Test: AAA_0402#01#Q16#01#700
Fenn: 0402 Bank uçotu
Sual sayi: 700
1) Sual:Qiymәtli kağızların uçotunun aparıldığı hesab hansıdır?
A) Repo hesabı
B) Müxbir hesabı
C) Depo hesabı
D) Depo müxbir hesabı
2) Sual:Qiymәtli kağızlarının saxlanması vә tәsdiq edilmәsi üzrә xidmәtlәr göstәrәn tәşkilat necә adlanır?
A) Ticarәt birjası
B) Әmlak birjası
C) Depozitor
D) Әmlak vә ticarәt birjası
3) Sual:Mәrkәzi bank tәrәfindәn bir ilәdәk müddәtinә buraxılan qiymәtli kağizlar necә adlanır?
A) Yazılı borc öhdәliyini әks etdirәn (veksel)
B) Repo
C) Mәrkәzi Bankın qısa müddәtli notları
D) Veksel vә Repo
4) Sual:Qısamüddәtli notlarla bağlanmış әqdlәr üzrә hesablaşmalar hansı qaydada aparılır?
A) Nağd
B) Nağdsız vә nağd
C) Nağdsız
D) Nağd vә nağdsiz
5) Sual:Repo әmәliyyatları, ......... vә tәnzimlәmәk mәqsәdilә Mәrkәzi Bank tәrәfindәn istifadә edilәn vasitәlәrdәn biridir?
A) Qiymәtli kağızlar bazarını vә kapitalı
B) Qiymәtsiz kağızlar bazarını vә şәxsi kapitalını

C) Qiymәtli kağızlar bazasının vә bank sisteminin likvidliyini
D) Maliyyә bazarını vә risklәrini
6) Sual:Kredit tәşkilatı uçot üçün ona tәqdim edilmiş veksellәrin etibarlılığının hansı cәhәtlәri yoxlanmalıdır?
A) Iqtisadi
B) Ekoloji
C) Hüquqi vә iqtisadi
D) Hüquqi
7) Sual:Kredit tәşkilatları qanunvericiliklәrlә müәyyәn olunmuş qaydada veksellәrin hansı növünü uçota ala bilәrlәr?
A) Sadә
B) Köçürmә
C) Sadә, köçürmә vә xәzinә
D) Sadә vә xәzinә
8) Sual:Kredit tәşkilatlarında veksellerin uçotunu aparmaq hüququ әldә etmәk üçün qanunvericilikdә hansı orqan tәrәfindәn qeydiyyatdan
keçmәlidir?
A) AR Mәrkәzi Bankı
B) AR Maliyyә Nazirliyi
C) Qiymәtli kağızlar üzrә dövlәt komitәsi
D) AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
9) Sual:Dövlәt qiymәtli kağızların emisiyası üçün hansı normativ hüquqi sәnәdlәr әsas götürülür?
A) QK üzrә Dövlәt Komitәsi haqqında әsasnamә
B) AR Mülki Mәcәllәsi
C) AR Mülki Mәcәllәsi, QK üzrә Dövlәt Komitәsinin әsasnamәsi, “Banklar haqqında” qanuna vә normativ xarakterli aktlarına
D) AR Mәrkәzi bankı normativ xarakterli aktları
10) Sual:Borc kapitalının formalaşması hansı vasitә ilә hәyata keçirilir?
A) Sәhmlәrin emissiyası vasitәsilә
B) Sertifikatların emissiyası vasitәsilә

C) İstiqrazların emissiyası vasitәsilә
D) Sәhmlәrin vә sertifikatların emissiyası vasitәsilә
11) Sual:Sәhmlәrin ilkin emissiyası hansı kapitalın yaradılmasına yönәlir:
A) Borc kapitalın
B) Şәxsi kapitalın
C) Xüsusi kapitalın
D) Borc vә şәxsi kapitalın
12) Sual:Maliyyә bazarı dedikdә nә başa düşülür?
A) Sәhm bazarı
B) İstiqraz bazarı
C) Sertifikat bazarı
D) Qimәtli kağızlar bazarı
13) Sual:Analitik uçot qalıqları ilә sintetik uçotun arasındakı kәnarlaşmalar.
A) icazә verilmir
B) icazә verilir
C) iki hesabdan artıq olmamaqla icazә verilir
D) üç hesabdan artıq olmamaqla icazә verilir
14) Sual:Hesabat formasında yalnız sıfır mәlumatlar olduqda:
A) illik hesabata әlavә olunan izahedici vәrәqdә müvafiq әmәliyyatlar üzrә mәlumatların olmaması haqqında qeyd edilir
B) müvafiq әmәliyyat haqqında әlavә mәlumatlarda mәlumatın olmaması qeyd edilir
C) kömәkçi formalarda müvafiq әmәliyyatlar haqqında mәlumatın olmaması qeyd edilir
D) müvafiq qrafalara xәtt çәkilir
15) Sual:Tәrkibindә fililal olan kredit tәşkilatları illik hesabatı tәqdim etmәlidirlәr.
A) hesabat ilindәn sonrakı ilin yanvarın 25dәn gec olmayaraq
B) hesabat ilindәn sonrakı ilin yanvarın 20dәn gec olmayaraq
C) hesabat ilindәn sonrakı ilin yanvarın 3dәn gec olmayaraq

D) hesabat ilindәn sonrakı ilin fevralın 1dәn gec olmayaraq
16) Sual:Filiala malik olmayan kredit tәşkilatları illik hesabatı :
A) hesabat ilindәn sonrakı ilin 25 yanvardan gec olmayaraq
B) hesabat ilindәn sonrakı ilin yanvar ayının 3dәn gec olmayaraq
C) hesabat ilindәn sonrakı ilin yanvar ayının 20dәn gec olmayaraq
D) hesabat ilindәn sonrakı ilin fevral ayının 1dәn gec olmayaraq
17) Sual:Hesabatın tәqdim olunma tarixi hesab edilir:
A) hesabatın tәrtibi günü
B) onun faktiki tәqdim olunma günü
C) bank rәhbәrliyi tәrәfindәn imzalanan gün
D) onun әrazi kredit tәşkilatında yoxlandığı gün
18) Sual:Maliyyә hesabatlarındakı hesabat mәlumatlarına düzәliş etmәk olar
A) mәlumatların thәrif olunduğu aşkar edildiyi dövrdә vә izahatla müşayәt edilmәlidir
B) mәlumatların tәhrif olunduğu aşkar edildiyindәn sonrakı dövrdә elәcә dә izahatla müşayәt edilmәlidir
C) mәlumatların tәhrif olunduğu aşkar olunduğu dövrdә vә vergi orqanlarının arayışı ilә müşayәt edilmәlidir
D) hesabat mәlumatlarına düzәlişә icazә verilmir
19) Sual:Hesabatların tәqdim olunma müddәtlәri pozulduqdu, elәcә dә natamam vә qeyri dәqiq mәlumat verdikdә Mәrkәzi Bank cәza vermәk
hüququna malikdir
A) rәhbәrlәrә vә baş mühasiblәrә – inzibati cәza
B) rәhbәrlәrә vә baş mühasiblәrә – cinayәt cәzası
C) Mәrkәzi Bankın qanuni normativ sәnәdlәrinә müvafiq olaraq banklara tәsir tәdbirlәr
D) bankın bütün işçi heyәtinә inzibati cәza
20) Sual:Mәrkәzi Bankın hesablarındakı pul vәsaitlәri, mәcburi ehtiyatlar; müştәrilәrә kredit tәlәbi; ticarәt qiymәtli kağızları; sair aktivlәr; әsas
vәsaitlәr Mәrkәzi Bankın aktividirmi?
A) yox
B) ticarәt qiymәtli kağızları müstәsna olmaqla

C) hә
D) kredit tәlәbi müstәsna olmaqla
21) Sual:Vahid formada aparılan hesabatlar ………..ibarәtdir:
A) başlıq, mәzmun vә tәrtibat hissәdәn
B) rekvizitlәrin bir hissәsi, әsas vә tәrtibat hissәdәn
C) kömәkçi vә әsas mәzmun hissәdәn
D) başlıq, rekvizitlәrin bir hissәsi vә mәzmun hissәdәn
22) Sual:Kredit tәşkilatının maliyyә hesabatı dedikdә…..............başa düşülür
A) mühasibat uçotu vә hesabatının beynәlxalq standartlarından istifadә edәrәk yaradılan hesabat
B) hesabat dövrü üzrә bütün mühasibat hesabatı
C) mühasibat balansı
D) hesabat ilinә kredit tәşkilatının mәnfәәt vә itgilәr üzrә hesabatı
23) Sual:Maliyyә hesabatı………….. uyğun olaraq tәrtib edilir.
A) «mühasibat uçotu»haqqında qanuna
B) mühasibat uçotunun aparılma qaydalarna
C) uçot siyasәtinә
D) mühasibat uçotunun beynәlxalq standartlarına
24) Sual:Mühasibat (maliyyә) hesabatının şәffaflığı
A) bütün maraqlı istifadәçilәrә kredit tәşkilatına hesabatların oxunmasına yol açır
B) bankın müştәrilәrini bankın hesabatının oxunmasına yol açrı
C) kredit tәşkilatının investorlarına bankın hesabatının oxunmasına yol açır
D) hesabatın qәzet vә jurnallarda çap olunmasıdır
25) Sual:İzahedici qeydlәr:
A) maliyyә hesabatının әsas formalarından biridir:
B) illik mühasibat hesabatının bir hissәsidir
C) illik hesabatın zәruri hissәsidir

D) ümumi hesabatın bir hissәsidir.
26) Sual:Kredit tәşkilatının hesabatlılığının daxili istifadәçisidirlәr:
A) investorlar
B) sәhmdarlar
C) müştәrilir
D) rәhbәrlәr
27) Sual:Mühasibat hesabatlılığının ilkin vәzifәsidir:
A) kredit tәşkilatının fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyi vә onların әmlak vәziyyәti haqqında istifadәçilәri mәlumatlandırmaq
B) kredit tәşkilatıfnını mülkiyyәtçilәrinә mәxsus әmlak kompleksinin qorunmasına nәzarәti tәmin etmәk
C) fәaliyyәtdәki mәnfi nәticәlәrin aradan qaldırılması vә ehtiyyatların aşkar edilmәsi üçün istifadә olunan mәlumatları toplamaq
28) Sual:Mühasibat hesabatlılıqlarının illik vә cari hesabata bölün¬mә¬¬si………asılı olaraq müәyyәn edilir:
A) fәaliyyәt obyektlәrindәn
B) fәaliyyәt xüsusiyyәtlәrindәn
C) dörd illikdәn
D) rәhbәrin istәyindәn
29) Sual:Tәqdim olunma müddәtinә görә kredit tәşkilatının hesabatlılığı tәsniflәşdirilir:
A) dövri vә illik
B) әmәli vә aylıq
C) ayllıq vә rübölük
D) gündәlik
30) Sual:Bank hesabatlarında olan keyfiyyәt mәlumatlarından istifadә olunur
A) planlaşma, icra vә nәzarәt üçün
B) mühasibat uçotunda
C) müştәrilәrin şәxsi hesablarının tәrtibindә
D) ssuda verilişindә

31) Sual:Mühasibat uçotunun aparılma qaydası…………tәrtibi qaydasını müәyyәn edir
A) kredit tәşkilatının balansının
B) kassa dövriyyәsi haqqında mәlumatın
C) kredit tәşkilatlarının aktivinin keyfiyyәti haqqında mәlumatın
D) gәlirlәr vә xәrclәr haqqında hesabatın
32) Sual:AR kredit tәşkilatlarında hesabatlılığın quruluşunu müәyyәn edir:
A) «Mühasibat uçotu» haqqında qanun
B) Mәrkәzi Bankın hesabatlılıq haqqında göstәrişi
C) Maliyyә Nazirliyi
D) Statistika orqanları
33) Sual:Kredit tәşkilatının gәliri әldә edir:
A) iqtisadi sәrfәlilik azaldıqda
B) iqtisadi sәrfәlilik artdıqda
C) gәlirlәr üzrә aydınlıq mövcud olduqda
D) gәlirlәr üzrә aydınlıq olmadıqda
34) Sual:Banklar gәlir vә xәrclәrin uçotunu hansı metodla aparır
A) hesablanma
B) sürәtli amortizasiya
C) «kassa» metodu
D) iki tәrәfli yazılış
35) Sual:Kredit tәşkilatının maliyyә nәticәlәri mühasibat uçotunda әks olunur
A) ay bitdikdәn sonra
B) rüb bitdikdәn sonra
C) il bitdikdәn sonra
D) il әrzindә
36) Sual:әmlak vergisi hesablanarkәn…………………dәyәri nәzәrә alınır

A) әsas vәsaitlәrin
B) bütün әmldakın
C) qeyrimaddi aktivlәrin
D) әsas vәsait vә qeyri maddi aktivlәrin
37) Sual:Mәnfәәtә görә vergi hesablanır
A) gündәlik
B) illik hesabatın tәrtibi dövründә
C) yeni ilin 1 yanvarına
D) dövri kredit tәşkilatının özü tәrәfindәn müәyyәn edilir
38) Sual:Mәnfәәt vә itgilәr üzrә hesabatın tәrtib olma qaydasına müvafiq olaraq gәlir vә xәrclәrin analitik uçotu onların……………..tәşkil edilir
A) әlamәtlәrinә görә
B) kateqoriyalarına görә
C) birinci sıra hesablar üzrә
D) ikinci sıra hesablar üzrә
39) Sual:Mühasibat uçotunun aparılması әsasnamәsinә görә gәlir vә xәrclәr dәrәcәlәrә bölünür:
A) iki
B) üç
C) dörd
D) beş
40) Sual:Kredit tәşkilatının әmәliyyatı әDV cәlb olunur
A) nağdı pul әmәliyyatı
B) depozit
C) innakasiya
D) kredit
41) Sual:Kredit tәşkilatının hansı әmәliyyatı әlavә dәyәr vergisinә cәlb olunmur?
A) inkasssasiya

B) nağd pul ilә olan
C) sәhmdarların qeydiyyatının aparılması
D) hesablaşma iştirakçılarına mәslәhәt xidmәti
42) Sual:Kredit tәşkilatının borc öhdәliklәri yenidәn qiymәtlәndirilirmi?
A) bәli
B) bank müdirinin icazәsi ilә
C) baş mühasibin icazәsi ilә
D) yox
43) Sual:Qiymәtli kağızların cari dәyәrinin balans dәyәrindәn yüksәk olması:
A) mәnfi yenidәn qiymtlәndirilmәdir
B) müsbt yenidәn qiymәtlәndirilmәdir
C) orta yenidәn qiymәtlәndirilmәdir
D) yenidәn qiymәtlәndirilmә deyildir
44) Sual:Qiymәtli kağızlara qoyuluşlar qiymәtlәndirilir:
A) ilkin dәyәrlә
B) düzgün dәyәrlә
C) bәrpa dәyәri ilә
D) ikili qiymәtlә
45) Sual:Kredit tәşkilatı tәrәfindәn buraxılan qiymәtli kağızlar ……… uçota alınır
A) yerlәşdirmә qiymәti ilә
B) nominal dәyәri ilә
C) әldә etmә qiymәti ilә
D) bazar qiymәti ilә
E) nominal dәyәrdәn yuxarı
46) Sual:Bankın özünün buraxdığı borc öhdәliklәri uçota alınır
A) aktiv balans hesablarında

B) passiv balans hesablarında
C) cari hesabda
D) xüsusi hesabda
E) akkreditiv hesabında
47) Sual:Öz sәhmlәrinin geriyә satın alınması aparılır
A) nominal üzrә
B) nominaldan yüksәk
C) nominaldan aşağı
D) göstәrilәn sәhmlәrin hamısı üzrә
48) Sual:Kredit tәşkilatının buraxdığı sәhmlәr әks olunur
A) aktiv balans hesablarında
B) passiv balansdankәnar hesablarda
C) müxbir hesablarda
D) hesablaşma hesabında
E) ssuda hesablarında
49) Sual:Kassadan nağdı pul verildikdә çekin nәzarәt markası
A) Çeki tәqdim edәndә qalır
B) Müәssisәyә qaytarılır
C) Kassaya verilir
D) Әmәliyyat işçisinә verilir
50) Sual:Pul çeki icra üçün qәbul edildikdәn sonra çekin nәzarәt markası
A) Bankda qalır
B) Kassaya göndәrilir
C) Çeki tәqdim edәnә verilir
D) Çekin üzәrindә qalır
51) Sual:Kassadakı nağd pulun alınma mәqsәdi göstәrilir

A) Çekin üz tәrәfindә
B) Çek kitabçasında
C) Çekin arxa üzündә
D) Çekin yan tәrәfindә
52) Sual:Kassadan nağdı pulun alınmasının vacib şәrtlәri
A) Hesablaşma sәnәdinin mövcudluğu
B) Müәssisәnin hesabında lazımi sәnәd mövcudluğu
C) Müәssisә işçilәrinin sәyı
D) Bank işçisinin lazımlığı
53) Sual:Pul çeki
A) Adi sәnәddir
B) Ciddi hesabat sәnәdidir
C) Pul köçürmә sәnәdidir
D) Pul qәbulu sәnәdidir
54) Sual:әmәliyyat günü başa çatdıqdan sonra nağdı pulu qәbul edir
A) Mәxaric kassası
B) Gündüz kassası
C) Axşam kassası
D) Pul sayma kassası
55) Sual:Bankın mәdaxil kassası
A) Nağd pulları qәbul edir
B) Nağd pulları saymır
C) Nağd pulları verir
D) Pulları nağdsızlaşdırır
56) Sual:Kommersiya banklarının kassa әmәliyyatıdır
A) Qiymәtli kağızların satın alınması

B) Zәmanәt vermәk
C) Nağdı pulların qәbulu vә verilmәsi
D) Veksellәrin uçotu
57) Sual:Bankın kassasında nağd pul ……..әsasında verilir
A) Akkreditiv
B) Ödәniş tapşırığı
C) Pul çeki
D) Hesablaşma çeki
58) Sual:Kassa әmәliyyatlarını aparmaq üçün bankda açılır
A) Ssuda hesabı
B) Akkreditiv hesab
C) Kassa
D) Mәrkәz
59) Sual:Bankın kassasına nağd pul qәbulu sәnәdidir
A) Akkreditivlәr
B) Ödәniş tәlәbnamәsi
C) Elanlar
D) Çeklәr
60) Sual:Kreditlәrin vaxtında ödәnilmәmәsi hallarının aradan qaldırılması mәqsәdi ilә bank müştәrinin……………
A) Hesablaşmaların vәziyyәtini yoxlayır
B) Kredit qabiliyyәtini müәyyәn edir
C) Müştәri ilә söhbәt edir
D) Ssuda üzrә borcunu müәyyәn edir
61) Sual:Debitor hesablarını inkasa edәrәk gәlir әldә etmәk bankın hansı xidmәtidir
A) Faktorinq
B) İnvestisiya

C) Kassa
D) Müştәrәklik
62) Sual:Bank tәrәfindәn kontokorrent hesab açılır
A) Yalnız hüquqi şәxslәrә
B) Yalnız fiziki şәxslәrә
C) Hüquqi vә fiziki şәxslәr
D) Yalnız qeyrikommersiya tәşkilatlarına
63) Sual:İpoteka krediti üzrә girov kimi çıxış edә bilmәz
A) Tәşkilatlar, bina vә qurğular
B) Torpaq sahәlәri
C) Qarajlar vә bağ evlәri
D) Dövriyyәdә olan mallar
64) Sual:Etibarlı idarә etmәk әmәliyyatlarının uçotu aparılır
A) balans hesablarında
B) balansdan kәnar hesablarda
C) müddәtli әmәliyyatların uçotu üzrә hesablarda
D) DEPO hesablarında
65) Sual:Faktorinq әmәliyyatı………………… әmәliyyatıdır
A) veksellәrin uçotu
B) akkreditivlәrin verilmәsi
C) tәlәb hüququnu әldә etmәk
D) qiymәtli kağızların әldә edilmәsi
66) Sual:İşçilәr ilә әmәk ödәnişlәri üzrә hesablaşmaların uçotunun ilkin sәnәdidir:
A) müәyyәn olunmuş vahid forma
B) uçot siyasәti ilә müәyyәn edilәn sәnәd
C) rәhbәrlik tәrәfindәn müәyyәn olunan sәnәd

D) tәsis sәnәdlәri ilә müәyyәn olunan sәnәd
67) Sual:Müvәkkil bankın öz adından respublika, xarici vә beynәlxalq banklarda açılan hesab ………………………. adlanır:
A) Loro
B) Nastro
C) Kastro
D) Foroloro
68) Sual:Hüquqi şәxs tәrәfindәn valyuta birjasında satın alınan xarici valyuta tam hәcmdә onların …………. hesabına daxil edilir:
A) hesablaşma
B) cari valyuta
C) tranzit
D) xüsusi tranzit
E) ssuda hesabı
69) Sual:Birjada xarici valyutaların satışından әldә edilәn pul vәsaitlәri hüquqi şәxsin ………………. hesabına daxil edilir:
A) cari
B) tranzit
C) hesablaşma
D) ssuda
E) kontokorrent
70) Sual:Mübadilә mәntәqәsindә әmәliyyatların aparılması üçün nağdı xarici valyutanın ialış vә satış kursu müәyyәn olunur.
A) mübadilә mәntәqәsinin işçisi tәrәfindәn
B) kredit tәşkilatının rәhbәri tәrәfindәn
C) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
D) Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
71) Sual:Kredit tәşkilatı tәrәfindәn müddәti çatana qәdәr olan müddәtә uçota alınan veksellәrin uçotu aparılır:
A) әldә olunma qiymәtindә
B) satış qiymәtindә

