-dən gec olmayaraq

Sual: Vergi ödəyicisinin aksizin ödənişi üzrə borcu varsa, həmin borc yaranandan 
ödənilənədək həyata keçirilən vergi tutulan əməliyyatlar üzrə aksizlər nə vaxt 
büdcəyə ödənilir? (Çəki: 1)

həmin əməliyyatların baş verdiyi aydan sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
həmin əməliyyatların aparıldığı vaxt
həmin əməliyyatların aparıldığı vaxtdan sonrakı bir ay müddətində
həmin əməliyyatlar aparıldıqdan sonra bir həftə müddətində 

Sual: Aksiz vergisi üzrə bəyannamə vergi orqanına hansı müddətdə verilməlidir? 
(Çəki: 1)

hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq]
hesabat dövründən sonrakı ayın 3-dən gec olmayaraq

Sual: Aksizli malları [xammal və materialları] alan və bu malları vergi tutulan digər 
aksizli malların istehsalı üçün istifadə edən şəxs xammal və materialları alarkən 
ödənilmiş aksizin məbləğini əvəzləşdirmək üçün ərizəni nə vaxt vergi orqanına 
təqdim etməlidir? (Çəki: 1)

hesabat ayından sonrakı ayın 5-nə kimi
aksizin ödənilməsinə dair bəyannamə təqdim edildikdən sonra 10 gün 

müddətində
aksizin ödənilməsinə dair bəyannamə təqdim edildikdən sonra 15 gün 

müddətində
aksizin ödənilməsinə dair bəyannamə ilə birlikdə

Sual: Sonradan təkrar ixrac məqsədi ilə idxal olunan mallara aksiz nə vaxt ödənilır? 
(Çəki: 1)

malların təkrar ixracı zamanı
malların gömrük ərazisində emalı zamanı
malların gömrük ərazisindən çıxması zamanı
malların idxalı zamanı

Sual: Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən markalanmalı olan aksizli 
mallar istehsal edən vergi ödəyicisinin istehsal sahəsinin hansı hissəsində nəzarət 
postları yaradılır? (Çəki: 1)

giriş və çıxış qapısının yaxınlığında



ancaq çıxış qapısında
yalnız giriş qapısının yaxınlığında
istənilən yerdə

Sual: İstehsal həcmi üzrə nəzarət-ölçü cihazlarının, xammal, material və hazır məhsul 
anbarlarının, istehsal sahələrindəki texnoloji avadanlıqların plomblanması hansı 
şəxslər tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)

nəzarət postlarının işçiləri tərəfindən istehsalçının nümayəndəsi ilə birlikdə
yalnız nəzarət postlarının işçiləri tərəfindən
istehsalçının özü tərəfindən
istənilən vergi işçisi tərəfindən

Sual: Plombların vurulması və çıxarılması kim tərəfindən rəsmiləşdirilir? (Çəki: 1)
yalnız nəzarət postunun işçiləri tərəfindən
yalnız istehsalçının nümayəndələri tərəfindən
nəzarət postunun işçiləri və istehsalçının nümayəndəsinin iştirakı ilə
heç bir halda rəsmiləşdirilmir

Sual: Hansı halda istehsalçının məsul şəxsləri tərəfindən vergi orqanına məlumat 
verilməklə və hansı sənəd tərtib edilməklə plomblar açıla bilər? (Çəki: 1)

nəzarət postlarının işçiləri işə başladığı vaxtda nəzarət postunda olmadıqda 
müvafiq akt tərtib edilməklə

nəzarət postlarının işçiləri işə başladığı vaxtda nəzarət postunda olub-
olmamasından asılı olmayaraq istənilən vaxtda və heç bir sənəd tərtib etmədən

heç bir halda açılmasına yol verilmir
nəzarət postlarının işçiləri işə başladığı vaxtda və istehsalçıların xüsusi qərarı 

olduğu halda

BÖLMƏ: 0115 
Ad 0115 

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Plombların vurulması və çıxarılması arasındakı müddətdə istehsal olunmuş 
məhsulların aksiz markası ilə markalanmasında, tam uçota alınmasında, aksiz 
markalarının inventarizasiyasında kənarlaşma edildikdə nəzarət postunun işçiləri 
hansı tədbirləri həyata keçirməlidirlər? (Çəki: 1)

dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər
ancaq istehsalçını bu barədə məlumatlandırmalıdırlar
müvafiq akt tərtib etməli, bu barədə vergi orqanına məlumat verməlidirlər
şahidlərin iştirakı ilə protokol tərtib edilməlidir