C) nominal dәyәrindә
D) balans dәyәrindә
72) Sual:Qiymәtli kağızlarla müddәtli әmәliyyatlar aparılarkәn icra müddәti çatanadәk tәlәblәr vә öhdәçiliklәr әks olunur:
A) balans hesablarında
B) balansdan kәnar hesablarda
C) müddәtli әmәliyyatların uçotu üzrә hesablarda
D) DEPO hesablarında
73) Sual:Borc öhdәliklәrinә qoyuluşlar üzrә mümkün itgilәrә görә ehtiyat
A) bütün hallarda yaradılır
B) satış üçün mövcud olan dövlәtin borc öhdәliklәrinә görә qoyuluşlar üzrә yaratmaq olar
C) yaradılmır
D) satış üçün mövcud olub vә ödәnişә qәdәr saxlanılan dövlәtin borc öhdliklәrinә qoyuluşlar üzrә yaradıla bilәr
74) Sual:Müxtәlif növ qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlara görә mümkün itgilәrә ehtiyatların uçotu aparılır
A) bir balans hesabında
B) qiymәtli kağızların növlәrinә görә balansdan kәnar hesabda
C) qiymәtli kağızların növlәrinә görә balans hesablarında
D) hәm balans hәm dә balansdankınar hesablarda
75) Sual:Borc öhdәliklәrinә qoyuluşlar tәsniflәşdirilir:
A) mәnfәәt vә gәlirә görә düzgün dәyәrlә qiymәtlәndirilәn kimi
B) ödәnilәnәdәk saxlanılan
C) mәnfәәt vә gәlirә görә düzgün dәyәrlә qiymәtlәndirilәn kimi vә ödәnilәnәdәk saxlanılan
D) mәnfәәt vә gәlirә görә düzgün dәyәrlә qiymәtlәndirilәn vә satış üçün mövcud olan
76) Sual:әldә olunan borc öhdәliklәri:
A) mәnfәәt vә ya gәlirә görә düzgün dәyәrlә qiymәtlәndirilәn kimi
B) ödәnilәnәdәk saxlanılan
C) satış üçün mövcud olan

D) bütün yuxarıda göstәrilәnlәr üzrә
77) Sual:Veksel üzrә faizlәrin hesablanması aşağıdakı mühasibat yazılışında әks olunur:
A) DT «Sair veksellәr» üzrә «hesablanmış diskont» şәxsi hesabı KT «Gәlirlәr»
B) DT «Sair veksellәr» üzrә «hesablanmış diskont» şәxsi hesabı KT «Xәrclәr»
C) DT Hesablanmış faiz gәlirlәri üzrә «Sair veksellәr» hesabı KT «Gәlirlәr
D) düzgün cavab yoxdur
78) Sual:Veksellәrin әldә edilmәsi aşağıdakı yazılışla rәsmilәşdirilir:
A) DT «sair xәrclәr» KT «kredit tәşkilatının kassası»
B) DT «kredit tәşkilatının kassası» KT «sair xәrclәr»
C) DT «buraxılmış qiymәtli kağızlarla әmәliyyat üzrә sair hesablar» KT «kredit tәşkilatının kassası»
D) DT «kredit tәşkilatının kassası» KT «qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlar»
79) Sual:Qiymәtli kağızlar dövriyyәdәn çıxarılarkәn onun dәyәrinin müsbәt yenidәn qiymәtlәndirmә mәblәği mühasibat yazılışında әks olunur:
A) DT «Qiymәtli kağızların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi –müsbәt fәrqlәr» KT «Satış üçün mövcud qiymәtli kağızların müsbәt yenidәn
qiymәt¬lәndi¬ril¬mәsi»
B) DT «xәrclәr üzrә hesab» KT «Satış üçün mövcud qiymәtli kağızların mәnfi yenidәn qiymәt¬lәndiril¬mәsi»
C) DT «Satış üçün mövcud qiymәtli kağızların müsbәt yenidәn qiymәtlәndi¬ril¬¬mәsi» KT «gәlirlәr üzrә hesab»
D) düzgün cavab yoxdur
80) Sual: Satış üçün mövcud qiymәtli kağızların mәnfi yenidәn qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı yazılışla müәyyәn olunur:
A) DT «Qiymәtli kağızların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi –müsbәt fәrq» KT «Satış üçün mövcud olan qiymәtli kağızların müsbәt yenidәn
qiymәtlәndirilmәsi»
B) DT «Satış üçün mövcud olan qiymәtli kağızların mәnfi yenidәn qiymәtlәndirilmәsi» KT «Qiymәtli kağızların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi
mәnfi fәrq»
C) DT «Qiymәtli kağızların yenidәn qiymәtlәndirilmә xәrclәri» KT «Qiymәtli kağızların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi mәnfi fәrq»
D) düzgün cavab yoxdur
81) Sual:İlkin qiymәtli kağızlarının әldә edilmәsi zamanı müsbәt yenidәn qiymәtlәndirmә zamanı yazılış aparılır:
A) DT «Qiymәtli kağızların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә xәrclәr» KT «Qiymәtli kağızların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi mәnfi fәrq»

B) DT «Satış üçün mövcud olan qiymәtli kağızların müsbәt yenidәn qiymәtlәndirilmәsi» KT gәlirlәr hesabı (әmәliyyat xәrclәrinin müәyyәn
maddәsi üzrә)
C) DT «Qiymәtli kağızların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi müsbәt fәrqlәr» KT «Qiymәtli kağızların yenidәn qiymәtlәndirilmәsindәn gәlirlәr»
D) düzgün cavab yoxdur
82) Sual:Uçot siyasәtinin dәyişmәsi әks etdirilir:
A) bankın hesabatında
B) audit rәyindә
C) balansda
D) planlaşdırmada
83) Sual:Uçot siyasәti – bu:
A) mühasibat uçotu vә vergiqoymanın qaydasının aparılmasını tәnzimlәyәn sәnәd
B) mühasibat uçotunun aparılması üzrә metodik göstәriş
C) tәşkilatda uçotun aparılması qaydası
D) tәşkilatda planlaşdırma qaydası
84) Sual:Menecer mühasib aşağıdakını başa düşәn mütәxәssis olmalıdır:
A) mühasibat uçotu, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, menecment, riyaziyyat, statistika
B) mühasibat uçotu, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, menecment, riyaziyyat
C) mühasibat uçotu, planlaşdırma, menecmenti
D) mühasibat uçotu, planlaşdırma, proqnozlaşdırma
85) Sual:Bankın mәsrәflәr mәrkәzi – bu:
A) gәlir gәtirmәyәn bölmәlәr
B) gәlir gәtirәn bölmәlәr
C) xәrc tәlәb edәn bölmәlәr
D) mәsrәf tәlәb edәn bölmәlәr
86) Sual:Bankda maliyyә cәvabdehliyi mәrkәzi – bu:
A) quruluş bölmәlәri, ayrıayrı layihәlәr vә fәaliyyәtin istiqamәtlәri

B) quruluş bölmәlәri vә ayrı ayrı layihәlәr
C) ayrı –ayrı layihәlәr
D) quruluş bölmәlәri
87) Sual:Büdcә prosesinin uçot blokuna daxildir:
A) mühasibat, әmәli vә marketinq uçotu
B) mühasibat vә әmәli uçotu
C) mühasibat uçotu
D) marketing uçotu
88) Sual:Büdcәlәmәnin obyekti kimi çıxış edir:
A) bütün biznesin tәşkili
B) ayrıayrı büdcet göstәricilәrinin bölmәlәrin
C) fәaliyyәtin ayrıayrı seqmentlәri
D) fәaliyyәtin bütün seqmentlәri
89) Sual:İdarәçilik uçotunun mәrkәzi ünsürlәri sisteminә aiddir:
A) planlaşdırma
B) daxili idarәçiliyin tәşkili
C) uçot vә nәzarәt
D) stimullaşdırma
90) Sual:İdarәçilik uçotu sistemindә informasiya üçün:
A) idarәçilik qәrarları vә planlaşdırmanın qәbulu
B) idarәçilik qәrarının qәbulu, hәqiqi nәticәyә nәzarәtin tәmin edilmәsi
C) idarәçilik qәrarının qәbyl edilmәsi, planlaşdırma vә hәqiqi nәticәyә nәzarәtin tәmin edilmәsi
D) idarәçilik qәrarının qәbulu, planlaşdırma, fәaliyyәtin alternativ istiqamәtin qiymәtlәndirilmәsi vә hәqiqi nәticәyә nәzarәtin tәmin edilmәsi
91) Sual:İdarәçilik uçotu әks etdirir:
A) hәqiqi mәlumatları
B) proqnoz mәlumatlarını

C) plan göstәricilәrini
D) sair mәlumatları
92) Sual:İdarәçilik uçotu ilk növbәdә zәruridir:
A) menecerә
B) daxili vә xarici istifadә edәnlәrә
C) sәhmdarlara vә investorlara
D) mühasib menecerlәrә
93) Sual:Bankın baş mühasibi:
A) uçot işçilәrinin vәzifәlәrini müәyyәn edir
B) uçot işçilәrinin vәzifә sәlahiyyәtlәrini tәsdiq edir
C) sәnәdlәr dövriyyәsinin qrafiki kimi işlәyir
D) bank işçilәrinә metodiki kömәklik göstәrir
94) Sual:Vergi üçotu mәqsәdilә uçot siyasәti banklar üçün:
A) mütlәqdir
B) mәslәhәtdir
C) arzuolunandır
D) sәbәstdir
95) Sual:Azәrbaycanda әsasәn üstünlük verilir:
A) kommerskim
B) sәhmdar
C) fәrdi
D) mәhdud mәsuliyyәtli birlik formasında
96) Sual: Kredit tәşkilatı – bu:
A) banklar
B) qeyri bank kredit tәşkilatlarının
C) xәzinәdarlıq

D) sığorta tәşkilatları
97) Sual:Bnklar müәssisә vә tәşkilatların kassa әmәliyyatlarının aparılması qaydalarına rәayәt edilmәsi qaydalarına rәayәt etmәlәrini .... az
olmayaraq yoxlamalıdırlar:
A) ildә bir dәfә
B) iki ildә bir dәfә
C) üç ildә bir dәfә
D) dörd ildә bir dәfә
98) Sual:Çeklәr .... çernillә doldurula bilinәr:
A) qara vә bәnövşәyi
B) qara vә yaşl rәngli
C) göy vә yaşıl rәngli
D) istәnilәn rәngli
99) Sual:Bank әmәliyyatlarının uçotunun aparılması qaydaları meәyyәn edir:
A) ARnın hökümәti
B) ARnın maliyyә Nazirliyi
C) ARnın Mәrkәzi Bankı
D) ARnın Vergilәr Nazirliyi
100) Sual:Bank sazişi – bu:
A) bank zәmanәtinin verilmәsi
B) qiymәtli metallarla әmәliyyatlara
C) xarici valyutanın alqı vә satqısı
D) sәhm vә istiqrazın alqı vә satqısı
101) Sual:Kassa mәrkәzi özündә birlәşdirir:
A) bankın qiymәtlәrinin ambarı, әmәliyyat kassası, axşam kassası
B) müştәrilәrә xidmәt üzrә ixtisaslaşdırılmış bina
C) әmәliyyat kassası

D) axşam kassası
102) Sual:Bank әmәliyyatlarına aiddir:
A) pul vәsaitlәrinin inkassasiyası
B) lizing әmәliyyatları
C) pul әmanәtlәrinin sıgortalanması
D) müәssisәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi
103) Sual:Maliyyә uçotunun mәlumatları yalnız bütövlükdә istifadә edilir:
A) xarici istifadә edәnlәr
B) daxili istifadә edәnlәr
C) sığorta tәşkilatları
D) ipotek fondları
104) Sual:Bank uçotu ilk növbәdә tәmin etmәlidir:
A) xarici istifadә edәnlәri
B) daxili istifadә edәnlәri
C) klirinq hesablaşmalarını
D) filiallarla hesablaşmaları
105) Sual:Bankanın kassasını tәchiz etmәk tәklif edilir:
A) xüsusi avadanlıqlaşdırılmış masa, seyf, hesablaşma pul maşını
B) yazan qurğulu kalkulyatorla
C) hesablama pul maşını
D) masa
106) Sual:Bankda kassa işinin tәşkilinin әsas mәqsәdi budur:
A) pul vәsaitinin qorunub saxlanılmasını
B) oğurluğa vә xәyanәtә yol vermәmәk
C) pul vәsaitinin qorunub saxlanılmasını tәminetmәk
D) kassada oğurluğa yol vermәmәk

107) Sual:Baş mühasib malik olmalıdır:
A) bir müavin
B) iki müavin
C) üç müavin
D) bir müavindәn artıq
108) Sual:Baş mühasib hәr gün nәzarәt edir:
A) kassa әmәliyyatlarının nәticasi, pulun tam mәdaxil edilmәsi, pul vәsaitinin düzgün yaradılması vә qorunmasına
B) kassa әmәliyyatlarına qәrar, pulun tam mәdaxil edirlmәsi
C) kassa әmәliyyatlarınf qәrar
D) pulun tam mәdaxil edilmәsi
109) Sual:Vәzifәli şәxs tәrәfindәn әlavә nәzarәtә aiddir:
A) lizinq әmәliyyatları
B) filiallarla hesablaşmalar
C) müştәrilәrә açılan bank hesabları
D) ipotek әmәmliyyatları
110) Sual:Mәrkәzlәşdirilmәmiş uçotun tәşkili istifadә edilir:
A) kredit banklarında
B) kiçik vә orta banklarda
C) kredit tәşkilatlarında
D) sığorta tәşkilatlarında
111) Sual:Bankın uçot  әmәliyyat aparatının quruluşu әsasәn asılıdır:
A) göstәrilәn xidmәtlәrin növündәn vә müştәrilәrin sayından
B) göstәrilәn xidmәtlәrin növündәn vә müştәrilәrin sayından
C) yerinә yetirilәn xidmәtlәrin növündәn, müştәrilәrin sayından, bankın texniki tәchizatından
D) nizamnamә kapitalının hәcmindәn, bankın texniki tәchizatından

112) Sual:Çek – bu:
A) hesablaşma әnәdidir
B) qiymәtli kağızdır
C) depozit sәnәdidir
D) cari sәnәddir
113) Sual:Bank uçotunun mәrkәzlәşdirilmiş tәşkili zamanı:
A) bütün uçotun işçilәri bankın vahid struktur bölmәlәrinә daxildir
B) uçot işçilәri hәr bir liniya bölçәsindә mövcuddur
C) bankın tәsәrüfat daxili fәaliyyәtindә aparılır
D) müәyyәn növ işlәri yerinә yetirәn әmәliyyatlar qrupu yaradıla bilinәr
114) Sual:Bankın uçot әmәliyyat heyyәti öz fәaliyyәtini hәyata keçiri:
A) Azәrbaycan Respublikasının bank qanunvericiliyinә uyğun hәyata keçirir
B) bank rәhbәrliyinin tәsdiq etdiyi vәzifә tәlimatları әsasında
C) Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin göstәrişi әsasında
D) Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyinin göstәrişi әsasında
115) Sual:әmәliyyat vaxtı müçtәrilәrdәn qәbul edilәn bütün sәnәdlәr, uçotda әks etdirilir:
A) hәmin gün
B) sonrakı gün
C) üç gündәn sonra
D) beş gündәn sonra
116) Sual:Bankın iş gününә daxildir:
A) müştәrilәrә xidmәt, tutuşdurma vә günü bağlama
B) müştәriyә xidmәt vә hesabatın son tәsdiqi
C) sәnәdlәrin tutuşdurtma vә bağlamaq, hәm dә hesabatın son tәsdiqi
D) müştәrilәrә xidmәt, tutuşdurma vә günü bağlanılması, hәmdә hesabatın son tәsdiqi
117) Sual:Bank üçün daha xarakterdir:

A) hesablaşma, tәcili komission әmәliyyatları
B) hesablaşma, kredit vә depozit әmәliyyatları
C) tәsәrrüfat daxili, hesablaşma vә kredit әmәliyyatları
D) hesablaşma, kredit әmәmliyyatları vә qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlar
118) Sual:Bank mәhsulu dedikdә  bu:
A) bank әmәliyyatları
B) bank sazişlәri
C) kreditlәşdirmә
D) ssuda verilmәsi
119) Sual:İdarәçilik uçotunun aparılması qaydaları müәyyәn edilir:
A) banklar sәrbәst olaraq
B) ARnın Maliyyә Nazirliyi
C) ARnın Mәrkәzi Bankı
D) ARnın Vergilәr Nazirliyi
120) Sual:Akkreditiv ..... hesablaşmaq üçün müәyyәn edilib:
A) bir müştәri ilә
B) iki müştәri ilә
C) üç müştәri ilә
D) çox müştәri ilә
121) Sual:әmanәt müqavilәsi üzrә açıqdır:
A) ssuda hesabı
B) depozit hesabı
C) hesablaşma hesabı
D) cari hesab
122) Sual:Yenidәn yaradılan bank ..... açmaq imkanına malikdir:
A) kartoc hesabı

B) hesablaşma hesabı
C) yığım hesabı
D) cari hesab
123) Sual:Büdcәyә ödәnişlәr üzrә hesablaşmalar .... kömәyi ilә hәyata keçirilir:
A) ödәniş tapşırığının
B) ödәniş tәlәbnamәsinin
C) inkassa tapşırığının
D) inkassa tәlәbnamәsinin
124) Sual:Bank vergi orqanını müştәrilәrinә hesablaşma hesabı açması haqda mәlumatı ..... müddәtindә mәlumat vermәlidir:
A) üç günә
B) beş günә
C) yeddi günә
D) on günә
125) Sual:Tәşkikatın maliyyәlәşdirmә olması üçün malik olmalıdır:
A) hesablaşma hesabı
B) cari hesab
C) ssuda hesabı
D) depozit hesabı
126) Sual:Kommersiya bankının nizamnamә kapitalı mütlәq .... müddәtdә ödәnilmәlidir:
A) bir aya
B) rübә
C) yarım ilә
D) bir ilә
127) Sual:Bankın nizamnamәsindә әks etdirmәk zәruridir:
A) hәyata keçirilәn bank әmәliyyatlarının siyahısı
B) nizamnamә kapitalı haqda mәlumat

C) bank әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsinin siyahısı, nizamnamә kapitalı vә lisenziyanın növü haqda mәlumatlar
D) hәyata keçirilәn bank әmәliyyatlarının siyahısı, nizamnamә vә әlavә kapital haqda mәlumatlar
128) Sual:Nizamnamә kapitalının keyfiyyәti üzrә tәlәbat bu .... müәyyәn etmәkdir:
A) onun minimum hәcmi
B) onun minimum pul olmayan hissәsini
C) onun minimum pul hissәsini
D) onun formalaşdırılması qaydasını
129) Sual: Kredit tәşkilatlarının fәrqi әlamәtlәrinә aiddir:
A) hüquqi şәxs statusu vә lisenziyanın mövcudlüyü
B) әsas mәqsәd kimi mәnfәәtin alınması
C) lisenziyanın mövcüdlüyü, hüquqi şәxs statusu vә ısas mәqsәd kimi mәqsәd kimi mәnfәәtin alınması
D) lisenziyanın mövcüdlüyü
130) Sual:Müәssisәnin sahibkarlıq fәaliyyәtindәn satış pulunun köçürülmәsi üçün istifadә edilir:
A) hesablaşma hesabı
B) cari hesab
C) depozit hesabı
D) ssuda hesabı
131) Sual:Biznes – plan tәsdiq edir:
A) tәsisçilәrin yığıncağında
B) direktorlar şurasında
C) sәhmdarların yığıncağında
D) bank müştәrilәrinin yığıncağında
132) Sual:Bankın vergi uçotu sistemi onlar tәrәfindәn tәşkil edilir:
A) Azәrbaycan MBnın qәrarı üzrә
B) sәrbәst
C) bankın vergi ödәyiçisi kimi qeyd olunduğu yerdә vergi orqanının qәrarı üzrә

D) Azәrbaycanın Maliyyә Nazirliyinin qәrarı üzrә
133) Sual:Rәsmi mәzәnnә hansı maqsәd üçün tәyin edilmiş mәzәnnәdir?
A) Hesablaşma mәqsәdilә
B) Dövriyyә mәqsәdilә
C) Uçot mәqsәdilә
D) Muhasibat yazılışı mәqsәdilә
134) Sual:Kommersiya bankının nizamnamә kapitalı mütlәq .... müddәtdә ödәnilmәlidir:
A) bir aya
B) rübә
C) yarım ilә
D) bir ilә
135) Sual:Bankın nizamnamәsindә әks etdirmәk zәruridir:
A) hәyata keçirilәn bank әmәliyyatlarının siyahısı
B) nizamnamә kapitalı haqda mәlumat
C) bank әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsinin siyahısı, nizamnamә kapitalı vә lisenziyanın növü haqda mәlumatlar
D) hәyata keçirilәn bank әmәliyyatlarının siyahısı, nizamnamә vә әlavә kapital haqda mәlumatlar
136) Sual:Bank üçün daha xarakterdir:
A) hesablaşma, tәcili komission әmәliyyatları
B) hesablaşma, kredit vә depozit әmәliyyatları
C) tәsәrrüfat daxili, hesablaşma vә kredit әmәliyyatları
D) hesablaşma, kredit әmәmliyyatları vә qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlar
137) Sual:Bank mәhsulu dedikdә  bu:
A) bank әmәliyyatları
B) bank sazişlәri
C) kreditlәşdirmә
D) ssuda verilmәsi

138) Sual:İdarәçilik uçotunun aparılması qaydaları müәyyәn edilir:
A) banklar sәrbәst olaraq
B) ARnın Maliyyә Nazirliyi
C) ARnın Mәrkәzi Bankı
D) ARnın Vergilәr Nazirliyi
139) Sual:Bankomat müştәriyә verir:
A) nağd pul vә әmәliyyatın aparılması haqda qәbz
B) şәxsi hesabda vәsaitin qalığı haqda arayış
C) nağd pul
D) әmәliyyatın aparılması haqda qәbz
140) Sual:Fiziki şәxslәrdәn pul vәsaitinin kassaya qәbulu aparılır:
A) nağd ödәnişә elanlar
B) mәdaxil kassa orderilә
C) xәrc kassa orderilә
D) memorial orderilә
141) Sual:Nağd ödәnişin elanı ibarәtdir:
A) bir hissәdәn
B) iki hissәdәn
C) üç hissәdәn
D) dörd hissәdәn
142) Sual:Qiymәtlilәrin qorunub saxlanılan yerin açarı saxlanılır:
A) bankın rәhbәrindә
B) bankın baş mühasibindә
C) qiymәtlilәrin saxlanılmasına cavabdeh olan vәzifәli şәxs, kassa işçisi
D) bankın kassa işçisi