Sual: Mallar pərakəndə qaydada göndərildiyi hallarda elektron vergi hesab-fakturası 
əvəzinə nə verilə bilər? (Çəki: 1)

qaimə faktura
hesab faktura
qəbz və ya çek
heç nə verilmir

Sual: Fiziki şəxslər üçün əmlak vergisi üzrə vergitutma obyekti aşağıdakılardan 
hansıdır? (Çəki: 1)

yalnız rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililəri və ya onların hissələri

rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililəri və ya onların hissələri, 
həmçinin yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki 
şəxslərə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri

yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq yalnız rezident fiziki 
şəxslərə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri

qeyri-rezident fiziki şəxslərə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri və rezident 
fiziki şəxslərə məxsus avtonəqliyyat vasitələri

Sual: Azərbaycan Respublikasında özünün daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə 
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən qeyri-rezident müəssisələr üçün əmlak vergisi 
üzrə vergitutma obyekti aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)

yalnız daimi nümayəndəliklə bağlı olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri 
müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlərin ilin sonuna qalıq dəyəri
müəssisənin balansında olan avtonəqliyyat vasitələrinin orta illik dəyəri
yalnız müəssisənin balansında olan su və hava nəqliyyatı vasitələrinin ilkin 

dəyəri

Sual: Birgə fəaliyyət nəticəsində yaradılmış [alınmış] əsas vəsaitlərin dəyəri əmlak 
vergisinə hansı qaydada cəlb olunur? (Çəki: 1)

bu əsas vəsaitlərin dəyərindən əmlak vergisi tutulmur
birgə fəaliyyətin iştirakçıları tərəfindən müqavilə üzrə mülkiyyətdə müəyyən 

olunmuş pay haqqına müvafiq olaraq bəyannaməyə daxil edilir
birgə fəaliyyətin iştirakçıları tərəfindən müqavilə üzrə mülkiyyətdə müəyyən 

olunmuş daha çox paya malik iştirakçı tərəfindən ödənilir
birgə fəaliyyətin iştirakçıları arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən mülkiyyətdə 

daha az paya malik iştirakçı tərəfindən ödənilir

Sual: Fiziki şəxslər mühərriki olan hava nəqliyyatı vasitəsinə görə əmlak vergisini 
hansı qaydada və dərəcələrlə ödəyirlər? (Çəki: 1)

mühərrikin 1 kub santimetri üçün 0,2 manat 
mühərrikin 1 kub santimetri üçün 0,1 manat 
mühərrikin 1 kub santimetri üçün 0,02 manat
mühərrikin 1 kub santimetri üçün 0,05 manat 



Sual: Büdcə təşkilatları əmlak vergisini hansı faiz dərəcəsi ilə ödəyirlər? (Çəki: 1)
balansında olan əsas vəsaitlərinin orta illik qalıq dəyərinin 1 faizi miqdarında
əmlak vergisi ödəməkdən azaddırlar
balansında olan əsas vəsaitlərinin ilkin dəyərin 1 faizi miqdarında
balansında olan əsas vəsaitlərinin balans dəyərinin 0,1 faizi miqdarında

Sual: Dövlət fondları əmlak vergisini hansı faiz dərəcəsi ilə ödəyirlər? (Çəki: 1)
balansında olan əsas vəsaitlərinin orta illik qalıq dəyərinin 1 faizi miqdarında
əmlak vergisi ödəməkdən azaddırlar
balansında olan əsas vəsaitlərinin ilkin dəyərinin 1 faizi miqdarında
balansında olan əsas vəsaitlərinin balans dəyərinin 0,1 faizi miqdarında

Sual: Misgərlik, qalayçılıq və saxsı məmulatlarının, təsərrüfat müxəlləfatının, bağçılıq-
bostançılıq alətlərinin, xalq musiqi alətlərinin hazırlanması sahəsində hüquqi şəxs 
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin sənətkarlıq 
emalatxanalarının binaları əmlak vergisinə hansı qaydada cəlb edilir? (Çəki: 1)

ümumi qaydada əmlak vergisi tutulur
əmlak vergisinə cəlb edilmir
50 faiz güzəşt verilir
hesablanmış əmlak vergisinin 1/4 hissəsi tutulur