143) Sual:Satış pulunun inkassasiyası zamanı müşahidә vәrәqәsi rәsmilәşdirilir:
A) bir nüsxәdә
B) iki nüsxәdә
C) üç nüsxәdә
D) dörd nüsxәdә
144) Sual:әmәliyyat günü başa çatdıqdan sonra nağd pulun qәbulu üşün işlәyir:
A) mәdaxil mәxaric kassası
B) yenidәn sayma kassası
C) gündüz kassası
D) axşam kassası
145) Sual:Bankın kassa proqnozu ..... әsasında tәrtib edilir:
A) mühasibat uçotu mәlumatları;
B) kassa sifarişi;
C) müştәrinin ilkin rәsmilәşdirdiyi sәnәdlәr;
D) bankın müştәrilәrinin tәrtib etdiyi mәlumatlar
146) Sual:Bankanın kassasını tәchiz etmәk tәklif edilir:
A) xüsusi avadanlıqlaşdırılmış masa, seyf, hesablaşma pul maşını
B) yazan qurğulu kalkulyatorla
C) hesablama pul maşını
D) masa
147) Sual:Kassa mәrkәzi özündә birlәşdirir:
A) bankın qiymәtlәrinin ambarı, әmәliyyat kassası, axşam kassası
B) müştәrilәrә xidmәt üzrә ixtisaslaşdırılmış bina
C) әmәliyyat kassası
D) axşam kassası
148) Sual:Bankda kassa işinin tәşkilinin әsas mәqsәdi budur:

A) oğurluğa vә xәyanәtә yol vermәmәk
B) pul vәsaitinin qorunub saxlanılmasını
C) kassada oğurluğa yol vermәmәk
D) pul vәsaitinin qorunub saxlanılmasını tәminetmәk
149) Sual:Banklar müәssisә vә tәşkilatların kassa әmәliyyatlarının aparılması qaydalarına rәayәt edilmәsi qaydalarına rәayәt etmәlәrini .... az
olmayaraq yoxlamalıdırlar:
A) ildә bir dәfә
B) iki ildә bir dәfә
C) üç ildә bir dәfә
D) dörd ildә bir dәfә
150) Sual:Çeklәr .... çernillә doldurula bilinәr:
A) qara vә bәnövşәyi
B) qara vә yaşl rәngli
C) göy vә yaşıl rәngli
D) istәnilәn rәngli
151) Sual:
152) Sual:Akkreditiv ..... hesablaşmaq üçün müәyyәn edilib:
A) bir müştәri ilә
B) iki müştәri ilә
C) üç müştәri ilә
D) çox müştәri ilә
153) Sual:Büdcәyә ödәnişlәr üzrә hesablaşmalar .... kömәyi ilә hәyata keçirilir:
A) ödәniş tapşırığının
B) ödәniş tәlәbnamәsinin
C) inkassa tapşırığının
D) inkassa tәlәbnamәsinin

154) Sual:Bank vergi orqanını müştәrilәrinә hesablaşma hesabı açması haqda mәlumatı ..... müddәtindә mәlumat vermәlidir:
A) üç günә
B) beş günә
C) yeddi günә
D) on günә
155) Sual:Yenidәn yaradılan bank ..... açmaq imkanına malikdir:
A) kart hesabı
B) hesablaşma hesabı
C) yığım hesabı
D) cari hesab
156) Sual:әmanәt müqavilәsi üzrә açıqdır:
A) ssuda hesabı
B) depozit hesabı
C) hesablaşma hesabı
D) cari hesab
157) Sual:Tәşkikatın maliyyәlәşdirmә olması üçün malik olmalıdır:
A) hesablaşma hesabı
B) cari hesab
C) ssuda hesabı
D) depozit hesabı
158) Sual:Müәssisәnin sahibkarlıq fәaliyyәtindәn satış pulunun köçürülmәsi üçün istifadә edilir:
A) hesablaşma hesabı
B) cari hesab
C) depozit hesabı
D) ssuda hesabı

159) Sual:Nizamnamә kapitalının keyfiyyәti üzrә tәlәbat bu .... müәyyәn etmәkdir:
A) onun minimum hәcmi
B) onun minimum pul olmayan hissәsini
C) onun minimum pul hissәsini
D) onun formalaşdırılması qaydasını
160) Sual:Biznes – plan tәsdiq edir:
A) tәsisçilәrin yığıncağında
B) direktorlar şurasında
C) sәhmdarların yığıncağında
D) bank müştәrilәrinin yığıncağında
161) Sual:Azәrbaycanda әsasәn üstünlük verilir:
A) kommersiya
B) sәhmdar
C) fәrdi
D) mәhdud mәsuliyyәtli birlik formasında
162) Sual:Bank әmәliyyatlarının uçotunun aparılması qaydaları meәyyәn edir:
A) ARnın hökümәti
B) ARnın maliyyә Nazirliyi
C) ARnın Mәrkәzi Bankı
D) ARnın Vergilәr Nazirliyi
163) Sual:Bank sazişi – bu:
A) bank zәmanәtinin verilmәsi
B) qiymәtli metallarla әmәliyyatlara
C) xarici valyutanın alqı vә satqısı
D) sәhm vә istiqrazın alqı vә satqısı
164) Sual:Bank әmәliyyatlarına aiddir:

A) pul vәsaitlәrinin inkassasiyası
B) lizing әmәliyyatları
C) pul әmanәtlәrinin sıgortalanması
D) müәssisәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi
165) Sual:Kredit tәşkilatı – bu:
A) banklar
B) qeyri bank kredit tәşkilatlarının
C) xәzinәdarlıq
D) sığorta tәşkilatları
166) Sual:Kredit tәşkilatlarının fәrqi әlamәtlәrinә aiddir:
A) hüquqi şәxs statusu vә lisenziyanın mövcudlüyü
B) әsas mәqsәd kimi mәnfәәtin alınması
C) lisenziyanın mövcüdlüyü, hüquqi şәxs statusu vә ısas mәqsәd kimi mәqsәd kimi mәnfәәtin alınması
D) lisenziyanın mövcüdlüyü
167) Sual:Mübadilә mәntәqәsindә әmәliyyatların aparılması ücün nağdı xarici valyutanın satılma vә satın alınma kursunu kim müәyyәn edir?
A) Mübadilә mәntәqәsinin müdiri
B) kredit tәşkilatının rәhbәri
C) Respublikanın Mәrkәzi Bankı
D) Avropa bankı
168) Sual:Rәsmi mәzәnnә qalxdıqda, passiv valyuta hesabları üzrә mәzәnnә fәrqi nә kimi tanınır?
A) Xәrc
B) Zәrәr
C) Mәnfәәt, zәrәr
D) Gәlir
169) Sual:Rәsmi mәzәnnә qalxdıqda, aktiv valyuta hesabları üzrә mәzәnnә fәrqi nә kimi tanınır?
A) Gәlir

B) Gәlir, zәrәr
C) Mәnfәәt
D) Xәrc
170) Sual:Rәsmi mәzәnnә düşdükdә passiv valyuta hesabları üzrә mәzәnnә fәrqi nә kimi tanınır?
A) Gәlir
B) Gәlir, xәrc
C) Zәrәr
D) Xәrc
171) Sual:Rәsmi mәzәnnә düşdükdә, aktiv valyuta hesabları üzrә mәzәnnә fәrqi nә kimi tanınır?
A) Xәrc
B) Gәlir, xәrc
C) Mәnfәәt
D) Gәlir
172) Sual:Muhasibat balansında (uçotda) xarici valyutada ifadә olunmuş hesabların qalıqları rәsmi mәzәnnәnin dәyişmәsi nәticәsindә nә olmalıdır?
A) Korrektә olunmur (yenidәn qiymәtlәndirilmir)
B) 3 gün әrzindә korrektә olunur
C) 7 gün әrzindә korrektә olunur
D) Korrektә olunur (yenidәn qiymәtlәndirilir)
173) Sual:Xarici valyuta әmәliyyatları zamanı sövdәlәşmә tarixi ilә valyutalaşma tarixi eynidirsә, әmәliyyatların uçotu birbaşa hansı hesablarda
aparılır?
A) Balans vә balansdan kәnar hesablarda
B) Balansdan kәnar hesablarda
C) Balans hesablarda
D) Subhesablarda
174) Sual:Xarici valyuta әmәliyyatları zamanı sövdәlәşmә tarixi ilә valyutalaşma tarixi müxtәlif olduqda, әmәliyyatların uçotu әqd bağlandığı
tarixdәn valyutalaşdırma tarixinә qәdәr hansı hesablarda aparır?

A) Balans hesabda
B) Balans vә balansdan kәnar hesabda
C) Balansdan kәnar hesabda
D) Digәr hesabda
175) Sual:Xarici valyuta әmәliyyatlarının uçota alınması zamanı, rәsmi mәzәnnә ilә sövdәlәşmә mәzәnnәsi arasındaki fәrq ..... vә ya ..... kimi
tanınır:
A) Gәlir vә ya zәrәr
B) Zәrәr vә ya xәrc
C) Gәlir vә ya xәrc
D) Gәlir vә ya mәnfәәt
176) Sual:Xarici valyuta әmәliyyatlarına dair muhasibat yazılışları hansı mәzәnnәyә uyğun olaraq hәyata keçirilir?
A) Sövdәlәşmә mәzәnnәyә
B) Valyutalaşma mәzәnnәyә
C) Sövdәlәşmә vә valyutalaşma mәzәnnәyә
D) Rәsmi mәzәnnәyә
177) Sual:Xarici valyuta әmәliyyatlarının uçotunun әsasını nә tәşkil edir?
A) Valyuta sistemi
B) Valyuta vәmultivalyuta sistemi
C) Multivalyuta sistemi
D) Digәr sistemlәr
178) Sual:Bankın vergi uçotu sistemi onlar tәrәfindәn tәşkil edilir:
A) Azәrbaycan MBnın qәrarı üzrә
B) sәrbәst
C) bankın vergi ödәyiçisi kimi qeyd olunduğu yerdә vergi orqanının qәrarı üzrә
D) Azәrbaycanın Maliyyә Nazirliyinin qәrarı üzrә
179) Sual:Vergi üçotu mәqsәdilә uçot siyasәti banklar üçün:

A) mütlәqdir
B) mәslәhәtdir
C) arzuolunandır
D) sәbәstdir
180) Sual:Uçot siyasәtinin dәyişmәsi әks etdirilir:
A) bankın hesabatında
B) audit rәyindә
C) balansda
D) planlaşdırmada
181) Sual:Uçot siyasәti – bu:
A) mühasibat uçotu vә vergiqoymanın qaydasının aparılmasını tәnzimlәyәn sәnәd
B) mühasibat uçotunun aparılması üzrә metodik göstәriş
C) tәşkilatda uçotun aparılması qaydası
D) tәşkilatda planlaşdırma qaydası
182) Sual:Menecer mühasib aşağıdakını başa düşәn mütәxәssis olmalıdır:
A) mühasibat uçotu, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, menecment, riyaziyyat, statistika
B) mühasibat uçotu, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, menecment, riyaziyyat
C) mühasibat uçotu, planlaşdırma, menecmenti
D) mühasibat uçotu, planlaşdırma, proqnozlaşdırma
183) Sual:
184) Sual:Bankda maliyyә cәvabdehliyi mәrkәzi – bu:
A) quruluş bölmәlәri, ayrıayrı layihәlәr vә fәaliyyәtin istiqamәtlәri
B) quruluş bölmәlәri vә ayrı ayrı layihәlәr
C) ayrı –ayrı layihәlәr
D) quruluş bölmәlәri

185) Sual:Büdcә prosesinin uçot blokuna daxildir:
A) mühasibat, әmәli vә marketinq uçotu
B) mühasibat vә әmәli uçotu
C) mühasibat uçotu
D) marketing uçotu
186) Sual:Büdcәlәmәnin obyekti kimi çıxış edir:
A) bütün biznesin tәşkili
B) ayrıayrı büdcet göstәricilәrinin bölmәlәrin
C) fәaliyyәtin ayrıayrı seqmentlәri
D) fәaliyyәtin bütün seqmentlәri
187) Sual:
188) Sual:Baş mühasib hәr gün nәzarәt edir:
A) kassa әmәliyyatlarının nәticasi, pulun tam mәdaxil edilmәsi, pul vәsaitinin düzgün yaradılması vә qorunmasına
B) kassa әmәliyyatlarına qәrar, pulun tam mәdaxil edirlmәsi
C) kassa әmәliyyatlarınf qәrar
D) pulun tam mәdaxil edilmәsi
189) Sual:Vәzifәli şәxs tәrәfindәn әlavә nәzarәtә aiddir:
A) lizinq әmәliyyatları
B) filiallarla hesablaşmalar
C) müştәrilәrә açılan bank hesabları
D) ipoteka әmәmliyyatları
190) Sual:
191) Sual:Bank uçotunun mәrkәzlәşdirilmiş tәşkili zamanı:
A) bütün uçotun işçilәri bankın vahid struktur bölmәlәrinә daxildir
B) uçot işçilәri hәr bir liniya bölçәsindә mövcuddur

C) bankın tәsәrüfat daxili fәaliyyәtindә aparılır
D) müәyyәn növ işlәri yerinә yetirәn әmәliyyatlar qrupu yaradıla bilinәr
192) Sual:Bankın uçot  әmәliyyat aparatının quruluşu әsasәn asılıdır:
A) göstәrilәn xidmәtlәrin növündәn vә müştәrilәrin sayından
B) yerinә yetirilәn xidmәtlәrin növündәn, müştәrilәrin sayından, nizamnamә kapitalının hәcmindәn
C) yerinә yetirilәn xidmәtlәrin növündәn, müştәrilәrin sayından, bankın texniki tәchizatından
D) nizamnamә kapitalının hәcmindәn, bankın texniki tәchizatından
193) Sual:Bankın uçot әmәliyyat heyyәti öz fәaliyyәtini hәyata keçiri:
A) Azәrbaycan Respublikasının bank qanunvericiliyinә uyğun hәyata keçirir
B) bank rәhbәrliyinin tәsdiq etdiyi vәzifә tәlimatları әsasında
C) Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin göstәrişi әsasında
D) Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyinin göstәrişi әsasında
194) Sual:әmәliyyat vaxtı müçtәrilәrdәn qәbul edilәn bütün sәnәdlәr, uçotda әks etdirilir:
A) hәmin gün
B) sonrakı gün
C) üç gündәn sonra
D) beş gündәn sonra
195) Sual: Bankın iş gününә daxildir:
A) müştәrilәrә xidmәt, tutuşdurma vә günü bağlama
B) müştәriyә xidmәt vә hesabatın son tәsdiqi
C) sәnәdlәrin tutuşdurtma vә bağlamaq, hәm dә hesabatın son tәsdiqi
D) müştәrilәrә xidmәt, tutuşdurma vә günü bağlanılması, hәmdә hesabatın son tәsdiqi
196) Sual:Maliyyә uçotunun mәlumatları yalnız bütövlükdә istifadә edilir:
A) xarici istifadә edәnlәr
B) daxili istifadә edәnlәr
C) sığorta tәşkilatları

D) ipoteka fondları
197) Sual: İdarәçilik uçotu sistemindә informasiya üçün:
A) idarәçilik qәrarları vә planlaşdırmanın qәbulu
B) idarәçilik qәrarının qәbulu, hәqiqi nәticәyә nәzarәtin tәmin edilmәsi
C) idarәçilik qәrarının qәbyl edilmәsi, planlaşdırma vә hәqiqi nәticәyә nәzarәtin tәmin edilmәsi
D) idarәçilik qәrarının qәbulu, planlaşdırma, fәaliyyәtin alternativ istiqamәtin qiymәtlәndirilmәsi vә hәqiqi nәticәyә nәzarәtin tәmin edilmәsi
198) Sual:İdarәçilik uçotu әks etdirir:
A) hәqiqi mәlumatları
B) proqnoz mәlumatlarını
C) plan göstәricilәrini
D) sair mәlumatları
199) Sual:İdarәçilik uçotu ilk növbәdә zәruridir:
A) menecerә
B) daxili vә xarici istifadә edәnlәrә
C) sәhmdarlara vә investorlara
D) mühasib menecerlәrә
200) Sual:Baş mühasib malik olmalıdır:
A) bir müavin
B) iki müavin
C) üç müavin
D) bir müavindәn artıq
201) Sual:Bankın baş mühasibi:
A) uçot işçilәrinin vәzifәlәrini müәyyәn edir
B) uçot işçilәrinin vәzifә sәlahiyyәtlәrini tәsdiq edir
C) sәnәdlәr dövriyyәsinin qrafiki kimi işlәyir
D) bank işçilәrinә metodiki kömәklik göstәrir

202) Sual:Başqa kommersiya bankına depozit vәsaitinin köçürülmәsi hәyata keçirilir:
A) ödәniş tapşırığı
B) ödәniş tәlәbnamәsi
C) nağd ödәnişә elan
D) xәrc kassa orderi
203) Sual:Banklararası hesablaşmalar aparılır:
A) HKM
B) klirinq mәrkәzi
C) bank filialı
D) bank şöbәsi
204) Sual:әmәliyyat işçisi sәnәdlәri yoxladıqdan sonra :
A) sәnәdi imzalayır
B) möhür vurur
C) baş mühasibata verilir
D) şöbә müdirinә verir
205) Sual:Beynәlxalq sazişlәr üzrә tәrәf müqavilә inam olmayan zaman..... hesabı istifadә edilir:
A) inkasso
B) sәnәdli akkreditiv
C) bank köçürmәsi
D) ödәniş tapşırığı
206) Sual:Qısa valyuta mövqeyinin açılması – bu nә vaxt ki öhdәçilik:
A) tәlәbdәn çoxdur
B) tәlәbdәn azdır
C) tәlәb orta sәviyyәdәdir
D) tәlәb yoxdur

207) Sual:Kredit tәşkilatının vasitәsilә aparılan ödәnişlәr vә müştәrilәrin hesabları haqda mәlumatlar ....... tәrkibinә daxil olur:
A) aylıq hesabatın
B) rüblük hesabatın
C) yarım illik hesabatın
D) illik hesabatın
208) Sual:Bankın anbarından materialın buraxılması tәlәbnamәsinin üçüncü nüsxәsi verilir:
A) mühasibata
B) anbardara
C) alana
D) cavabdeh şәxsә
209) Sual:әsas vәsaitlәr uçota qәbul edilir:
A) ilkin dәyәrdә
B) alış dәyәrindә
C) bazar dәyәrindә
D) sair dәyәrdә
210) Sual:Nağdsız hesablaşmalar aparılır:
A) ödәniş tapşırığı ilә
B) ödәniş tәlәbnamәsi ilә
C) akkreditivlә
D) qәbzlә
211) Sual:Bankomat müştәriyә verir:
A) nağd pul vә әmәliyyatın aparılması haqda qәbz
B) şәxsi hesabda vәsaitin qalığı haqda arayış
C) nağd pul
D) әmәliyyatın aparılması haqda qәbz
212) Sual:Müәyyәn kredit sazişindә iştirak hüquq vә vәzifәlәri müәyyәn edilir:

A) ARnın mülkiyyәt kodeksindә
B) kredit müqavilәsindә
C) maliyyә planında
D) kredit planında
213) Sual:Banklararası kredit vә depozitlәr haqda mәlumat hesabatın tәrkibinә daxil olur:
A) aya
B) rübә
C) yarım ilә
D) ilә
214) Sual:Valyuta vә pul bazarlarında әmәliyyatlar haqda hesabata daxildir:
A) әmәliyyat hesabatı
B) aylıq hesabat
C) rüblük hesabat
D) illik hesabat
215) Sual:әlavә dәyәr vergisindәn azad edilir:
A) depozit әmәliyyatları
B) xarici valyutanın alqısı
C) inkassasiya üzrә әmәliyyatlar
D) xarici valyutaların satışı
216) Sual:Mәnfәәt vә itkilәr hesabatında әks etdirәn simvollar ...... әks etdirir:
A) üç rәqәmi
B) dörd rәqәmi
C) beş rәqәmi
D) altı rәqәmi
217) Sual:Valyuta әmәliyyatlarının siyahısı әks etdirilir:
A) AR nın mülki mәcәllәsindә

B) “Valyuta tәnzimlәnmәsi vә valyuta nәzarәti” qanununda
C) “Bank fәaliyyәti” haqda qanunda
D) Valyutanın alqısı – satqısı haqda lisenziyada
218) Sual:Sonradan yenidәn satılmaq mәqsәdilә sәhmlәrә qoyulan vәsaitә aiddir:
A) aktiv әmәliyyatlar
B) passiv әmәliyyatlar
C) vasitәçilik әmәliyyatları
D) başqa әmәliyyatlar
219) Sual:Qiymәtlilәrin qorunub saxlanılan yerin açarı saxlanılır:
A) bankın rәhbәrindә
B) bankın baş mühasibindә
C) qiymәtlilәrin saxlanılmasına cavabdeh olan vәzifәli şәxs, kassa işçisi
D) bankın kassa işçisi
220) Sual:Kreditlәşmәnin obyekti – bu
A) hüquqi şәxs
B) fiziki şәxs
C) maliyyәlәşdirilәn obyekt
D) kredit müqavilәsi
221) Sual:Bankomatın nağd pulla yüklәnmәsi aparılır:
A) hәr gün
B) iki gündәn bir
C) üç gündәn bir
D) lazım olanda
222) Sual:Bankda istәnilәn mülkiyyәt formasında olan müәssisәyә açılır:
A) hesablaşma hesabı
B) ehtiyat hesabı

C) cari hesab
D) ssuda hesabı
223) Sual:Akkreditiv bu:
A) örtülü
B) geri çağrılan
C) bağlı
D) geri çağrılmayan
224) Sual:Faktorinq әmәliyyatları bu:
A) nağd pulun verilmәsidir
B) hesab qaimәnin alınmasıdir
C) debitor borcudur
D) kreditor borcudur
225) Sual:İnkasso tapşırığı yayılır:
A) üç nüsxәdә
B) dörd nüsxәdә
C) beş nüsxәdә
D) altı nüsxәdә
226) Sual:Yenidәn qiymәtlәndirmә zamanı hesabın qalığı gәlirlәr(xәrclәr) hesabına köçürülmәyә mәxsusdur:
A) hәr gün
B) hәr ay
C) hәr rüb
D) hәr il
227) Sual:Kommersiya bankları qiymәtli kağızlar bazarında ..... sifәtindә çıxış edә bilәrlәr.
A) öz qiymәtli kağızlarının emitenti kimi
B) qiymәtli kağızları alan investor kimi
C) başqa qiymәtli kağızların investoru kimi

D) vasitәçi
228) Sual:Axşam kassaları aşağıdakı әmәliyyatları aparır:
A) nağd pulun qәbulu
B) nağd pulun verilmәsi
C) nağd pulun inkassasiyası
D) pulun ehtiyata keçirilmәsi
229) Sual:Emissiyon qiymәtli kağızlara aiddir:
A) istiqrazlar
B) sertifikatlar
C) veksellәr
D) opsionlar
230) Sual:Kredit dosyesi saxlanılır:
A) beş il
B) on il
C) iyirmi il
D) müddәtsiz
231) Sual:Ssudanın qaytarılmağa etibarsız olmasını qәbul etmәk üçün zәruridir:
A) bank rәhbәrinin sәrәncamı
B) bankın baş mühasibinin tapşırığı
C) mәhkәmә orqanının qәrarı
D) kredit şöbәsinin tapşiriğı
232) Sual:Adәtәn kommersiya tәşkilatlarına biznesin inkişafı üçün verilir:
A) istehlak krediti
B) sadә kredit
C) ipoteka krediti
D) kredit xәtti

233) Sual:Hüquqi şәxsә (bankdan başqa) kredit köçürülür:
A) hesablaşma hesabına
B) müxbir hesabına
C) cari hesaba
D) ssuda hesabına
234) Sual:Xüsusi bank sәnәdlәri kateqoriyasına aiddir:
A) memorial order
B) xәrc kassa orderi
C) mәdaxil kassa orderi
D) düzәliş orderi
235) Sual:Bank әmәliyyatları üzrә hesablanılan faiz әks olunmalıdır:
A) hәmin dövrdә, hansı ki hesablanılıb
B) hesabat ilinin sonunda
C) hesabat ilinin әvvәlindә
D) hәr ay
236) Sual:Ticarәt tәşkilatlarına adәtәn açılır:
A) sadә ssuda hesabı
B) xüsusi ssuda hesabı
C) hesablaşma hesabı
D) kredit xәtti
237) Sual:Ssudanın rәsmilәşdirilmәsi üzrә sәnәdә aiddir:
A) tәsisçilik müqavilәsi
B) qeydiyyat haqqında şәhadәtnamә
C) kredit müqavilәsi
D) kreditin verilmәsi haqda razılaşma

238) Sual:Sәnayedә bank adәtәn kreditlәşdirir:
A) xammal vә material
B) hesablarda olan vәsait
C) hazır mәhsullar
D) yolda olan mallar
239) Sual:Borc alanın hüquqi hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәrә daxildir:
A) müәssisәnin rәhbәrliyi haqda mәlumat
B) biznes – plan
C) imza vә möhür nümunәsi kartoçkası
D) maliyyә planı
240) Sual:Krediti rәsmilәşdirmәyә hazırlaşan zaman:
A) borc alanın anketlәşdirilmәsi aparılır
B) borc alanın sәnәdlәrinin tәhlili hәyata keçirilir
C) kreditin mühasibat rәsmilәşdirilmәsi aparılır
D) müştәri vә bank arasında kredit müqavilәsi bağlanılır
241) Sual:Fiziki şәxslәrdәn pul vәsaitinin kassaya qәbulu aparılır:
A) nağd ödәnişә elanlar
B) mәdaxil kassa orderilә
C) xәrc kassa orderilә
D) memorial orderilә
242) Sual:Bankın kassa proqnozu ..... әsasında tәrtib edilir:
A) mühasibat uçotu mәlumatları;
B) kassa sifarişi
C) müştәrinin ilkin rәsmilәşdirdiyi sәnәdlәr
D) bankın müştәrilәrinin tәrtib etdiyi mәlumatlar
243) Sual:әmәliyyat günü başa çatdıqdan sonra nağd pulun qәbulu üşün işlәyir:

A) mәdaxil mәxaric kassası
B) yenidәn sayma kassası
C) gündüz kassası
D) axşam kassası
244) Sual:Satış pulunun inkassasiyası zamanı müşahidә vәrәqәsi rәsmilәşdirilir:
A) bir nüsxәdә
B) iki nüsxәdә
C) üç nüsxәdә
D) dörd nüsxәdә
245) Sual:Bankın әsas vәsaitlәrinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsinә bir dәfә .... icazә verilir:
A) ayda bir dәfә
B) yarım ildә bir dәfә
C) ildә bir dәfә
D) iki ildә bir dәfә
246) Sual:әsas vәsaitlәrin uşot vahidinә aiddir:
A) inventar obyektlәri
B) manatla dәyәrdә
C) әdәdlә miqdarda
D) bazar dәyәrindә
247) Sual:Nağd ödәnişin elanı ibarәtdir:
A) bir hissәdәn
B) iki hissәdәn
C) üç hissәdәn
D) dörd hissәdәn
248) Sual:Bank işçisindәn bankın kassasına daxil olan nağd pulun uçotu üçün hansı hesabdan istifadә olunur
A) 40702

B) 60305
C) 60308
D) 20209
E) 20305
249) Sual:әmanәt hesabına fiziki şәxslәrdә nağd pulların daxil olması zamanı:
A) hesab üzrә debet dövriyyәsi artır
B) hesab üzrә debet dövriyyәsi azalır
C) hesab üzrә kredit dövriyyәsi artır
D) hesab üzrә kredit dövriyyәsi azalır
E) hәm kredit hәm debet dövriyyәsi artır
250) Sual:Hesabat arayışını kim tәrtib edir
A) kassir
B) mühasib
C) kassa müdiri
D) nәzarәtçi
E) әmәliyyat işçisi
251) Sual:Mәxaric üzrә kassa jurnalını kim doldurur
A) kassir
B) mühasib
C) kassa müdiri
D) nәzarәtçi
E) әmәliyyat işçisi
252) Sual:Mәdaxil üzrә kassa jurnalını kim doldurur
A) kassir
B) mühasib
C) kassa müdiri
D) nәzarәtçi

E) bankın müdiri
253) Sual:Nağd pul vә digәr qiymәtlilәrlә әmәliyyat aparan kassa işçilәri ilә:
A) Tam maddi mәsuliyyәt üzrә müqavilә bağlanılır
B) mәxfilik haqqında müqavilә bağlanılır
C) maddi mәsuliyyәt haqqında müqavilә imzalanmır
D) sığorta müqavilәsi imzalanır
E) hüquqi müqavilә imzalanır
254) Sual:Qiymәtlilәrin qorunması vә nağd pulların saxlanılması üzrә mәsul şәxslәrin mәsuliyyәti hansı sәnәd әsasında müәyyәnlәşdirilir
A) Milli Mәclisin qanunu ilә
B) Mәrkәzi Bankın normativ sәnәdi ilә
C) kredit tәşkilatının sәrәncamı ilә
D) Maliyyә Nazirliyinin sәrәncamı ilә
E) kassa rәhbәrinin göstәrişi ilә
255) Sual:Günün axırına kredit tәşkilatlarının әmәliyyat kassasında nağdı pul saxlanmasının minimum qalığı hansı sәnәd әsasında müәyyәn edilir
A) Milli Mәclisin qәrarı ilә
B) Mәrkәzi Bankın normativ sәnәdi ilә
C) kredit tәşkilatının sәrәncamı ilә
D) Maliyyә Nazirliyinin sәrәncamı ilә
E) kassa rәhbәrinin sәrәncamı ilә
256) Sual:Kredit tәşkilatlarının әmәliyyatları müәyyәnlәşdirilir
A) «Banklar haqqında qanun» vә Mәrkәzi Bankın lisenziyası әsasında müәyyәn olunan әmәliyyatların siyahısı ilә
B) Mәrkәzi Bankın әsasnamәsi ilә
C) kredit tәşkilatı rәhbәrinin hazırladığı qaydalarla
D) Mәrkәzi Bankın normativ aktlarının tәlәbi әsasında
E) bankın rәhbәrinin istәyi ilә
257) Sual:Mәrkәzi Bankın әrazi idarәlәrindәki müxbir hesablarından çıxarış aldıqdan sonra әmәliyyat aparılır

A) növbәti gündәn gec olmayaraq kredit tәşkilatlarının iş günü başlananadәk
B) iş hәftәsinin son günündәn gec olmayaraq
C) hesabat dövrü әrzindә
D) iş günündәn sonra
E) üç gündәn sonra
258) Sual:Elektron sәnәdlәrin lәğvi aşağıdakı müddәtlәrdә aparılır
A) kağız daşıyıcılarının lәğvindәn bir il keçdikdәn sonra
B) kağız daşıyıcıları üzrә sәnәdlәrin sürәtlәrinin lәğvi ilә eyni zamanda
C) bankın rәhbәrliyi ilә razılaşdırıldıqdan sonra kağız daşıyıcılarının lәğvindәn bir il sonra
D) bu sәnәdlәrin kağız daşıyıcılarında olan surәti lәğv edilmir vә arxivdә saxlanılır
259) Sual:Memorial mühasibat sәnәdlәri saxlanılır:
A) hәr ay üzrә balans hesablarının azalan sırasına görә
B) debetlәşdirilәn balans hesablarının artan nömrәlәri üzrә hәr iş günü üçün tikilmiş gündәlik sәnәdlәr
C) bütün il üzrә, aylar üzrә tikilmәlәri
D) debetbalans hesablarının artan qaydasında hәftәlik tikilmәlәri
E) bankın kassasında
260) Sual:Mühasibat yazılışlarında düzәlişlәrә:
A) icazә verilmir
B) yalnız bankın rәhbәrinin icazәsi ilә
C) storno metodu ilә aparılana icazә verilir
D) icazә verilir, lakin buna görә inzibati cәza nәzәrdә tutulur
E) baş mühasibin razılığı ilә
261) Sual:әmәliyyat günü başa çatdıqdan sonra banka tәqdim olunan hesablaşma – pul sәnәdlәri bir qayda olaraq müştәrilәrin hesablarına növbәti iş
günündә yazılır. әmәliyyat günün dәqiq vaxtı müәyyәn olunur:
A) Mәrkәzi Bankın әsasnamәsi ilә
B) kassa işçisi tәrәfindәn
C) bankın rәhbәri tәrәfindәn

D) bankın müştәrisi tәrәfindәn
E) bankın mühasibi tәrәfindәn
262) Sual:Bank sәnәdlәri öz sәnәd dövriyyәsindә ……………. intervaldan keçir
A) bir qayda olaraq dörd
B) iki interval
C) әllidәn çox
D) sәnәdlәrin uçot registrinә daxiledilmәsindәn ibarәt olan bir interval
E) beş interval
263) Sual:әmәliyyat günü әrzindә hesablaşma kassa sәnәdlәrinin qәbulu rәsmilәşdirilmәsi vә hesablarda әks olunması müddәti
A) bir iş hәftәsi әrzindә
B) rüb әrzindә
C) cari ilin sonunadәk
D) hәmәn gün
E) iki gün әrzindә
264) Sual:Sәnәd dövriyyәsi dedikdә başa düşülür
A) banka daxil olan sәnәdlәrin hәrәkәti (sxemi)
B) HKM vasitәsi ilә sәnәd dövriyyәsi
C) sәnәdlәrin bankdan çıxdığı andan hәrәkәti (sxemi)
D) müştәrilәrin vә bankın bütün sәnәdlәrinin banka daxil olma müddәtindәn günün sәnәdlәrinә daxil edilәnәdәk müddәt
E) banklararası sәnәdlәrin hәrәkәti
265) Sual:Bank sәnәdlәri dedikdә ……….. başa düşülr
A) bank uçotunda әks etdirilmәyә әsas verәn bütün sәnәdlәr
B) kredit tәşkilatının rәhbәri vә ya baş mühasibi tәrәfindәn imzalanan sәnәdlәr
C) Mәrkәzi Bankın әsasnamәsinә uyğun sәnәdlәr
D) yalnız tәdiyyә tapşırığı, ödәniş tәlәbnamәsi vә akkreditivi
E) hesablaşma sәnәdlәri

266) Sual:Müxbir hesablar üzrә әmәliyyat aparmağa әsas verir
A) kassa mәxaric orderi
B) kassa mәdaxil orderi
C) müşahidә cәdvәli
D) HKM tәrәfindәn banka verilәn müxbir hesab üzrә çıxarış
E) Maliyyә Nazirliyinin әsasnamәsi
267) Sual:Bank sәnәdlәri bölünür:
A) kassa vә mәdaxil
B) mәdaxilmәxaric
C) balans vә balansdankәnar
D) kassa vә memorial
E) hesablaşma
268) Sual:Tәtbiq olunası sәnәdlәrin siyahısı әks olunur
A) Azәrbaycan sәnәd idarәçiliyindә
B) Mәrkәzi Bankın әsasnamәsi ilә
C) Mәrkәzi Bankın tövsiyyәlәrindә
D) dövlәtin bank sәnәdlәri siyahısında
E) Maliyyә Nazirliyi әsasnamәsindә
269) Sual:Sinteik uçot sәnәdidir
A) şәxsi hesabdan çıxarış
B) qalıq cәdvәli vә gündәlik balans
C) gündәlik dövriyyә cәdvәli vә gündәlik balans
D) qalıq cәdvәli vә şәxsi hesab
E) aylıq balans
270) Sual:Bank müştәrisinin şәxsi hesabından çıxarış ……nüsxәdә çap edilir
A) üç
B) bir

C) iki
D) dörd
E) çap edilmir
271) Sual:Şәxsi hesab üzrә әmәliyyatlar әks edilir
A) şәxsi hesabın aparılması üçün müәyyәn olunan blank formasında
B) bank daxili әmәliyyatların әks olunduğu qeydiyyat kitabında
C) açılmış hesabların qeydiyyatı kitabında
D) sintetik hesabda
E) adi kağızlarda
272) Sual:Sintetik uçotun mәqsәdidir
A) analitik uçot sәnәdlәrindә pul vәsaitlәrinin, qiymәtlilәrin mövcudluğu vә hәrәkәtinә nәzarәt
B) analitik uçot mәlumatlarının sintetik hesablar üzrә qruplaşdırılması
C) idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün sintetik uçotdan istifadә
D) analitik uçot әmәliyyatları üzrә dәqiq mәlumatların әldә edilmәsi
E) balans mәlumatlarını qruplaşdırmaq
273) Sual:әmәliyyat jurnalının aparılmasında mәqsәd…..
A) cari günün әmәliyyatları üzrә qalıqların çıxarılması
B) bank daxili әmәliyyatların uçotunu aparmaq
C) hesablar üzrә balansı müәyyәnlәşdirmәk
D) әmәliyyatları sintetik uçotda әks etdirmәk
E) müştәrilәrlә münasibәt qurmaq
274) Sual:Sintetik uçot mәlumatlarından istifadә edilir:
A) ilkin pul hesablaşma sәnәdlәrinin ümumilәşdirilmәsindә
B) bank fәaliyyәtinin tәhlili vә idarә olunmasında
C) mühasibat hesablarına nәzarәtdә
D) bankın daxili fәaliyyәti haqqında mәlumatların ümumilәşdirilmәsindә
E) ikili yazılış qaydalarında

275) Sual:Hәr bir ikinci sıra balans sintetik hesabına açılır……..
A) analitik uçotun şәxsi hesabı
B) birinci sıra hesablar
C) balans hesabları
D) balansdan kәnar analitik hesab
E) gizlin hesab
276) Sual:Sintetik uçot sәnәdlәri tәrtib edilir
A) illik
B) rüblük
C) gündәlik
D) hәmişә
E) aylıq
277) Sual:Analitik uçot sәnәdlәri tәrtib edilir
A) illik
B) rüblk
C) gündәlik
D) aylıq
E) bank müdirinin müәyyәn etdiyi tarixdә
278) Sual:Sintetik uçot sәnәdidir
A) ödәniş tapşırığı
B) memorial order
C) gündәlik dövriyyә cәdvәli
D) şәxsi hesablar
E) balans hesabları
279) Sual:Sintetik uçot sәnәdinә daxildir:
A) tәdiyyә tәlәbnamsi

B) memorial order
C) gündәlik balans
D) hesablar üzrә qalıq cәdvәli
E) hesablar planı
280) Sual:Analitik uçot sәnәdlәrinә daxildir
A) ödәniş tapşırığı
B) pul çeki
C) hesablar üzrә qalıq cәdvәli
D) gündәlik dövriyyә cәdvәli
E) çek kitabçaları
281) Sual:Analitik uçot sәnәdinә aiddir
A) ödәmә tapşırığı
B) pul çeki
C) şәxsi hesablar
D) gundәlik balans
E) aylıq balans
282) Sual:Sintetik uçot sәnәdidir:
A) faizlәrin hesablama cәdvәli
B) gündәlik dövriyyә cәdvәli
C) şәxsi hesablar
D) hesablar üzrә qalıq cәdvәli
E) mәdaxil orderi
283) Sual:Sintetik uçot sәnәdidir:
A) şәxsi hesablar
B) hesablar üzrә qalıq cәdvәli
C) gündәlik balans
D) faizlәrin hesablanma cәdvәli

E) kassa kitabı
284) Sual:Analitik uçot sәnәdidir
A) gündәlik balans
B) gündәlik dövriyyә cәdvәli
C) hesablar üzrә qalıq cәdvәli
D) aylıq balans
E) rüblük balans
285) Sual:Analitik uçotun sәnәdidir
A) şәxsi hesablar
B) gündәlik balans
C) gündәlik dövriyyә cәdvәli
D) aylıq balans
E) illik balans
286) Sual:Kredit tәşkilatının balansı ……….sıra hesabları әsasında tәrtib edilir.
A) birinci sıra
B) ikinci sıra
C) hәm birinci hәm ikinci
D) balans arxası hesablar üzrә
E) üçüncü sıra hesabları üzrә
287) Sual:Açılmış hesabların qeydiyyat kitabı doldurulur:
A) yalnız elektron qaydasında
B) yalnız kağız daşıyıcısında
C) elektron formada vә ya kağız daşıyıcısı formasında
D) istәnilәn qaydada
E) әl yazması qaydasında
288) Sual:Müştәrinin şәxsi hesabıdan çıxarış verilir:

A) yalnız elektron formasında
B) yalnız kağız daşıyıcısı formasında
C) elektron formada vә ya kağız daşıyıcısı formasında
D) şifahi formada
E) şәxsi hesabn özü
289) Sual:Şәxsi hesablarda yazılış ………… әsasında aparılır.
A) analitik uçot sәnәdlәri
B) sintetik uçot sәnәdlәri
C) hәm analitik, hәm sintetik uçot sәnәdlәri
D) ilkin sәnәdlәr
E) kassa sәnәdlәri
290) Sual:Müştәrilәrә açılan hesabların qeydiyyatı kitabında aşağıdakı mәlumat mәcburidir:
A) yuxarı tәşkilatın adı
B) şәxsi hesabın adı
C) bank hesabı müqavilәsinin tarixi vә nömrәsi
D) şәxsi hesabın sahibinin adı
E) müştәrinin imzası
291) Sual:Müştәrilәrә açılmış hesabların qeydiyyatı kitabında aşağıdakı mәlumatlar mәcburidir:
A) hesabın açılma tarixi
B) şәxsi hesabın adı
C) yuxarı tәşkilatın adı
D) müştәrinin fәaliyyәt növü
E) müştәrinin imzası
292) Sual:әmәliyyat günü әrzindә Mühasibat xidmәtinә daxil olan sәnәdlәr kredit tәşkilatının hesablarında әks olunur:
A) ertәsi iş günündәn gec olmayaraq
B) hәmin günü
C) kredit tәşkilatı tәrәfindәn müәyyәn olunan müddәtlәrdә

D) başqa vaxtlarda
E) bankın müdirinin göstәrdiyi müddәtdә
293) Sual:Kredit tәşkilatında әmәliyyat gününün müddәti ……… tәrәfindәn müәyyәn edilir.
A) Mәrkәzi Bankın göstәrişi ilә
B) Mәrkәzi Bankın baş mühasibi
C) kredit tәşkilatının özü
D) Mәrkәzi Bankın normativ sәnәdi
E) yerli icra hakimiyyәti
294) Sual:Nağd pulların banka verilmәsi üçün elanı tәrtib edir:
A) yalnız müştәri
B) yalnız kredit tәşkilatının işçisi
C) müştәri vә ya kredit tәşkilatının işçisi
D) bankın uçot işçisi
E) bankın müdiri
295) Sual:Mühasibat işçilәrini vә dәqiq vәzifәlәrini vә onların xidmәt göstәrdiyi hesabları müәyyәn edir:
A) kredit tәşkilatının rәhbәri
B) kredit tәşkilatının baş mühasibi
C) mәrkәzi Bankın normativ sәnәdi
D) banklar haqqında qanun
E) Maliyyә idarәsinin tәlimatı
296) Sual:Mühasibat işçilәri mәşğuldurlar:
A) Pul hesablaşma sәnәdlәrinin qәbulu vә sәnәdlәrә nәzarәt
B) müştәrilәri dinlәmәklә
C) pul hesablaşma sәnәdlәrinin verilmәsi ilә
D) nağd pulların qәbulu vә verilmәsi ilә
E) nağdsız hesablaşmalarla

297) Sual:Xarici valyutada әmәliyyatların uçotu aparılır:
A) ayrıca balans hesablarında
B) manatla aparılan balans hesablarında
C) balansın ayrıca bölmәsinin hesablarında
D) manatla aparılan şәxsi hesablarda
E) balansdan kәnar hesablarda
298) Sual:Balansdan kәnar hesabdır:
A) 40702
B) 90902
C) 70102
D) 45818
E) 30162
299) Sual:Balans hesabıdır:
A) 90901
B) 90916
C) 3012
D) 90902
E) 91816
300) Sual:Balans vә balansdan kәnar hesabların müxabirlәşmәsinә
A) icazә verilir
B) icazә verilmir
C) yalnız illik hesabatın tәrtibindә icazә verilir
D) Mәrkәzi Bankın razılığı ilә icazә verilir.
E) idarә heyәtinin razılığına әsasәn icazә verilir
301) Sual:İkitәrәfli yazılış metodu ……… hesabların müxabirlәşmәsindә istifadә olunur.
A) yalnız balans hesablarının
B) yalnız balansdan kәnar hesabların