Sual: Məcburi köçkünlərin binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği 
nə qədər azaldılır? (Çəki: 1)

55 manat
güzəşt nəzərdə tutulmayıb 
30 manat
aylıq gəlirin vergi tutulmayan məbləğinin 10 misli

Sual: Həlak olmuş döyüşçülərin dul arvadlarının binalara görə ödəməli olduqları 
əmlak vergisinin məbləği nə qədər azaldılır? (Çəki: 1)

30 manat
güzəşt nəzərdə tutulmayıb
55 manat
aylıq gəlirin vergi tutulmayan məbləğinin 10 misli

Sual: Pensiyaçıların sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etdikləri binalara görə ödəməli 
olduqları əmlak vergisinin məbləği nə qədər azaldılır? (Çəki: 1)

50 manat
30 manat
güzəşt nəzərdə tutulmayıb
aylıq gəlirin vergi tutulmayan məbləğinin 10 misli

Sual: Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan avtonəqliyyat vasitələrinə görə əmlak vergisi 
hansı qaydada və dərəcələrlə tutulur? (Çəki: 1)



bu avtonəqliyyat vasitələrinə görə əmlak vergisi tutulmur
bu avtonəqliyyat vasitələrinin mühərrikinin hər kub santimetri üçün 0,02 manat
bu avtonəqliyyat vasitələrinin mühərrikinin hər kub santimetri üçün 0,5 manat
bu avtonəqliyyat vasitələrinin bazar qiymətinin 1 faizi

Sual: Şəhərlərdə sərnişin daşımaq üçün istifadə olunan trolleybuslar və tramvaylara 
görə əmlak vergisi hansı dərəcə ilə tutulur? (Çəki: 1)

bu nəqliyyat vasitələrinə görə əmlak vergisi tutulmur
bazar qiymətinin 1 faizi
bazar qiymətinin 0,5 faizi
bu avtonəqliyyat vasitələrinin bazar qiymətinin 0,05 faizi

Sual: Su və hava nəqliyyatı vasitələrinə görə əmlak vergisi hansı orqanlar tərəfindən 
verilən məlumatlar əsasında hesablanır? (Çəki: 1)

daxili işlər orqanları tərəfindən
onların qeydiyyatını həyata keçirən təşkilatlar tərəfindən
maliyyə və statistika orqanları tərəfindən
ərazi vergi orqanları tərəfindən

Sual: Bir neçə fiziki şəxsə məxsus olan su və hava nəqliyyatı vasitəsinə görə əmlak 
vergisi kimdən tutulur? (Çəki: 1)

onların bu nəqliyyat vasitəsində malik olduğu paya uyğun olaraq
həmin nəqliyyat vasitəsini öz adına qeydiyyatdan keçirmiş şəxsdən
həmin nəqliyyat vasitəsinə görə əmlak vergisi tutulmur
həmin nəqliyyat vasitəsində daha çox paya malik olan şəxsdən

Sual: Fiziki şəxslərin əmlak vergisi hansı hissələrlə və nə vaxt ödənilməlidir? (Çəki: 1)
bərabər hissələrlə həmin il iyulun 15-dək və noyabrın 15-dək
bərabər hissələrlə həmin il avqustun 15-dək və noyabrın 15-dək
bərabər hissələrlə həmin il avqustun 15-dək və oktyabrın 15-dək
istənilən məbləğdə həmin il avqustun 15-dək və noyabrın 1-dək

Sual: Fiziki şəxslərin əmlak vergisi hansı büdcəyə ödənilir? (Çəki: 1)
yerli büdcəyə [bələdiyyə büdcəsinə]
dövlət büdcəsinə
büdcədənkənar fondlara
xüsusi fondlara

Sual: Əvvəlki vergi ilində əmlak vergisi ödəyicisi olmayan və növbəti ildə bu verginin 
ödəyicisi olan hüquqi şəxslər əmlak vergisi üzrə cari vergi ödəmələrini hansı qaydada 
ödəyirlər? (Çəki: 1)

əmlakın əldə edildiyi rübdən sonra hər rübün ikinci ayının 15-dən gec olmayaraq 
həmin əmlaka görə hesablanmalı olan illik əmlak vergisinin 20 faizi miqdarında

əmlakın əldə edildiyi rübdən sonra hər rübün sonunda həmin əmlaka görə 
hesablanmalı olan illik əmlak vergisinin 25 faizi miqdarında