C) balans vә balansdan kәnar hesabların
D) Mәrkәzi Bankın icazә verdiyi hesabların
E) müxbir hesablarla
302) Sual:Bankın hesab planında aktivpassiv hesabları әks olunurmu:
A) Hә
B) yox
C) bankın uçot siyasәtindәn asılı olaraq
D) Mәrkәzi Bankın icazәsi ilә
E) Maliyyә Nazirliyinin razılığı ilә
303) Sual:Bankın hesab planı dedikdә ………… başa düşülür.
A) mühasibat uçotunun sintetik hesablarının sistemlәşdirilmiş siyahısı
B) mühasibat uçotunun analitik hesablarının siyahısı
C) hesabların iqtisadi mәzmununa görә qruplaşdırılması
D) hesablar üzrә qruplaşdırılmış cәdvәl
E) bank әmәliyyatlarının әks olunması
304) Sual:İnventarlaşma ……….. tәrәfindәn müәyyәn edilir:
A) sәhmdarların yığıncağı
B) baş Mühasib
C) müvәkkil şәxs
D) bankın rәhbәri
E) yuxarı tәşkilat
305) Sual:Mühasibat uçotu hesablarının tәyinatıdır
A) yekcins bank әmәliyyatlarının qruplaşdırılması vә cari uçotu
B) cari әmәliyyatların әks olunması
C) hesabatların tәqdim edilmәsi
D) bankın balansının tәrtibi
E) hesab planının mövcudluğu

306) Sual:İnventarlaşma………………demәkdir.
A) tәşkilatların әmlak vә öhdәliklәri bu tәşkilatın әmlak vә öhdәliklәrindәn ayrılıqda uçota alınması
B) әmlak vә öhdәliklәrin qiymәtlәndirilmәsi
C) әmlakın vә öhdәliklәrin vә onların qiymәtlәndirilmәsinin vәziyyәti vә mövcudluluğunun yoxlanması vә sәnәdli tәsdiqi
D) әmlakın mühasibat uçotunda faktiki әks olunması
E) әmlakın mövcudluğu
307) Sual:Mühasibat uçotu üzrә sәnәdlәr ………… tәmin edir.
A) Bank fәaliyyәti haqqında dәqiq mәlumat almaq
B) Bank fәaliyyәtinin tam vә arası kәsilmәz әksini
C) mühasibat uçotunun normativ aktlara uyğunluluğunu
D) Dövlәt ilә kredit tәşkilatı arasında fikir ayrılığının yaranmamasını
E) statistik mәlumatlara uyğunluğunu
308) Sual:Bankın aktiv passivlәri onların әldә edilmәsi vә ya mövcudluğu anında……..uçota alınır:
A) faktiki dәyәri ilә
B) ilkin dәyәri ilә
C) bәrpa dәyәri ilә
D) balans dәyәri ilә
E) köhnәlmә nәzәrә alınmaqla
309) Sual:Mәzmunun formaya nisbәtәn üstünlük prinsipi dedikdә…….. başa düşülür.
A) әmәliyyatlar onların hüquqi formasına müvafiq әks olunur
B) Mәrkәzi Bankın normativ aktlarına müvafiq olaraq әks etdirilir
C) әmәliyyatlar onların iqtisadi mahiyyәtinә görә әks olunur
D) әmәliyyatlar mühasibat uçotunun aparma qaydaları әsasında әks olunur.
E) Maliyyә Nazirliyinin göstәrişi әsasında aparılması
310) Sual:әmәliyyatların müntәzәm әks etdirilmәsi prinsipi dedikdә………. başa düşülür:
A) әmәliyyatların әmәliyyat günü әrzindә әks olunması

B) әmәliyyatların iş günu әrzindә әks olunması
C) әmәliyyatların hәftә әrzindә әks olunması
D) әmәliyyat aparıldığı gün әks olunur.
E) әmәliyyatların diferensiallaşdırılması
311) Sual:Kredit idarәlәrindә uçot işinin tәşkili prinsipidir:
A) әmәliyyatların hesabatlılığı
B) әmәliyyatların mövsümiliyi
C) әmәliyyatın müntәzәm әks olunması
D) әmәliyyatların tәminatlılığı
E) әmәliyyatların dövriliyi
312) Sual:Kredit idarәlәrindә uçot işinin tәşkili prinsipidir.
A) әmәliyyatların tәminatlılığı
B) bank fәaliyyәtinin müntәzәmliyi
C) әmәliyyatların hesabatlılığı
D) әmәliyyatların mövsümiliyi
E) әmәliyyatların aktivliyi
313) Sual:Banklarda mühasibat uçotunun predmeti dedikdә……. başa düşülür:
A) mühasibat uçotunun hesab planı.
B) bank hesabları üzrә әmәliyyatların mәcmusu.
C) aktiv vә passiv formasında muhasibat uçotu obyektlәri
D) bank әmәliyyatlarının aktiv vә passiv hesablarda әks olunması
E) kredit tәşkilatının balansı
314) Sual:Şәxsi hesabın açılması üçün bank rәhbәrliyinin sәrәncamında hansı rekvizitlәr olmalıdır
A) şәxsi hesabın nömrәlәri
B) hesab sahibinin adı
C) hesab üzrә azalmayan qalıq
D) ödәmә tapşırığı

E) müqavilә
315) Sual:Müştәriyә şәxsi hesab açmaq üçün bankın mühasibatlığına hansı sәnәd daxil olmalıdır
A) hesabın açılmasına әrizә
B) hesabın açılma müqavilәsi
C) hesabın açılmasına dair rәhbәrliyin sәrәncamı
D) müştәrinin tәsis sәnәdlәri
E) müştәrinin imza nümunәlәri
316) Sual:Uçot siyasәtinin formalaşması, mühasibat uçotunun aparılması üçün mәsuliyyәt daşıyır
A) baş mühasib
B) kredit tәşkilatının rәhbәri
C) tәsisçilәr
D) sәhmdarlar
E) müştәrilәr
317) Sual:Bank әmәliyyatlarının yerinә yetirilmsinә görә mühasibat uçotunun tәşkili üçün kim mәsuliyyәt daşıyır
A) baş mühasib
B) kredit tәşkilatının rәhbәri
C) tәsisçilәr
D) müştәrilәr
E) Mәrkәzi Bank
318) Sual:Kredit tәşkilatına qadağan edilmişdir
A) istehsal fәaliyyәti
B) vasitәçilik fәaliyyәti
C) mәslәhәt xidmәti
D) informasiya xidmәti
E) hesablaşma xidmәti
319) Sual:Bank әmәliyyatına aid deyildir.

A) lizinq әmәliyyatları
B) fiziki şәxslәrin tapşırığı ilә bank hesabı açılmadan pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi
C) depozit әmәliyyatı
D) trast әmәliyyatı
E) faktorinq әmәliyyatı
320) Sual:Bank adlanan kredit tәşkilatı neçә әsas bank әmәliyyatını yerinә yetirmәlidir
A) beş
B) üç
C) yeddi
D) iki
E) bir
321) Sual:Bank әmәliyyatı deyildir
A) fiziki vә hüquqi şәxslәrin vәsaitlәrinin әmanәtә cәlb edilmәsi
B) fiziki vә hüquqi şәxslәrә hesab açıb әmәliyyat aparmaq
C) fiziki vә hüquqi şәxslәrin tapşırığı ilә hesablaşmalar aparması
D) pul formasında öhdәliyin icrası üzrә üçüncü şәxsә himayәdarlıq etmәk
E) müştәrilәrә kassa xidmәti göstәrmәk
322) Sual:Bank әmәliyyatlarının aparılmasına icazә verilir
A) kredit tәşkilatları asossasiyasına
B) kredit tәşkilatları ittifaqlarına
C) kredit tәşkilatları qrupuna
D) heç birinә icazә verilmir
E) sığorta tәşkilatlarına
323) Sual:AR Bank sisteminә daxildir
A) AR Mәrkәzi Bankı
B) AR Kommersiya bankları
C) Mәrkәzi Bank vә kredit tәşkilatları

D) banklar vә qeyribank kredit tәşkilatları
E) banklar vә sığorta tәşkilatları
324) Sual:Kredit tәşkilatının kassasından nağd pulun verilmәsi nәticәsindә
A) hesab üzrә debet dövriyyәsi artır
B) hesab üzrә debet dövriyyәsi azalır
C) hesab üzrә kredit dövriyyәsi artır
D) hesab üzrә kredit dövriyyәsi azalır
E) debet vә kredit dövriyyәsi azalır
325) Sual:Komissiyon mükafatı formasında gәlir kredit tәşkilatının üçotunda әks etdirilr:
A) xidmәtin göstәrildiyi tarixә
B) ayın axırıncı iş gününә
C) zәrurәt olanda
D) rüblük hesabat tәrtib edilәndә
326) Sual:Kredit tәşkilatının maliyyә nәticәlәri bölünür:
A) bank әmәliyyatlarından maliyyә nәticәlәrinә
B) kömәkçi istehsal fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsindәn maliyyә nәticәlәrinә
C) sair növ fәaliyyәtdәn gәlirlәr
D) bank әmәliyyatlarından xәrclәr
327) Sual:Yenidәn qiymәtlәndirmә nәticәsindә aktivlәrin dәyәrinin azalması kredit tәşkilatı üçün:
A) xalis mәnfәәtdir
B) gәlirdir
C) maliyyә nәticәsidir
D) xәrcdir
328) Sual:Mümkün itkilәrә ğörә azaldılmaq formasında kredit tәşkilatının kapitalının artırılması müәssisә üçün:
A) xәrcdir
B) gәlirdir

C) bölüşdürülmәyәn mәnfәәtdir
D) xalis mәnfәәtdir
329) Sual:Hesabat ilinә kredit tәşkilatının maliyyә fәaliyyәtinin nәticәlәri haqda mәlumatların formalaşdırılması aşağıdakılara uyğun olaraq hәyata
keçirilir:
A) AR sı Mәrkәzi Bankının tәlimatları ilә
B) AR sı Mәrkәzi Bankının qaydaları ilә
C) bankın daxili tәlimatı ilә
D) AR sı Mәrkәzi Bankının tapşırığı ilә
330) Sual:Xarıcı valyutada fillialarası hesablaşma әmәliyyatlarının aparılması üçün hesablaşma sәnәdlәrinin formalarını hazırlayır:
A) kredit tәşkilatı
B) dövrlәr
C) ARsının Mәrkәzi Bankı
D) AR nın Dövlәt Statistika Komitәsi
331) Sual:Kredit tәşkilatlarının bölmәlәri arasında xarici valyutada hesablaşmalar qaydaları müәyyәn edilmişdir:
A) AR sı Mәrkәzi Bankının tapşırığı ilә
B) ARsı Mәrkәzi Bankının qaydaları ilә
C) hesablaşma sisteminin qurulması qaydaları ilә
D) daxili tәlimat ilә
332) Sual:Pul ehtiyatlarının yenidәn bölüşdürülmәsi üzrә әmәliyyatlar aparılır:
A) filiallararası hesablaşmalar hesabı üzrә
B) müxbir hesabları üzrә
C) necә filiallararası hesablaşma hesabları üzrә, elәcә dә müxbir hesabları üzrә
D) yalnız baş tәşkilatın hesabları üzrә
333) Sual: Filiallararası hesablaşma sistemi üzrә göndәrilәn hәr bir hesablaşma sәnәdi vә ESİD tәsdiq edilir:
A) baş mühasibin imzası ilә
B) әmәliyyatçının imzası ilә

C) açar sözü ilә
D) faksimullә
334) Sual:Filiallar hesablaşma sistemi üzrә göndәrәn bankın hesablaşma sәnәdlәrinin icraçı banka ödәnişi elektron növündә eülektron rәqәm imzası
ilә göndәrilir:
A) kağızla sәnәdlәri göndәrmәklә
B) kağızla sәnәdlәr göndәrilmәdәn
C) razılaşma üzrә
D) müştәrinin arzusu ilә
335) Sual:Filiallararası hesablaşmalar üzrә müştәrilәr üzrә hesablaşma әmәliyyatlarının vә xüsusi әmәliyyatlar üzrә hesablaşmalar icraçı bank
ödәnişi hәyata keçirmәsi nәyin әsasında aparılır:
A) bankın tәlәbi üzrә
B) bankın çıxarışı üzrә
C) bank müştәrisinin әrizәsi üzrә
D) bankın tapşırığı üzrә
336) Sual:Filiallararası hesablaşmaların tәşkilinin әsas şәrtlәrinә aiddir:
A) göndәrәn bankın uçotunda vә icraçı bankın ödәnişindә eyni tarixdә filiallararası hesablaşmada hesablar üzrә hesablaşma әmәliyyatını әks
etdirmәk
B) filiallararası hesablaşmalar hesabı üzrә göndәrәn bank uçotunda filiallar üzrә hesablaşmada hesablaşma әmәliyyatının әks etdirilmәsi
C) filiallarası hesablaşmalar hesabı üzrә hesablaşma әmәliyyatlarının alıcı bank hesabında әks etdirilmәsi
D) mütlәq şәraiti yoxdur
337) Sual:Hesab açılmadan fiziki şәxslәrin pul vәsaitlәri köçürülәn zaman formalaşır:
A) ödәniş tәlәbnamәsi
B) bank çıxarışı
C) әmәliyyatçının hesabatı
D) ödәniş tapşırığı
338) Sual:Kredit tәşkilatının bölmәlәri arasında filiallararası hesablaşmaların hesab nömrәlәri formalaşdırılan zaman mütlәq verilmәlidir

A) razryad
B) kod
C) dәqiq tapşırıq yoxdur
D) struktur nömrәlәri
339) Sual:Filiallararası hesablaşmaların doldurulması hesab qaydalarını tәsdiq edirlәr:
A) AR Mәrkәzi Bankının göstәrişi ilә
B) AR Mәrkәzi Bankının qaydaları ilә
C) hesablaşma sisteminin qurulması qaydaları ilә
D) daxili tәminatla
340) Sual:Kredit tәşkilatının balansında hesablaşma әmәliyyatının vә onun filiallarının filiallararası hesablaşmalar hesabı üzrә әks etdirilmәsi hәyata
keçirilir
A) bir gündә
B) ödәnişin köçürülmәsi günündә
C) ödәnişin alınması günündә
D) qanunvericiliklә müәyyәn edilmәyib
341) Sual:Filiallararası hesablaşmalarda şәxsi hesabların nömrәlәrinin quruluşu formalaşdırılır:
A) AR Mәrkәzi Bankının tapşırığı ilә
B) şәxsi hesabların әksi sxeması ilә
C) kredit tәşkilatının hesablarının işçi planı ilә
D) uçot siyasәti haqda әmrin maddәsi ilә
342) Sual:Texniki, telekommunikasiya vәsaiti sistemi vә tәşkilati tәdbirlәr әks etdirilir:
A) nağdsız hesablaşmalar haqda Azәrbaycan Respublikası MB nın tәlimatları
B) Azәrbaycan Respublikası MB nın metodik tәqdimatı
C) nağdsız hesablaşmalar haqda qaydalar
D) bankın uçot siyasәti
343) Sual:

344) Sual:Hesablaşma sisteminin qurulması qaydası mütlәq әks etdirmәlidir:
A) tәşkilatın uçot siyasәti mәntәqәsini
B) hesablaşma әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsindә әmәkdaşlarına rәhbәrlik üçün istifadә edilәn işçi sәnәd
C) vәzifәyә tәlimatları mәntәqәsi
D) sәnәdlәrin konkret forması yoxdur
345) Sual:Tәsdiqi düzgündür ki, hesablaşma sisteminin qurulması qaydasını:
A) Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi işlәtib hazırlayır
B) Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi bankı işlәyib hazırlayır
C) dәqiq cavab yoxdur
D) kredit tәşkilatı sәrbәst işlәyib hazırlayır
346) Sual:Azәrbaycan Respublikasında nәğdsiz hesablaşmalar:
A) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının tapşırığı ilә
B) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının qaydaları ilә
C) bankın daxili sәnәdlәri ilә
D) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının metodik göstәrişi ilә
347) Sual:Azәrbaycan Respublikasının banklarında fiziki şәxslәrin әmanәtlәri mәxsusdur:
A) ehtiyata köçürmәyә
B) ödәnilmәyә
C) uçota
D) mütlәq sığortalamaya
348) Sual:Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının kredit vә depozitlәrinin mühasibat uçotu uyğun olaraq hәyata keçirilir:
A) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının tapşırığı ilә
B) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının tәlimatı ilә
C) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının tәqdimatı ilә
D) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının qaydaları ilә

349) Sual:Gündaxili kreditin alınması uçotu üzrә hesabın açılması:
A) mütlәq deyil
B) tәlәb edilmir
C) tәşkilatın razılığı üzrә hәyata keçirilir:
D) tәlәb edilir
350) Sual:Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankı banklara kredit verir:
A) gündaxili
B) lombard
C) overdraft
D) illik
351) Sual:
352) Sual:
353) Sual:Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının kredit vә depozitlәrin verilmәsi qaydası nәzәrdә tutulur:
A) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının tәlimatlarıyla
B) kommersiya bankının metodik göstәrişlәri
C) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının tәqdimatıyla
D) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının qaydalarıyla
354) Sual:Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının kreditlәri banklara:
A) istәnilәn valyutada
B) yalnız ARnın valyutasında
C) kredit tәşkilatının razılığı ilә
D) bankın müşahidә şurasının qәrarı ilә
355) Sual:Mütlәq ehtiyatların böyüklüyü hesablanması vә onların tәnzimlәnilmәsi artıq aprılır:
A) hәr il
B) hәr rüb

C) hәr ay
D) kredit tәşkilatı qeydiyatdan keçirilәndә
356) Sual:Bankın mütlәq ehtiyatlarını hәcmi hesablaması qaydasıla müәyyәn edilmişdir:
A) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının tәlimatı ilә
B) Kommersiya bankının merodik göstәrişi ilә
C) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının qaydaları ilә
D) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının tәqdimatı ilә
357) Sual:Kredit tәşkilatı üçün gәlirlәrin uçotu üzrә şәxsi hesab:
A) hesabat formasıdır
B) sintetik uçotun qeydiyyatıçısıdır
C) analitik uçotun qeydiyyatçısıdır
D) mәlumatların qeydiyyatı formasıdır
358) Sual:Kredit tәşkilatında mәnfәәt vә itkilәr haqda hesabat adlanır:
A) sintetik uçotun qeydiyyatçısı
B) hesabat forması
C) analitik uçot qeydiyyatçısı
D) vahid şәklә salınmış daxili sәnәddir
359) Sual:Kredit tәşkilatının fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәri haqda mәlumat formalaşdırılması..... uyğun olaraq hәyata keçirilir:
A) ARsı Mәrkәzi Bankının qaydaları ilә
B) AR nın Mәrkәzi Bankının tәlimatları ilә
C) ARnın Mәrkәzi Bankının tapşırığı ilә
D) bankın daxili tapşırığı ilә
360) Sual:Kredit tәşkilatında mәnfәәtdәn vergini әks etdirәn mühasibat uçotu..... hesabda aparılır:
A) hәr filialda
B) ikinci qayda balans hesabında
C) baş ofisdә

D) balansdan kәnar
361) Sual:
362) Sual:Komissiya ilә müqavilә üzrә vasitçilik xidmәti göstәrmәyә görә ödәniş hesab edilir (bir neçә variantda):
A) birdәfәlik gәlir
B) sair gәlir
C) komissiyon mükafatı
D) әmәliyyat gәliri
363) Sual:Birdәfәlik xarakter daşıyan xәrclәrә aiddir:
A) sair xәrclәrә
B) sair gәlirlәrә
C) әmәliyyat gәlirlәrinә
D) satışdan kәnar xәrclәrә
364) Sual:Tәşkilatın tәlәb edilmәyәn kreditor borclarına aiddir:
A) fövqәladә gәlirlәrә
B) fövqәladә xәrclәrә
C) sair gәlirlәrә
D) adi növ fәaliyyәtdәn gәlirlәrә
365) Sual:Kredit tәşkilatının qaydaları nәzarәt tәlәblәri ilә әlaqәdar xәrclәrinә aiddir:
A) sair xәrclәrә
B) sair gәlirlәrә
C) adi növ fәaliyyәtdәn gәlirlәr
D) satışdan kәnar xәrclәr
366) Sual:Ümumi tәşkilati xarakterli xәrclәrә aiddir:
A) sair xәrclәr
B) sair gәlirlәrә

C) әmәliyyat xәrclәrinә
D) satışdan kәnar xәrclәrә
367) Sual:әmlakın satışından olan xәrclәrә aiddir:
A) sair xәrclәr
B) sair gәlirlәrә
C) әmәliyyat xәrclәrinә
D) satışdan kәnar xәrclәrә
368) Sual:İcraya götürülmüş әmlakdan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr aiddir:
A) әmәliyyat xәrclәrinә
B) sair xәrclәrә
C) bank әmәliyyatları hәyata keçirmәkdәn xәrclәrә
D) әmәliyyat xәrclәrinә
369) Sual:Başqa tәşkilatların nizamnamә kapitalında iştirakdan gәlirlәrә aiddir:
A) sair gәlirdir
B) sair xәrclәrdir
C) әmәliyyat gәlirlәridir
D) bank әmәliyyatlarından gәlirlәrә
370) Sual:Cәlb edilәn pul vәsaiti üzrә hesablanması şaizin analitik uçotunun aparılması qaydasını kredit tәşkilatı müәyyәn edir.
A) ARsı Mәrkәzi bankının tәlimatlarına uyğun
B) sәrbәst
C) “Bank fәaliyyәti haqda” qanuna uyğun
D) “Mühasibat uçotu” haqda Qanuna uyğun
371) Sual:әmanәtin (depozitin) köçürülmәsini tәsdiq edәn ilkin sәnәd adlanır:
A) ödәniş tapşırığı
B) mәdaxil orderi
C) çek