əmlakın əldə edildiyi rübdən sonra hər rübün birinci ayının 20-dən gec olmayaraq 
həmin əmlaka görə hesablanmalı olan illik əmlak vergisinin 20 faizi miqdarında

həmin əmlaka görə cari vergi ödəmələri aparılmır

Sual: Əmlak vergisi üzrə cari vergi ödəmələri vaxtında ödənilmədikdə vergi orqanı 
tərəfindən hansı tədbirlər görülür ? (Çəki: 1)

vergi ödəyicisində operativ vergi nəzarəti tədbirləri həyata keçirilir
vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlaması həyata keçirilir
vergi ödəyicisinə hər bir ötmüş gün üçün 0,05 faiz dərəcəsi ilə faiz hesablanır
vergi ödəyicisinə ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün 0,1 faiz 

dərəcəsi ilə faiz hesablanır

Sual: Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs onun ləğv edilməsi haqqında qərarının qəbul 
edilməsi tarixindən neçə gün müddətində vergi orqanına əmlak vergisinin 
bəyannaməsini verməlidir? (Çəki: 1)

5 gün müddətində
15 gün müddətində
10 gün müddətində
30 gün müddətində

Sual: İllik bəyannamələr üzrə əmlak vergisi nə vaxt ödənilir? (Çəki: 1)
həmin bəyannamələrin verilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən sonrakı bir 

ay müddətində
həmin bəyannamələrin verilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətlərədək
həmin bəyannamələrin verilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən sonrakı 15 

gün müddətində
bəyannamələrin verilməsi üçün müəyyən edilən ilin sonunadək

Sual: Müəssisə il ərzində fəaliyyət göstərdikdə vergitutma məqsədləri üçün əmlakın 
orta illik qalıq dəyəri necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

əmlakın hesabat ilinin əvvəlinə və sonuna qalıq dəyəri toplanıb dördə bölünür
əmlakın hesabat ilinin əvvəlinə [əvvəlki vergi ilinin sonuna müəyyən edilən qalıq 

dəyərindən həmin il üçün hesablanmış amortizasiya məbləği çıxıldıqdan sonra 
qalan dəyər] və sonuna qalıq dəyəri toplanıb ikiyə bölünür

əmlakın hesabat ilinin əvvəlinə [əvvəlki vergi ilinin sonuna müəyyən edilən qalıq 
dəyərindən həmin il üçün hesablanmış amortizasiya məbləği çıxıldıqdan sonra 
qalan dəyər] və sonuna qalıq dəyəri toplanıb 24-ə bölünür

əmlakın hər rübün əvvəlinə və sonuna qalıq dəyəri toplanıb ikiyə bölünür, sonra 
isə alınan məbləğlər toplanır

Sual: Müəssisə hesabat ili ərzində ləğv edildikdə və ya sadələşdirilmiş verginin 
ödəyicisi olduqda, vergitutma məqsədləri üçün əmlakın orta illik qalıq dəyəri necə 
müəyyən edilir? (Çəki: 1)

ilin əvvəlinə və ləğv edildiyi və ya sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olduğu tarixə 
qalıq dəyəri toplanaraq 24-ə bölünür və ilin əvvəlindən müəssisənin ləğv edildiyi və 
ya sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olduğu aya qədər olan ayların sayına vurulur



ilin əvvəlinə və müəssisənin ləğv edildiyi və ya sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi 
olduğu tarixə əmlakın qalıq dəyəri toplanaraq 24-ə bölünür və ilin əvvəlindən 
müəssisənin ləğv edildiyi aydan ilin sonuna qədər olan ayların sayına vurulur

həmin il müəssisə əmlakından vergi tutulmur
ilin əvvəlinə və müəssisənin ləğv edildiyi tarixə əmlakın qalıq dəyəri toplanaraq 

2-yə bölünür

Sual: Fiziki şəxslər və müəssisələr hansı sənədləri aldıqdan sonra torpaq vergisinin 
məqsədləri üçün 1 ay ərzində uçota durmalıdırlar? (Çəki: 1)

torpaq sahələri barədə özlərinin mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən 
sənədləri

torpaq sahələri barədə yalnız özlərinin mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edən 
sənədləri

torpaq sahələri barədə yalnız özlərinin istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri
torpaq sahələri barədə sərəncam vermə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri 

aldıqdan sonra