D) ödәniş tәlәbnamәsi
372) Sual:Bank әmanәtinin rәsmilәşdirilmәsi üçün sәnәd tәlәb edilir:
A) bank әmanәti müqavilәsi
B) bank ödәniş (haqqı) müqavilәsi
C) bank xidmәti müqavilәsi
D) zәmanәt, tapşırıq, girov müqavilәsi, hansı ki, depozit әmanәtinin tәminatıdır
373) Sual:
374) Sual:Kredit tәşkilatının xüsusi fondlarından biri:
A) ehtiyat fondudur
B) әlavә fonddur
C) amortizasiya ayırmasını indeksasiya edәn fonddur
D) xüsusi kapital
375) Sual:Ehtiyat kapitalının fondunun analitik uçotunun aparılması qaydası müәyyәn edilir:
A) kredit tәşkilatı tәrәfindәn
B) tәlimatla
C) ARsı Mәrkәzi Bankının daxili sәnәdlәri ilә
D) Milli Mәclisin qanunu ilә
376) Sual:
377) Sual:Problemli faizlәr gәlirlәr uçotu üzrә hesablarda әks etdirilir:
A) sazişin aparılması faktı üzrә
B) sonrakı gün
C) ayın sonunda
D) onun alınması faktı üzrә
378) Sual:Sövdәlәşmә günündә valyutalaşma tarixli sövdәlәşmәlәrin balansdan kәnar uçotu;

A) Mütlәq aparılır.
B) Aparılmır.
C) Sövdәlәşmәlәrin sәhәrisi günü aparılır.
D) Bank rәhbәrliyinin qәrarı ilә aparılır.
379) Sual:Müddәtli sövdәlәşmәlәrdә hesablaşma müddәtlәri:
A) Sövdәlәşmә tarixindәn iki iş günündәn artıq geri qalır.
B) Sövdәlәşmә tarixini iki iş günü qabaqlayır.
C) Sövdәlәşmә müddәtinә uyğun olur.
D) Sövdәlәşmә tarixindәn beş iş günü geri qalır.
380) Sual:Sövdәlәşmiş valyutalaşma tarixi müәyyәn olunur:
A) İş hәftәsi әrzindә
B) Dәrhal
C) Sövdәlәşmә tarixindәn iki iş günü әrzindә
D) Sövdәlәşmә tarixindәn beş iş günü әrzindә
381) Sual:Qiymәtli metalların analitik uçotu aparılır:
A) Sövdәlәşmә müddәtinә görә
B) Qiymәtli metalların növünә görә
C) Qiymәtli metalların miqdarına görә
D) Onların keyfiyyәtinә görә
382) Sual:Bank fiziki formada olan qiymәtli metallarla әmәliyyat apara bilәr:
A) Bu әmәliyyatların aparılmasına lisenziya olduqda
B) Rәhbәrliyin seçimi әsasında
C) Mәrkәzi Bankın әsasnamәsi әsasında
D) Banklar haqqında qanun әsasında bank istәnilәn әmәliyyatı apara bilәr.
383) Sual:Valyuta kursu yüksәldikdә kurs fәrqi uçota alınır:
A) DT «konversiya әmәliyyatları vә müddәtli sövdәlәşmәlәr üzrә әmәliyyatlar» KT «gәlirlәr»

B) DT «konversiya әmәliyyatları vә müddәtli sövdәlәşmәlәr üzrә әmәliyyatlar» KT «kredit tәşkilatının kassası»
C) DT «kredit tәşkilatının kassası» KT « mübadilә mәntәqәlәrinin kassası»
384) Sual:Mәrkәzi Bankın müәyyәn etdiyi kursdan yuxarı kursla xarici valyuta satın alınmasından yaranan mәnfi kurs fәrqi:
A) DT «xәrclәr» KT «konversiya sövdәlәşmәsi vә müddәtli әmәliyyatlara görә hesablaşma»
B) DT «valyuta vә fond birjaları ilә hesablaşma» KT «kredit tәşkilatlarının Mәrkәzi Bankdakı müxbir hesabları
C) DT «kredit tәşkilatlarının Mәrkәzi Bankdakı müxbir hesabları» KT « xәrclәr»
385) Sual:Filialın valyuta kassasının valyuta ilә tәmin olunması zamanı mühasibat yazılışı
A) DT «kredit tәşkilatının kassası» KT «mübadilә mәntәqәsinin kassası»
B) DT «yolda olan pul vәsaitlәr» KT «kredit tәşkilatının kassası
C) DT «tәhtәl hesab mәblәğlәrә görә işçilәrlә hesablaşma KT «kredit tәşkilatının kassası»
386) Sual:Valyuta birjasında xarici valyutanın satın alınması әmәliyyatının aparılması üçün müştәridәn komissiya alınıb
A) DT «kredit tәşkilatından müxbir hesablar» KT «qeyrirezidentlәrin banklardakı müxbir hesabları»
B) DT «kommersiya tәşkilatı» KT « gәliirlәr»
C) DT «xәrclәr» KT «kommersiya әmәliyyatlar»
387) Sual:Müştәriyә xarici valyutada pul vәsaiti köçürülmüşdür:
A) DT «xarici valyutanın alınıb satılmasına görә müştәri ilә hesablaşmalar» KT «kommersiya tәşkilatı»
B) DT «kredit tәşkilatının kassası» KT «konversiya sövdәlәşmәsi vә digәr әmәliyyatlar üzrә hesablaşmalar»
C) DT «kredit tәşkilatının kassası» KT «mübadilә mәntәqәsinin kassası»
388) Sual:Öz hesabından xarici valyutada nağdı vәsait alınması mühasibat yazılışı ilә әks olunur
A) DK «kredit tәşkilatının kassası» KT «nominal dәyәri xarici valyutada göstәrilәn çeklәr»
B) DK «kredit tәşkilatının kassası» KT «qeyrirezidentlәrin banklardakı müxbir hesabları»
C) DT «mübadilә mәntәqәsinin kassası» KT «kredit tәşkilatının kassası»
389) Sual:Müvәkkil banklarda Respublika, xarici beynәlxalq bankların adına açılan hesab adlanır tәşkilatlarında açıq hesab adlanır:
A) Loro
B) Loroforo

C) Nostro
D) Kastro
390) Sual:Xarici valyutada daxil olan tam mәblәğ hüquqi şәxsin……… hesabına daxil edilir
A) valyuta
B) tranzit
C) xüsusi tranzit
D) ssuda
E) lorl
391) Sual:Xarici valyutada ticarәt әmәliyyatları aparmaq üçün akkreditiv açmaq üçün әrizә verir:
A) idxalçı
B) ixrac edәn
C) bank
D) xәzinәdarlıq
392) Sual:Xarici valyutada ticarәt әmәliyyatları üzrә malların ödәnişinin inkasso tapşırığını tәrtib edir
A) idxalçı
B) ixrac edәn
C) bank
D) xәzinәdarlıq
393) Sual:Emitent bank tәrәfindәn istәnilәn vaxt dәyişdirilәn vә ya lәğv edilәn akkreditiv adlanr:
A) çağırılan
B) çağırılmayan
C) müddәtsiz
D) tәlәb edilәn
394) Sual:Kredit tәşkilatının әmlakının inventarlaşmasında mәqsәd:
A) İlkin uçot mәlumatlarının analitik uçot mәlumatlarının uyğunluğunu müәyyәn etmәk
B) analitik uçot mәlumatları ilә sintetik uçot mәlumatlarına uyğunluğunu müәyyәn etmәk

C) uçot mәlumatları ilә әmlakın faktiki mövcudluğunu müәyyәn etmәk
D) sintetik uçot mәlumatlarının uyğunluğunu müәyyәn etmәk
395) Sual:İnventarlaşma komissiyasının tәrkibi tәsdiq olunur:
A) Mühasibin sәrәncamı ilә
B) Baş mühasibin sәrәncamı ilә
C) Şöbә müdirinin sәrәncamı ilә
D) Rәhbәrin sәrәncamı ilә
396) Sual:Maddi ehtiyatların tәrkibindә ………… uçota alınır:
A) Dәfәlәrlә istifadә olunanlar
B) Bir dәfә istifadә olunanlar
C) Maddi texniki bazarı tәşkil edәnlәr.
D) amortizasiya hesablananlar.
397) Sual:Qeyri dövri aktivlәrin ilkin dәyәri…….. demәkdir.
A) Әldә olunmasına faktiki xәrclәr
B) Amortizasiya çıxıldıqdan sonra әldә edilmәsinә faktiki xәrc
C) Amortizasiya mәblәğinә artırılmış faktiki xәrclәrin mәblәği
D) Yenidәn qiymәtlәndirmә ilә әlaqәdar dәyәr
398) Sual:әsas vәsaitlәrin hәrәkәti …………… rәsmilәşdirilir:
A) Müәyyәn olunmuş vahid formada
B) Uçot siyasәtindә nәzәrdә tutulan formada
C) İnzibati qaydada müәyyәn edilәn formada
D) Tәsis sәnәdlәri ilә myәyyәn olunan formada
399) Sual:Alınmış vә mәdaxil edilmiş maddi ehtiyatlar aşağıdakı mühasibat yazılışında әks olunur:
A) DT «Satıcılar podratçılar alıcılarla hesablaşma» KT «Maddi ehtiyatlar»
B) DT Maddi ehtiyatlar K T Satıcılar, podratçılar, alıcılarla hesablaşma
C) DT Satıcılar, podratçılar, alıcılarla hesablaşma KT Kredit tәşkilatının Mәrkәzi Bankdakı müxbir hesabı

400) Sual:әsas vәsait vә qeyri maddi aktivlәrә hesablanan amortizasiya mәblәğinin son hәddi bәrabәr olmalıdır:
A) Obyektin faktiki dәyәrinә
B) Obyektin ilkin dәyәrinә
C) Obyektin balans dәyәrinә
D) Obyektin bәrpa dәyәrinә
401) Sual:Qeyri maddi aktivlәrin yaradılması әks olunur:
A) DT kapital qoyuluşunun uçotu hesabı KT xәrclәrin aparıldığı hesab
B) DT qeyrimaddi aktivlәrin uçotu hesabı KT xәrclәrin aparıldığı hesab
C) D T qeyri maddi aktivlәr hesabı KT kapital qoyuluşu hesabı
D) DT kapital qoyuluşu hesabı KT qeyri maddi aktivlәr hesabı
402) Sual:Maddi ehtiyatlar uçota alınır:
A) İlkin dәyәrlә
B) Bәrpa dәyәri ilә
C) Faktiki dәyәr ilә
D) Bazar dәyәri ilә
403) Sual:Qeyri maddi aktivlәrә amortizasiya hesablanır:
A) Hәr il
B) Hәr rüb
C) Hәr ay
D) Hәr ongünlükdә
404) Sual:әsas vәsaitlәrin vә qeyri maddi aktivlәrin yaradılmasına, әldә olunmasına xәrclәr………adlanır.
A) Әsaslı xarakterli xәrclәr.
B) Cari mәsrәfli xәrclәr.
C) Planlı xәrclәr
D) Uzun müddәtli xarakterli xәrclәr

405) Sual:Amortizasiya hesablanır:
A) Qismәn bәrpa üzrә
B) Tam bәrpa üzrә
C) Kredit tәşkilatının uçot siyasәtindәn asılı olaraq
D) Bankın maliyyә vәziyyәtindәn asılı olaraq
406) Sual:әsas vәsaitlәr daxil ola bilәrlәr:
A) Әvәzsiz
B) Ehtiyat fondunun yaranması zamanı
C) Büdcәdәn
D) Satın alma yolu ilә әldә edilir.
E) düzdür. a,d,e.
F) Obyektin tikintisi vә yenidәn qurulması yolu ilә yaradılır.
407) Sual:әsas vәsait obyektlәrinin azalması mühasibat uçotunda әks olunur:
A) Yenidәn qiymәtlәndirmә zamanı әmlakın dәyәrinin artmasının uçotu hesabının debetindә.
B) Yenidәn qiymәtlәndirmә zamanı onların dәyәrinin artmasının uçotu hesabının kreditindә.
408) Sual:әsas vәsaitlәr mühasibat uçotunda………. әks olunur:
A) İlkin dәyәrlә
B) Faktiki dәyәrlә
C) Bәrpa dәyәri ilә
D) Bazar dәyәri ilә
409) Sual:әsas vәsaitlәrin dәyәrinin artması mühasibat uçotunda әks olunur:
A) әsas vәsaitlәrin uçotu hesabının debeti ilә pul vәsaitlәrinin uçotu hesabının müxbirlәşmәsindә
B) әsas vәsaitlәr hesabının debeti ilә alıcılar, podratçılar vә satıcılarla uçotu hesabının kreditindә
C) yenidәn qiymәtlәndirilmә zamanı әmlakın dәyәrinin artmasının uçotu hesabı ilә müxbirlәşmәdә әsas vәsaitlәrin uçotu hesabının debetindә
D) satıcılar, podratçılar vә alıcılarla hesablaşmaların uçotu hesabının debeti, әsas vәsaitlәr hesabının kreditindә
410) Sual:әsas vәsaitlәr әvәzsiz daxil ola bilirmi?

A) yox
B) kredit tәşkilatının maliyyә vәziyyәtindәn asılı olaraq
C) olar
D) rәhbәrliyin razılığı ilә ola bilәr
411) Sual:Kommersiya bankı tәrәfindәn әsas vәsaitlәrin uçotu aparılır:
A) balans hesablarında
B) balansdan kәnar hesablarda
C) DEPO hesablarında
D) etimad idarәetmә hesablarında
412) Sual:Müştәrinin metal hesabından qiymәtli metalların silinmәsi zamanı qiymәtli metallara olan tәlәbatın ödәnilmәsi uçotda aşağıdakı qaydada
әks olunur:
A) DT «Müştәrinin (kredit tәşkilatından başqa) qiymәtli metallarla olan hesabı» KT «Konversion әmәliyyatlar vә müddәtlisövdәlәşmәlәr üzrә
hesablaşma»
B) DT Konversion әmәliyyatlar vә müddәtli sövdәlәşmәlәr üzrә hesablaşmalar KT «Müştәrilәrin (kredit tәşkilatından başqa)» qiymәtli metalla olan
hesabı
C) DT «Konversion әmәliyyatlar vә müddәtli sövdәlәşmәlәr üzrә hesablaşmalar» KT «Faktorinq vә forfeytinq әmәliyyatları üzrә müştәrilәrlә
hesablaşmalar»
D) DT «Konversion әmәliyyatlar vә müddәtli sövdәlәşmәlәr üzrә hesab¬laş¬ma¬lar» KT «Kommersiya tәşkilatı»
413) Sual:Müştәrinin hesablaşma hesabına vәsaitin manatla köçürülmәsi yolu ilә başa çatan qiymәtli metallarla sövdәlәşmә üzrә öhdәçiliyin icrası
әks olunur:
A) D T «Konversion әmәliyyat vә müddәtli sövdәlәşmәlәrә «görә hesablaşmalar K T Keçmiş ilin konversion әmәliyyat vә müddәtli
sövdәlәşmәlәrә görә hesablaşmalar
B) D T «Faktorinq vә forfeytiq әmәliyyatlarına görә müştәrilәr ilә hesablaşmalar» K T «Konversion әmәliyyat vә müddәtli sövdәlәşmәlәr üzrә
hesablaşmalar»
C) DT «Konversion әmәliyyat vә müddәtli sövdәlәşmәlәrә görә hesablaşmalar» KT Kommersiya tәşkilatı
D) DT keçmiş ilin konversion әmәliyyatları vә müddәtli sövdәlәşmәlәrә görә hesablaşmalar KT «Konversion әmәliyyatlar vә müddәtli
sövdәlәşmәlәrә görә hesablaşmalar»
414) Sual:Bank qiymәtli metaplları rәsmi qiymәtdәn aşağı qiymәtә satın aldıqda

A) Müsbәt reallaşma fәrqi formasında gәlir әldә edir.
B) Mәnfi reallaşma fәrqi formasında xәrc hәyata keçirir.
C) Müştәridәn komissiya gәliri әldә edir.
D) Müştәrinin hesabına faiz daxil edir.
415) Sual:İnkasso tapşırıqı neçә nüsxәdә tәrtib olunur ?
A) Bir nüsxәdә
B) İki nüsxәdә
C) Dörd nüsxәdә
D) üç nüsxәdә
416) Sual:İnkasso tapşırıqlarından hansı ödәnişlәrin alınması vә digәr hallarda istifadә edilir?
A) Qismәn malların alınmasında
B) Xidmәtlәrin göstәrilmәsi ilә bağlı ödәnişlәrin alınması üçün
C) İşlәrin görülmәsindә
D) Malların alınması, işlәrin görülmәsi vә xidmәtlәrin görülmәsi ilә bağlı ödәnişlәrin alınması üçün
417) Sual:Ödәniş edәnin bank hesabında vәsait olmadıqda vә çatışmadıqda, vergi sәrәncamı ilә icraçıbank necә hәrәkәt etmәlidir ?
A) Sәrәncam icraçıbankda qalır vә hesaba vәsait daxil olduqca icra edilir
B) Sәrәncam geri qaytarılır
C) Sәrәncam 90 gündәn sonra qaytarılır
D) Sәrәncam 120 gündәn sonra qaytarılır
418) Sual:Vergi orqanlarının sәrәncamı neçә nüsxәdә tәrtib olunur ?
A) Dörd nüsxәdә
B) Üç nüsxәdә
C) İki nüsxәdә
D) Bir nüsxәdә
419) Sual:Vergi orqanlarının tәqdim etdiyi sәrәncam bank tәrәfindәn qeydişәrtsiz qәbul olunub icra edilә bilәrmi ?
A) Qeyrişәrtsiz qәbul olunmur

B) Uç gündәn sonra qәbul olunur
C) Bir hәftәdәn sonra qәbul olunur
D) Qeydişәrtsiz qәbul olunur
420) Sual:İnkasso sәrәncamı neçә nüsxәdә tәrtib edilir ?
A) Bir nüsxәdә
B) Dörd nüsxәdә
C) İki nüsxәdә
D) Üç nüsxәdә
421) Sual:İnkasso sәrәncamları ilә hesablaşmalar zamanı ödәniş edәnin hesabına xidmәt göstәrәn bank mәcburi icra orqanlarının göstәrişi ilә vә
әlavә edilәn icra sәnәdinә әsasәn ödәnişi ödәniş edәnin hesabından mübahisәsiz qaydada hәyata keçirilә bilәrmi?
A) Tam silә bilәr
B) Bir gündәn sonra silә bilәr
C) Bir aydan sonra silә bilәr
D) Mübahisәsiz qaydada silә bilәr
422) Sual:Ödәniş edәnin hesabından pul vәsaitin mübahisәsiz qaydada silinmәsi üçün mәhkәmә icraçısı vә ya Dövlәt Sosial Müdafiyyә Fondu
orqanı icracı banka hansı sәnәd tәqdim edir ?
A) İnkasso tapşırığı
B) Ödәniş tapşırığı
C) Akkreditiv
D) İnkasso sәrәncamı
423) Sual:İcra vaxtı keçmiş ödәniş sәnәdindә hәr hansı düzәliş aparılmışsa, möhür vurulmamış ödәniş sәnәdi qüsürlu sayıla bilәrmi?
A) Qüsürsuz sayılır
B) Az qüsürludur
C) Orta qüsürludur
D) Qüsürludur
424) Sual:Banklar hesablar üzrә әmәliyyatları hansı ödәniş sәnәdlәrin әsasında aparırlar

A) Ödәniş tapşırıqları
B) İnkasso sәrәncamları
C) Akkreditivlәr
D) Qeyd olunan ödәniş sәnәdlәrin hamısı
425) Sual:Nәğdsiz hesablaşmalar hesablarının açıldığı hansı tәşkilat vasitәsi ilә aparılır
A) Maliyyә tәşkilatı
B) Mәhdud mәnsuliyyәtli cәmiyyәt
C) İnvestisiya şirkәti
D) Bank
E) kooperativ tәşkilatlar
426) Sual:Malgöndәrәn bankında ödәniş nә ilә aparılır:
A) ödәniş tapşırığı ilә
B) akkreditivlә
C) çeklә
D) ödәniş tәlәbnamәsi ilә
E) Hesab qaimә ilә
427) Sual:Qarşılıqlı әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi mәqsәdilә banklar arasında mübadilә münasibәtlәri … münasibәtlәridir:
A) vasitәçilik
B) müxbir
C) depozit
D) trast
E) ödәniş
428) Sual:Başqa bankın bu bankda hesabı dedikdә – bu:
A) “nostro” hesabıdır
B) kontokorrent hesabdır
C) “loro” hesabıdır
D) hesablaşma hesabıdır

E) «kastro» hesabı
429) Sual:Xüsusi vahid bank hesabı, cari hesabın ssuda hesabı ilә birlәşdirilәrәk müştәrinin nağdsız hesablaşması aparılarkәn belә adlanır:
A) onkol
B) kommersiya
C) kontokorrent
D) müxbir
E) ssuda hesabı
430) Sual:Bu bankın başqa bankda müxbir hesabı dedikdә – bu:
A) “nostro” hesabıdır
B) kontokorrent hesabdır
C) “loro” hesabıdır
D) hesablaşma hesabıdır
E) «kastro» hesabıdır
431) Sual:Müştәrinin hәqiqi qalıq üzrә son hesablaşma üçün qarşılıqlı tәlәblәrin әvәzlәşdirilmәsi:
A) faktorinqdir
B) klirinqdir
C) trastdır
D) lizinqdir
E) overdrafdır
432) Sual:Nağdsız hesablaşmanın aparılması üçün әsas şәrt ödәyicidә vә vәsaiti alanda … olmasıdır:
A) dövriyyә kassa limitinin
B) bank hesabının
C) nağdsız hesablaşmanın aparılmasına lisenziya hüququnun
D) AR Mәrkәzi Bankının lisenziyasının
E) müxbir hesabın
433) Sual:Beynәlxalq hesablaşmalarda kim aparıcı rol oynayır:

A) klirinq şirkәtlәri
B) valyuta birjaları
C) kommersiya bankları
D) investisiya şirkәtlәri
E) bank filialları
434) Sual:SWİFT nәdir:
A) beynәlxalq hesablaşma pul vahidi
B) ümumdünya banklararası maliyyә telekommunikasiya şәbәkәsi
C) Avropa banklararası kredit stavkası
D) Avropa Mәrkәzi Bankının maliyyәlәşdirmә stavkası
E) kredit intizamı
435) Sual:Hesablaşmalar sahәsindә әsas nәzarәt edәn orqan kimdir:
A) AR Vergilәr Nazirliyi
B) AR hesablaşma palatası
C) AR Maliyyә Nazirliyi
D) AR Mәrkәzi Bankı
E) yerli banklar
436) Sual:Müxbir münasibәtlәrinin predmetini nә tәşkil edir:
A) müştәrilәrә xidmәt üzrә әmәliyyatlar
B) xüsusi banklararası әmәliyyatlar
C) hesablaşma hesabları üzrә әmәliyyatlar
D) ssuda hesabları üzrә әmәliyyatlar
E) müxbir hesablar üzrә әmәliyyatlar
437) Sual:Beynәlxalq tәcrübәdә müqavilә üzrә öhdәçiliyin icra edilmәsi üsulu olur:
A) transferabelli akkreditiv
B) ehtiyat akkreditivi
C) bankın tәsdiq etdiyi akkreditiv

D) revolver akkreditiv
E) sadә akkreditiv
438) Sual:İnkasso tapşırığı neçә nüsxәdә yazılır:
A) üç nüsxәdә
B) dörd nüsxәdә
C) beş nüsxәdә
D) altı nüsxәdә
E) bir nüsxәdә
439) Sual:Başqa bankda hesab açan vә bu hesabdakı vәsaitin bölüşdürücüsü necә adlanır:
A) müxbirbank
B) müvәkkil bank
C) emissiya bankı
D) filial
E) respondentbank
440) Sual:Müxbir hesabı müqavilәsi kommersiya bankları vә AR Mәrkәzi Bankı arasında hansı müddәtә bağlanılır:
A) bir ilә
B) üç ilә
C) beş ilә
D) tәrәflәrin razılaşdığı müddәtә
E) müddәtsiz
441) Sual:Hesablaşmakassa mәrkәzi … hesablaşmakassa xidmәtini göstәrir:
A) tәşkilatlara
B) әhaliyә
C) kommersiya banklarına
D) yerli hakimiyyәt orqanlarına
E) bәlәdiyyәlәrә

442) Sual:Kommersiya bankının qarşılıqlı hesablaşma apardığı dövr … adlanır:
A) klirinq seansı
B) klirinq sessiyası
C) klirinq laqası
D) klirinq yığıncağı
E) klirinq toplusu
443) Sual:Başqa bankda hesabı açılan bank adlanır:
A) müxbir bank
B) müvәkkil bank
C) qeyribank klirinq tәşkilatı
D) respondent bank
E) filial
444) Sual:Nağdsız hesablaşmalar … yaranmışdır:
A) çekdәn
B) vekseldәn
C) borc pullardan
D) banknotdan
E) nağdı pullardan
445) Sual:Klirinq hesablaşması … ola bilәr:
A) çoxtәrәfli
B) birtәrәfli
C) üçtәrәfli
D) beş tәrәfli
E) ikitәrәfli
446) Sual:Nağdsız hesablaşmalar sisteminin tәsnifatının mühüm әlamәtlәrinә aiddir:
A) ödәnişin böyüklüyü
B) ödәniş üsulu

C) hesablaşma mexanizmi
D) hesablaşma qaydaları
E) köçürmә qaydaları
447) Sual:Nağdsız hesablaşma … әks etdirir:
A) hüquqi vә fiziki şәxslәrin pul nişanlarından istifadә etmәdәn öhdәliklәrini ödәmәlәrini
B) pul öhdәliklәrini
C) ödәyici vә pul alan arasında mәlumat mübadilәsini
D) kredit öhdәliklәrini
E) borc öhdәliklәrindәn
448) Sual:Nağdsız hesablaşmaların vәziyyәtini hansı göstәricilәr xarakterizә edir:
A) debitor vә kreditor borcları göstәricilәri
B) hesablardakı vәsaitlәrin dövriyyәsi
C) hesablaşmaların rentabelliyi
D) hesablaşmaların mәnfәәtliliyi
E) balans mәlumatlarından
449) Sual:Nağdsız hesablaşmaların tәkamülü … asılıdır:
A) tarixiiqtisadi inkişafın mәrhәlәlәrindәn
B) ölkәdәki konkret iqtisadi şәraitdәn
C) pul bazarının inkşiaf sәviyyәsindәn
D) yaranmış hesablaşma sistemindәn
E) yerli tәşkilatların vәziyyәtindәn
450) Sual:AR nağdsız hesablaşmalar tәnzimlәnir:
A) AR konstitusiyası ilә
B) . vәtәndaşlıq aktları ilә
C) AR Mәrkәzi Bankının “ARda nağdsız hesablaşmalar haqqında” qay¬dala¬rıy¬la
D) vergi aktı ilә
E) bankın sәrәncamı ilә

451) Sual:Kredit köçürmәlәrinin alәtlәrinә aiddir:
A) veksel
B) çek
C) ödәniş tapşırığı
D) plastik kartlar
E) qaimәlәr
452) Sual:Hesablaşma obyekti hesab edilir:
A) әmtәә vә xidmәtlәr
B) büdcәyә haqq
C) әhaliyә
D) banklar vә kredit tәşkilatları
E) yerli tәşkilatlar
453) Sual:Hansı çek özgәsinә verilә bilmәz:
A) assiqnasiyalı
B) adlı
C) tәqdimedilәn
D) orderli
E) qaimәli
454) Sual:Çeki banka tәqdim edәn şәxs tәrәfindәn ödәniş aparılırsa, … çek adlanır:
A) assiqnasiyalı
B) adlı
C) tәqdimedilәn
D) orderli
E) adsız
455) Sual:… hesablaşma nağdsız hesablaşma formasına aid edilmir:
A) çeklә

B) sәhm vә istiqrazla
C) akkreditivlә
D) ödәniş tapşırığı ilә
E) örderlәrlә
456) Sual:Yalnız çekdә göstәrilәn şәxsin xeyrinә aparılan ödәniş çeki adlanır:
A) orderli
B) tәqdimedilәn
C) assiqnasiyalı
D) adlı
E) adsız
457) Sual:Banklar müştәrilәrin çeklәrini onların … ödәyirlәr:
A) vәsaitin deponent edilmiş ayrıca hesabından
B) xüsusi hesab açılmamaqla ümumi hesablaşma hesabından
C) tranzit hesabından
D) valyuta hesabından
E) müxbir hesabında
458) Sual:Banklar müştәrilәrin hesabları üzrә әmәliyyatları … әsasında hәyata keçirirlәr:
A) hesabfaktura
B) hesablaşma sәnәdlәri
C) nәqliyyat qaimәsi
D) uyğunluq sertifikatı ilә
E) orderlәr
459) Sual:Fiziki şәxslәr arasında çeklә hesablaşmalara:
A) icazә verilir
B) icazә verilmir
C) AR Mәrkәzi Bankının icazәsi olan zaman icazә verilir
D) әgәr çek adlıdırsa, icazә verilir

460) Sual:Çek kitabçasının blankının formasını müәyyәn edir:
A) AR Mәrkәzi Bankı
B) AR Maliyyә Nazirliyi
C) Azәrbaycan hökumәti
D) AR Milli Mәclisi
E) yerli banklar
461) Sual:Çek istifadә edilә bilәr:
A) yalnız fiziki şәxslәr tәrәfindәn
B) yalnız hüquqi şәxslәr tәrәfindәn
C) fiziki vә hüquqi şәxslәr tәrәfindәn
D) yalnız kommersiya bankları tәrәfindәn
462) Sual:Akkreditiv hesablaşma formasının üstünlüyünә aiddir:
A) sazişin rәsmilәşdirilmәsinin sadәliyi
B) mal dövriyyәsinin tezliyi
C) mәhsul göndәrәn üçün ödәnişin zәmanәtliliyinin tәmin edilmәsi
D) yüksәk olmayan qaimә xәrclәri
E) heç bir ustünlüyü yoxdur
463) Sual:Akkreditiv üzrә fәaliyyәt müddәti vә hesablaşma qaydası … tәrәfindәn müәyyәn edilir:
A) AR Mәrkәzi Bankı
B) AR Maliyyә Nazirliyi
C) AR Vergilәr Nazirliyi
D) ödәyici vә satıcı arsındakı müqavilә ilә
E) yerli bank tәrәfindәn
464) Sual:Akkreditivin nağd pulla ödәnilmәsinә:
A) icazә verilmir
B) icazә verilir

C) emitentbankın icazәsi zamanı icazә verilir
D) yerli hakimiyyәtin idarәçiliyi zamanı icazә verilәndә buraxılır.
E) müstәsna hal kimi icazә verilir
465) Sual:Akkreditiv hesablaşma forması zamanı mәhsulun dәyәri ödәnilir:
A) onun yüklәnib yola salınmasından sonra
B) onun yüklәnib yola salınmasına qәdәr
C) onu alıcı alandan sonra
D) akkreditiv açılan kimi
E) avans ödәnişindә[yeni cavab]
466) Sual:Daha çox yayılmış nağdsız hesablaşma formasına aiddir:
A) akkreditiv
B) ödәniş tәlәbnamәsi
C) ödәniş tapşırığı
D) çek
E) inkasso sәrәncamı
467) Sual:Tәdavül vasitәsi kimi pul:
A) nağdsız dövriyyәnin әsasını tәşkil edir
B) nağdsız dövriyyәdә istifadә edilә bilmәz
C) nağdsız dövriyyәdә istifadә edilә bilәr
D) dәyәr ölçüsü funksiyası ilә yanaşı nağdsız dövriyyәdә istifadә edilir.
E) nağdsız dövriyyә qismәn iştirak edir
468) Sual:İqtisadiyyatın bazar modelindә nağdsız pulun emissiyası … tәrәfindәn hәyata keçirilir:
A) dövlәt bankları
B) kommersiya bankları
C) tәsәrrüfat subyektlәri
D) hesablaşmakassa mәrkәzlәri
E) yerli banklar

469) Sual:Nağd dövriyyә ilә müqayisәdә nağdsız pul dvriyyәsindә tәdavül xәrclәri:
A) hәddәn çox böyükdür
B) tamamilә yoxdur
C) hәddәn azdır
D) hәddәn çoxdur
E) eynidir
470) Sual:Nağdsız dövriyyә … ödәnişlәri әhatә edir:
A) yalnız әmtәә
B) әmtәә vә qeyriәmtәә
C) yalnız qeyriәmtәә
D) yalnız maliyyә
E) xidmәt
471) Sual:Hesablaşma xidmәti üçün banklar ilә müştәri arasında bağlanılır:
A) kredit müqavilәsi
B) pul vәsaitininqәbuluna müqavilә
C) trast müqavilәsi
D) bank hesabı müqasilәsi
E) hesablaşma müqavilәsi
472) Sual:Banklarda müxbir hesablar açılır:
A) AR Mәrkәzi Bankının göstәrişi üzrә
B) bәlәdiyyәnin göstәrişi üzrә
C) banklararası razılaşma әsasında
D) AR Maliyyә Nzarliyinin göstәrişi üzrә
E) İcra hakimiyyәtinin göstәrişi ilә
473) Sual:Xalq tәsәrrüfatında iqtisadi proseslәr әsasәn … dövriyyәdә aparılır:
A) nağdsız

B) nağd
C) mövsümi
D) valyuta
E) klirinq
474) Sual:Banklar vә başqa kredit tәşkilatları ölkә daxilindә hesablaşma aparmaq üçün birbirlәrindә … hesab açırlar:
A) müxbir
B) loro
C) nostro
D) büdcә
E) kredit
475) Sual:Nağdsız hesablaşmanın aparılmasının zәruri şәrtidir:
A) dövriyyә kassasının limiti
B) bank hesabı
C) nağdsız hesablaşmanın aparılmasına hüquqi lisenziya
D) AR Mәrkәzi Bankının baş lisenziyası
E) Maliyyә Nazirliyinin icazәsi
476) Sual:Nağdsız dövriyyәdә pul hansı keyfiyyәtdә çıxış edir:
A) tәdavül vasitәsi
B) yığım vasitәsi
C) ödәniş vasitәsi
D) dәyәr ölçüsü
E) dünya pulu
477) Sual:Bütün nağdsız dövriyyә adlanır:
A) ödәnişsiz
B) nağd
C) mövsümi
D) ödәmә

E) hesablaşma
478) Sual:Ödәniş dövriyyәsi hәyata keçirilir:
A) nağd vә nağdsız qaydada
B) yalnız nağd qaydada
C) yalnız nağdsız qaydada
D) AR Mәrkәzi Bankının müәyyәn etdiyi nağd forma qaydasında
E) Maliyyә Nazirliyinin müәyyәn etdiyi qaydada
479) Sual:Hüquqi vә fiziki şәxslәr arasında nağdsız hesablaşmalar aparır:
A) kommersiya bankları
B) hesablaşmakassa mәrkәzlәri
C) region depozitarilәri
D) küçә bankomatları
E) kassa idarәlәri
480) Sual: Bank әmanәti müqavilәsi adlanır:
A) ikitәrәfli
B) birtәrәfli
C) mәsuliyyәt yalnız әmanәtçinin üzәrinә düşür
D) mәsuliyyәt yalnız bir tәrәfin üzәrinә düşür kommersiya bankının
481) Sual:Depozit әmәliyyatı aparıla bilinәr:
A) yalnız fiziki şәxslәrә
B) necә fiziki, elәcәdә hüquqi şәxslәr arasında
C) necә fiziki, elәcәdә hüquqi şәxslәrlә
D) yalnız hüquqi şәxslәrlә
482) Sual:Bank vә әmanәtçinin әmanәti açan zaman rәsmilәşdirilәn әsas sәnәd adlanır:
A) bank xidmәti göstәrәn müqavilә
B) bank әmanәti müqavilәsi

C) podrat müqavilәsi
D) bank xidmәtinә müqavilә
483) Sual:Bank vә әmanәtinin hesabı üzrә mühasibәtә, hansı ki, әmanәt köçürülüb, müqavilә üzrә qayda tәtbiq edilir:
A) bank hesabı
B) bank әmanәti
C) podrat müqavilәsi
D) bank hesabı
484) Sual:Bank әmanәt üzrә bank vә әmanәtçi arasında mühasibәttәnzimlәnilir:
A) ARnın vergi mәcәllәsi
B) inzibati hüquq pozuntluğu haqda mәcәllә ilә
C) ARnın mülki mәcәllәsilә
D) “Bank fәaliyyәti haqda” qanunla
485) Sual:Depozitin qaytarılması sonrakı qaydada rәsmilәşdirilir:
A) depozit müqavilәsindә müәyyәn edilәn şaizlә ödәmәklә depozitin bütün mәblәği qaytarılır
B) faizi ödәmәklә qismәn qaytarılır
C) yalnız depozit üzrә faiz qaytarılır
D) yalnız depozit bütün mәblәği qaytarılır
486) Sual:Depozit hesabdan ödәniş aparılır:
A) hesablaşma hsabına köçürmәklә
B) cari hesaba köçürmәklә
C) mәhsula görә köçürmәklә
D) nәğd verilmәklә
487) Sual:Sintetik uçot sәnәdlәrinә aiddir:
A) gündәlik balans
B) dövriyyә cәdvәli
C) cari hesab

D) xüsusi hesab
488) Sual:Aşağıdakı verilmiş mühasibat uçotu hesablarında kommersiya banklarında balans hesabı adlanır:
A) bankın fondları
B) cari hesab
C) şәxsi hesab
D) bankın verdiyi , zәmanәt, tәminatlılıq
489) Sual:Hesablaşma xidmәti haqda müqavilә çәrçivәsindә açılır:
A) hesablaşma hesabı
B) müxbir hesabı
C) ssuda hesabı
D) cari hesab
490) Sual:Başqa kommersiya bankına depozit vәsaitinin köçürülmәsi hәyata keçirilir:
A) ödәniş tapşırığı
B) ödәniş tәlәbnamәsi
C) nağd ödәnişә elan
D) xәrc kassa orderi
491) Sual:Xüsusi bank sәnәdlәri kateqoriyasına aiddir:
A) memorial order
B) xәrc kassa orderi
C) mәdaxil kassa orderi
D) düzәliş orderi
492) Sual:Banklararası hesablaşmalar aparılır:
A) HKM
B) klirinq mәrkәzi
C) bank filialı
D) bank şöbәsi

493) Sual:Bank әmәliyyatları üzrә hesablanılan faiz әks olunmalıdır:
A) hәmin dövrdә, hansı ki hesablanılıb
B) hesabat ilinin sonunda
C) hesabat ilinin әvvәlindә
D) hәr ay
494) Sual:әmәliyyat işçisi sәnәdlәri yoxladıqdan sonra :
A) sәnәdi imzalayır
B) möhür vurur
C) baş mühasibata verilir
D) şöbә müdirinә verir
495) Sual:Axşam kassaları aşağıdakı әmәliyyatları aparır:
A) nağd pulun qәbulu
B) nağd pulun verilmәsi
C) nağd pulun inkassasiyası
D) pulun ehtiyata keçirilmәsi
496) Sual:Akkreditiv bu:
A) örtülü
B) geri çağrılan
C) bağlı
D) geri çağrılmayan
497) Sual:Faktorinq әmәliyyatları bu:
A) nağd pulun verilmәsidir
B) hesab qaimәnin alınmasıdir
C) debitor borcudur
D) kreditor borcudur

498) Sual:Nağdsız hesablaşmalar aparılır:
A) ödәniş tapşırığı ilә
B) ödәniş tәlәbnamәsi ilә
C) akkreditivlә
D) qәbzlә
499) Sual:
500) Sual:Bankda istәnilәn mülkiyyәt formasında olan müәssisәyә açılır:
A) hesablaşma hesabı
B) ehtiyat hesabı
C) cari hesab
D) ssuda hesabı
501) Sual:Hesabata izahat qeydiyyatı tәrtib edilir.....:
A) rüblüyә
B) illiyә
C) yarımilliyә
D) aylığa
502) Sual:Kredit tәşkilatının vasitәsilә aparılan ödәnişlәr vә müştәrilәrin hesabları haqda mәlumatlar ....... tәrkibinә daxil olur:
A) aylıq hesabatın
B) rüblük hesabatın
C) yarım illik hesabatın
D) illik hesabatın
503) Sual:Banklararası kredit vә depozitlәr haqda mәlumat hesabatın tәrkibinә daxil olur:
A) aya
B) rübә
C) yarım ilә
D) bir ilә

504) Sual:Valyuta vә pul bazarlarında әmәliyyatlar haqda hesabata daxildir:
A) әmәliyyat hesabatı
B) aylıq hesabat
C) rüblük hesabat
D) illik hesabat
505) Sual:
506) Sual:
507) Sual:
508) Sual:
509) Sual:әlavә dәyәr vergisindәn azad edilir:
A) depozit әmәliyyatları
B) xarici valyutanın alqısı
C) inkassasiya üzrә әmәliyyatlar
D) xarici valyutaların satışı
510) Sual:Mәnfәәt vә itkilәr hesabatında әks etdirәn simvollar ...... әks etdirir:
A) üç rәqәmi
B) dörd rәqәmi
C) beş rәqәmi
D) altı rәqәmi
511) Sual:Bankın maliyyә nәticәsi bu:
A) xüsusi kapitalın artımı
B) xüsusi kapitalın azalması
C) bankın gәliri

D) bankın xәrci
512) Sual:Tәhtәl hesab pul vәsaitinin verilmәsi üçün әsas.....
A) rәhbәrin әmrindәn
B) vәzifәli şәxsә әrizәdir
C) tәhtәlhesab şәxsdir
D) mühasibatdır
513) Sual:Bankın anbarından materialın buraxılması tәlәbnamәsinin üçüncü nüsxәsi verilir:
A) mühasibata
B) anbardara
C) alana
D) cavabdeh şәxsә
514) Sual:Bankın әsas vәsaitlәrinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsinә bir dәfә .... icazә verilir:
A) ayda bir dәfә
B) yarım ildә bir dәfә
C) ildә bir dәfә
D) iki ildә bir dәfә
515) Sual:әsas vәsaitlәr uçota qәbul edilir:
A) ilkin dәyәrdә
B) alış dәyәrindә
C) bazar dәyәrindә
D) sair dәyәrdә
516) Sual:әsas vәsaitlәrin uşot vahidinә aiddir:
A) inventar obyektlәri
B) manatla dәyәrdә
C) әdәdlә miqdarda
D) bazar dәyәrindә

517) Sual:
518) Sual:
519) Sual:Beynәlxalq sazişlәr üzrә tәrәf müqavilә inam olmayan zaman..... hesabı istifadә edilir:
A) inkasso
B) sәnәdli akkreditiv
C) bank köçürmәsi
D) ödәniş tapşırığı
520) Sual:İnkasso tapşırığı yayılır:
A) üç nüsxәdә
B) dörd nüsxәdә
C) beş nüsxәdә
D) altı nüsxәdә
521) Sual:Yenidәn qiymәtlәndirmә zamanı hesabın qalığı gәlirlәr(xәrclәr) hesabına köçürülmәyә mәxsusdur:
A) hәr gün
B) hәr ay
C) hәr rüb
D) hәr il
522) Sual:
523) Sual:Rezident olmayana aiddir:
A) ARnın vәtәndaşı olan fiziki şәxs
B) AR nın diplomatik nümayәndәliyi
C) dövlәtlәr arası tәşkilatlar
D) rezident sifәtindә göstәrilmәyәn başqa şәxslәr

524) Sual:
525) Sual:Valyuta әmәliyyatlarının siyahısı әks etdirilir:
A) AR nın mülki mәcәllәsindә
B) “Valyuta tәnzimlәnmәsi vә valyuta nәzarәti” qanununda
C) “Bank fәaliyyәti” haqda qanunda
D) Valyutanın alqısı – satqısı haqda lisenziyada
526) Sual:
527) Sual:
528) Sual:
529) Sual:Sonradan yenidәn satılmaq mәqsәdilә sәhmlәrә qoyulan vәsaitә aiddir:
A) aktiv әmәliyyatlar
B) passiv әmәliyyatlar
C) vasitәçilik әmәliyyatları
D) başqa әmәliyyatlar
530) Sual:
531) Sual:Emissiyon qiymәtli kağızlara aiddir:
A) istiqrazlar
B) sertifikatlar
C) veksellәr
D) opsionlar
532) Sual:Kommersiya bankları qiymәtli kağızlar bazarında ..... sifәtindә çıxış edә bilәrlәr.
A) öz qiymәtli kağızlarının emitenti kimi
B) qiymәtli kağızları alan investor kimi

C) başqa qiymәtli kağızların investoru kimi
D) vasitәçi
533) Sual:Ssudanın qaytarılmağa etibarsız olmasını qәbul etmәk üçün zәruridir:
A) bank rәhbәrinin sәrәncamı
B) bankın baş mühasibinin tapşırığı
C) mәhkәmә orqanının qәrarı
D) kredit şöbәsinin tapşiriğı
534) Sual:Adәtәn kommersiya tәşkilatlarına biznesin inkişafı üçün verilir:
A) istehlak krediti
B) sadә kredit
C) ipoteka krediti
D) kredit xәtti
535) Sual:
536) Sual:
537) Sual:Ticarәt tәşkilatlarına adәtәn açılır:
A) sadә ssuda hesabı
B) xüsusi ssuda hesabı
C) hesablaşma hesabı
D) kredit xәtti
538) Sual:Kredit dosyesi saxlanılır:
A) beş il
B) on il
C) iyirmi il
D) müddәtsiz

539) Sual:Ssudanın rәsmilәşdirilmәsi üzrә sәnәdә aiddir:
A) tәsisçilik müqavilәsi
B) qeydiyyat haqqında şәhadәtnamә
C) kredit müqavilәsi
D) kreditin verilmәsi haqda razılaşma
540) Sual:Borc alanın hüquqi hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәrә daxildir:
A) müәssisәnin rәhbәrliyi haqda mәlumat
B) biznes – plan
C) imza vә möhür nümunәsi kartoçkası
D) maliyyә planı
541) Sual:Krediti rәsmilәşdirmәyә hazırlaşan zaman:
A) borc alanın anketlәşdirilmәsi aparılır
B) borc alanın sәnәdlәrinin tәhlili hәyata keçirilir
C) kreditin mühasibat rәsmilәşdirilmәsi aparılır
D) müştәri vә bank arasında kredit müqavilәsi bağlanılır
542) Sual:
543) Sual:Kreditlәşmәnin obyekti – bu
A) hüquqi şәxs
B) fiziki şәxs
C) maliyyәlәşdirilәn obyekt
D) kredit müqavilәsi
544) Sual:
545) Sual:Bankomatın nağd pulla yüklәnmәsi aparılır:
A) hәr gün
B) iki gündәn bir

C) üç gündәn bir
D) lazım olanda
546) Sual:
547) Sual:Qısa valyuta mövqeyinin açılması – bu nә vaxt ki öhdәçilik:
A) tәlәbdәn çoxdur
B) tәlәbdәn azdır
C) tәlәb orta sәviyyәdәdir
D) tәlәb yoxdur
548) Sual:Hesablar üzrә yekun dövriyyәsi әlaqdardır:
A) vergnin hesablanılması
B) mәnfәәtin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi
C) mәnfәәtin bölüşdürülmәsi
D) mәnfәәtin yenidәn bölüşdürülmәsi
549) Sual:
550) Sual:Depozitar әmәliyyatların uçotu aparılır:
A) nağdı pul vәsaitәlri ilә
B) nağdsız pul vәsaitlәri
C) qiymәtli kağızlarla
D) digәr aktivlәrlә
551) Sual:Bankın tәrәfindәn satın alınan vekseller hansı hesablarda uçota alınır
A) Aktiv balans hesablarında
B) Passiv balans hesablarında
C) Balansdan kәnar hesablarda
D) Balans arxası hesablarda

552) Sual:Kredit tәşkilatları hansı qiymәtli kağızlarla әmәliyyat apara bilәr
A) İstәnilәn
B) Emission
C) Azәrbaycanın Mәrkәzi bankının xüsusi lisenziyasına müvafiq olan
D) Heç biri
553) Sual:Kredit riskinә aid olan riskdir
A) Valyuta riski
B) Pul vәsaitlәrinin qaytarılmaması riski
C) Likvidlik riski
D) Faiz dәrәcәsi riski
554) Sual:Kreditin qaytarılmağını tәmin edәn forma deyildir
A) Girov
B) Bank zәmanәti
C) Himayәdarlıq
D) Dövlәt әmlakı
555) Sual:Bank tәrәfindәn müştәrinin hesabındakı vәsait qalığından artıq vәsait silinmәsi yolu ilә aparılan kreditlәşmә formasıdır
A) Overdraft
B) Faktorinq
C) Akseptli kredit
D) Kredit xәtti
556) Sual:Kommersiya bankının aktiv әmәliyyatının әsas növüdür
A) Kassa әmәliyyatı
B) Ssuda әmәliyyatı
C) Lizinq faktorinq
D) Xarici valyutanın satın alınması
557) Sual:Bank kreditinin ilkin ödәniş mәnbәyidir

A) Girov qoyulmuş әmlak
B) Mәhsul satışından (iş vә xidmәtdәn)gәlәn gәlir
C) Maliyyә bazarından cәlb olunan pul vәsaiti
D) Әmlakın satışından gәlir
558) Sual:Bankın nisbәtәn yüksәk likvidli aktivlәrinә aiddir
A) Bankın ehtiyatında olan kapital
B) Bankın әsas vәsaitә qoyulşu
C) Bankın әmanәtçilәr qarşısındakı öhdәliklәr
D) Kassa aktivlәri, Mәrkәzi Bankda olan mәcburi ehtiyatlar fondundakı vәsait
559) Sual:Aktivlәrә aid olmayan bank әmәliyyatları
A) Kassa hesablaşma
B) Sәhmlәrin buraxılışı
C) İnvestisiya
D) Depozit
560) Sual:Bankın kredit riski artır
A) Bank kreditlәrinin payı azaldıqda
B) Borc alanın kredit qabiliyyәti dәrindәn öyrәnildikdә
C) Ssudaların ödәniş vaxtı әsassız uzadıldıqda
D) Kreditin obyekt vә subyektlәrә görә fәrqlәndirilmәsindә
561) Sual:Kontokorrent hesab
A) Cari hesabın bir növüdür
B) Hesablaşma hesabı vә ssuda hesabının birlәşmәsidir
C) Kredit almaq hüququ verәn hesablaşma hesabıdır
D) Kredit kartoçkası saahibinә açılan hesabdır
562) Sual:Müddәtli öhdәçilik ……………….demәkdir
A) kredit vә kreditә görә faizlәr vaxtında ödәnilmәdikdә kreditin, kreditdәn istifadәyә görә faizlәrin borcalanın hesabından silinmәsinә hüquq verәn

sәnәddir
B) kredit vә kreditә görә faizlәrin vaxtında ödәnilmәdikdә kreditin, kreditdәn istifadәyә görә faizlәrin borc alanın hesabından silinmәsinә hüquq
verәn müqavilәdir
C) kreditin vә kreditә görә faizlәrin vaxtında ödәnilmәdiyi tәqdirdә onların silinmәsinә hüquq verәn sәrәncamdır
D) vaxtında ödәnilmәyәn borcların silinmәsi tapşırığıdır
563) Sual:Kredit müqavilәsinә daxil edilir:
A) faizlәrin hesablanma qaydası
B) kreditdәn istifadә qaydaları
C) kreditdәn istifadәyә görә faiz sәviyyәsi
D) kreditin tәminatı
E) kredit müqavilәsinә әlavә razılaşmalar
564) Sual:Borc alanın kredit işinә daxil edilәn sәnәddir
A) hesablaşmakassa xidmәti müqavilәsi
B) kredit müqavilәsi
C) Mәrkәzi Bankın icazә sәnәdi
D) imza nümunәlәri
E) kredit kartoçkası
565) Sual:Kreditlәşmәyә icazәni verir
A) mühasibatlıq
B) Mәrkәzi Bank
C) inzibati şöbә
D) kredit şöbәsi
E) baş mühasib
566) Sual:Kreditin tәminatıdır:
A) borc öhdәliyi
B) digәr kreditlәr
C) bank zәmanәti

D) kredit müqavilәsi
E) kredit haqq hesabı
567) Sual:Hüquqi şәxsin kredit sifarişinә baxılmaq üçün tәqdim olunan әsas sәnәdlәrdәn biridir:
A) maliyyә planı
B) şәxsi hesabdan çıxarış
C) müәssisәnin nizamnamәsi
D) müәssisәnin әlaqәlәri
E) istehsal hәcmi haqqında hesabat
568) Sual:Kreditlәşmә prosesi mәrhәlәsinә aiddir:
A) kreditlәşmә prinsiplәrini müәyyәn etmәk
B) kreditlәşmәyә auditor razılığı almaq
C) kreditә sifarişlәrin baxılması
D) kreditin verilmәsinә Mәrkәzi Bankın razılığını almaq
E) müәssisәnin nizamnamәsini yoxlamaq
569) Sual:Bankın kredit siyasәtinә daxildir:
A) ssudalar üzrә itgilәrә görә ehtiyat
B) ehtiyat fondu yaratmaq
C) kreditlәşmә istiqamәtini müәyyәn etmәk
D) kreditlәrin ödәnilmәsini tәmin etmәk
E) hesablaşma aparmaq
570) Sual:Kreditlәşmә prinsipidir:
A) müddәtlilik
B) kreditlәrin verilmәsi vә ödәnilmәsinin nağdsız qaydası
C) kreditlәrin nağdsız qaydada hesablaşma hesabına köçürülmәsi
D) müntәzәmlik
E) yararlılıq

571) Sual: Borc limiti o demәkdir ki:
A) borc kreditin maksimum hәddini aşmır
B) hesablaşma (cari) hesabda vәsaitin olmamasıdır
C) ona müәyyәn olunan kreditin mәblәği artır
D) ona müәyyәn olunan kreditin mәblәğini aşmır
E) borc istәnilәn qәdәr ola bilәr
572) Sual:Kredit müqavilәsindә nәzәrdә tutulan kreditin bir hissәsi verildikdә
A) balans hesablarından istifadә olunur
B) balans hesablarından istifadә olunmur
C) balansdan kәnar hesablardan istifadә olunur
D) balansdankәnar hesablardan istifadә olunmur
E) müxbir hesablardan istifadә olunur
573) Sual:Kredit xәttinin açılma günü:
A) balans hesablarından istifadә olunur
B) balans hesablarından istifadә olunmur
C) balansdan kәnar hesablardan istifadә olunur
D) balansdankәnar hesablardan istifadә olunmur
E) müxbir hesablardan istifadә olunur
574) Sual:Kredit xәttinin açılması müqavilәsinә görә kreditlәrin verilmәsi……… müәyyәnlәşdirilmәsi demәkdir
A) «verilmә limiti»nin
B) «çıxış limiti»nin
C) «overdraft»ın
D) müxbir münasibәtlәrinin
E) müqavilә münasibәtlәrinin
575) Sual:Veksel kreditinin verilmәsi…………
A) balansdan kәnar hesablardan istifadәni nәzәrdә tutur
B) balansdan kәnar hesablardan istifadәni nәzәrdә tutmur

C) müddәtli әmәliyyatların uçotu hesablardan istifadәni nәzәrdә tutur
D) vaxtı keçmiş ssudalardan istifadәni nәzәrdә tutur
E) ssudalar hesabından istifadәni nәzәrdә tutur
576) Sual:Kreditә görә faizlәr:
A) mәnfәәtdir
B) maliyyә nәticәsidir
C) gәlirdir
D) xәrcdir
E) fәaliyyәt mövcuddur
577) Sual:Kreditә görә faizlәrin hesablanma әmәliyyatı әks olunur
A) ödәniş tapşırığı ilә
B) memorial orderlә
C) kassa mәdaxil orderi ilә
D) kassa mәxaric orderi ilә
E) müqavilә ilә
578) Sual:Verilmiş kreditә görә faiz dәrәcәlәri müәyyәn edilir:
A) bankın sәrәncamlaşdırma sәnәdi ilә
B) Mәrkәzi Bankın normativ sәnәdi ilә
C) uçot siyasәti ilә
D) kredit müqavilәsi ilә
E) Maliyyә Nazirliyinin sәrәncamı ilә
579) Sual:Vaxtı keçmiş faizlәrin bankın gәlirlәrinә daxil edilmәsi zamanı mühasibat yazılışı:
A) DT «kommersiya tәşkilatı « KT «verilmiş kreditlәrә görә vaxtı keçmiş faizlәr»
B) DT «kredit әmәliyyatlarına görә gәlәcәk dövrün gәlirlәri» KT «gәlirlәr»
C) DT «sair әmәliyyatlara görә tәlәblәr» KT «kredit әmәliyyatları üzrә gәlәcәk dövrün gәlirlәri»
D) DT «gәlirlәr» KT «kommersiya tәşkilatı»
E) DT «kreditә görә vaxtı keçmiş faizlәr» KT «kommersiya tәşkilatı»

580) Sual:Kredit riskinin ikinci qrupuna daxildir:
A) şübhәli ssudalar
B) qeyristandart ssudalar
C) ümidsiz ssudalar
D) vaxtı keçmiş ssudalar
E) tәminatsız kreditlәr
581) Sual:Hüquqi şәxslәr tәrәfindәn kredit geri qaytarılarkәn әvvәllәr yaranan ehtiyatın silinmәsi uçotda әks olunur
A) DT «mümkün itgilәrә görә ehtiyat « KT «gәlirlәr»
B) DT «xәrclәr» KT «mümkün itgilәrә görә ehtiyat»
C) DT «mümkün olan itgilrә ehtiyat» KT «verilmiş kreditlәr üzrә vaxtı keçmiş borc»
D) DT «gәlirlәr» KT «mümkün itgilәrә ehtiyat»
E) DT «mümkün itgilәrә görә ehtiyat» KT «kreditә görә vaxtı keçmiş borc»
582) Sual:Hüquqi şәxslәrә kredit verilir:
A) nağdı qaydada
B) yalnız nağdsız formada
C) Mәrkәzi Bankın icazәsi ilә nağdsız formada
D) Mәrkәzi Bankın icazәsi ilә yalnız nağd formada
E) hәm nağd hәm dә nağdsız formada
583) Sual:Bank tәrәfindәn 91 gündәn 180 günәdәk xarici valyutada alınan kredit mühasibat yazılışı ilә rәsmilәşdirilir.
A) DT «qeyri hökümәt tәşkilatlarına verilәn kredit» KT «kommersiya tәşkilatı»
B) DT «kredit tәşkilatlarındakı müxbir hesablar» KT «kredit tәşkilatının kredit tәşkilatlarından aldığı kredit»
C) DT «kredit tәşkilatlarına verilәn kredit» KT «kredit tәşkilatlarındakı müxbir hesab»
D) DT «kredit tәşkilatlarındakı müxbir hesab» KT «kommersiya tәşkilatı»
E) DT «kommersiya tәşkilatı» KT «91 gündәn 180 günәdәk borc hesabı»
584) Sual:Bank tәrәfindәn verilәn kreditә görә bankın gәlirlәrinә daxil edilәn faiz mәblәğlәri әks olunur.
A) DT «kredit tәşkilatlarının Mәrkәzi Bankdakı müxbir hesabı» KT «sair әmәliyyatlar üzrә tәlәblәr»

B) DT «kommersiya tәşkilatı» KT «gәlirlәr»
C) DT «kommersiya tәşkilatı» KT «qeyrihökümәt tәşkilatlarına verilәn kredit»
D) DT «gәlirlәr» KT «kredit tәşkilatının Mәrkәzi Bankdakı müxbir hesabı»
E) DT «gәlirlәr» KT «xәrclәr»
585) Sual:Hüquqi şәxslәrә verilәn kredit üzrә ehtiyat yaradılmışdır. Mühasibat yazılışı edin:
A) DT «mümkün itgilәr üzrә ehtiyyat» KT «gәlirlәr»
B) DT «müxbir hesablarla müxbirlәşmә hesabı» KT «istifadә olunmamış kredit xәtti»
C) DT «xәrclәr» KT «mümkün itgilәr üzrә ehtiyyat»
D) DT «istifadә olunmamış kredit xәtti KT «xәrclәr»
E) DT «xәrclәr» KT «gәlirlәr»
586) Sual:Fiziki şәxsә 30 gün müddәtinә istehlak krediti verilmişdir
A) DT «30 gün müddәtinә fiziki şәxslәrә verilәn kredit» KT «kredit tәşkilatının kassası»
B) DT «overdraft» üzrә verilәn kredit KT «kredit tәşkilatının kassası»
C) DT «kredit tәşkilatının kassası» KT «fiziki şәxslәrә verilәn kredit»
D) DT»fiziki şәxslәrә verilәn kredit» KT «tәlәb edilәnәdәk depozit
E) DT «30 gün müddәtinә fiziki şәxslәrә verilәn kredit» KT depozit hesabı
587) Sual:Müәyyәn olunmuş verilmә limiti mәblәği hesabda әks olunur
A) kreditin verilmәsi üçün istifdә olunmayan kredit xәtti
B) alınmış zәmanәt vә himayәdarlıq
C) aksepti gözlәyәn hesablaşma sәnәdlәri
D) akseptlәşdirilәn sәnәdlәr
E) vaxtında alınmamış kreditlәr
588) Sual:Overdraft üzrә kreditlәşmә zamanı borc alanın borcunun uçotunu aparmaq üçün………..hesab açılır
A) Tranzit
B) Müxbir
C) Ssuda
D) Kontokorrnet

589) Sual:Bәrpa olunan kredit xәtti başqa cür necә adlanır
A) Verilmә limiti
B) Oderdraft
C) Açılan kredit
D) Borc limiti
590) Sual:Kredit xәttinin uzadılması
A) Yalnız әrazi idarәlәrinin razılığı ilә edilir
B) İcazә verilmir
C) Yalnız kreditor bankda hesabı olan tәşkilatlara icazә verilir
D) Yalnız Mәrkәzi Bankın icazәsi ilә uzadılır
591) Sual:Bank krediti hesabına mәnfi debet qalıqının yaranması mümkündür
A) İpoteka
B) Klirinq
C) Oderdraft
D) Girov
592) Sual:Bank xüsusi sәhmlәrinin emissiyası zamanı bankın mәqsәdi
A) Mülkiyyәt üzәrindә nәzarәt vә tәsir dairәsinin genişlәndirilmәsi
B) Әlavә resursların cәlb edilmәsi
C) Sәhmlәrlә möhtәkirlik әmәliyyatlarından gәlir әldә etmәk
D) Likvidlik sәviyyәsini yüksәltmәk
593) Sual:Kassa aktivlәri
A) Bankın likvidliyini tәmin edir
B) Banka gәlir gәtirir
C) Bankın tәsәrrüfat fәaliyyәtini tәmin edir
D) Gәlәcәkdә gәlir әldә etmәk mәqsәdi daşıyır

594) Sual:Bankın aktivlәrinә daxil deyildir
A) Hesablanmış faizlәr
B) Hüquqi şәxslәrin hesablaşma vә cari hesablarına cәlb olunan vәsait
C) Dövlәtin borc öhdәliklәri
D) Әsas vәsaitlәr vә qeyri maddi aktivlәr
595) Sual:Kommersiya banklarının aktiv әmәliyyatlarının әsasıdır
A) Balans arxası öhdәliklәr
B) Hüquqi şәxslәrdәn hesablaşma vә cari hesablara cәlb olunan vәsait
C) Depozit әmәliyyatları
D) Müştәrilәrin kreditlәşmә әmәliyyatları
596) Sual:Kommersiya banklarının kassa aktivlәrinә aiddir
A) Ssuda vә ona bәrabәr tutulan vәsaitlәr
B) Mәcburi öhdәliklәr fondunun vәsaitlәri
C) Mәrkәzi bankdakı vә digәr banklardakı müxbir hesablar
D) faktorinq әmәliyyatlar
597) Sual:Ödәniş müddәti 30 gündәn çox olan kreditlәr……..aiddir
A) Azlikvidli aktivlәr
B) Yüksәk likvidli aktivlәr
C) Uzunmüddәtli likvidli aktivlәr
D) Likvidli aktivlәrә
598) Sual:Kommersiya bankının resurslarının yerlәşdirilmәsi vә istifadәsini әks etdirәn mühasibat balansının maddәsi kommersiya bankının
A) Aktividir
B) Passividir
C) Kapitalıdır
D) Gәliridir
599) Sual:Kommersiya bankının aktivlәrinә aiddir

A) Pul vәsaitlәri vә mәrkәzi bankdakı hesablar
B) Fiziki şәxslәrin depozitlәri
C) Kredit tәşkilatlarının vәsailәri
D) Buraxılmış borc öhdәliklәri
600) Sual:Bankın ssuda әmәliyyatları әlaqәdardır
A) Müştәrilәrә pul vәsaitlәrinin әvәzsiz verilmәsi ilә
B) Ödәnilmә vaxtı müәyyәn edilmәyәn vәsaitlәrin verilmәsi ilә
C) Bank zәmanәtinin verilmәsi ilә
D) Borc alana vәsaitlәrin geri qaytarmaq şәrti ilә verilmәsi ilә
601) Sual:Kreditә görә faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi……..asılı deyil
A) Bankın ixtisaslaşmasından
B) Banklar arası kreditә görә orta faiz dәrәcәsindәn
C) Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsindәn
D) Cәlb olunmuş resursların dәyәrindәn
602) Sual:Kommersiya bankının kredit siyasәtinә tәsir edәn xarici amil
A) Bankın resurs bazası vә quruluşu
B) Bankın likvidliyi
C) Bankın ixtisaslaşması
D) Ölkәdәki siyasi vәziyyәt
603) Sual:Bank istehlak kreditini verir
A) Sәnaye müәssisәlәrinә
B) Tikinti tәşkilatlarına
C) Kәnd tәsәrrüfatına
D) Әhaliyә
604) Sual:Bank praktikasında әsasәn …….. kredit xәttindәn istifadә olunur
A) Çәrçivәli vә ixtisaslaşdırılmış

B) Bәrpa olunan vә bәrpa olunmayan
C) Ümumi vә cari
D) Mövsümi vә uzunmüddәtli
605) Sual:Bәrpa olunan kredit xәtti әsasında kredit verilmәsinin mәhdudiyyәt forması
A) Verilmә limiti
B) Borc limiti
C) Kreditlәşmә limiti
D) Çıxış limiti
606) Sual:Bank tәcrübәsindә hazırda әn çox istifadә olunan ssuda hesabı forması
A) Xüsusi ssuda hesabı
B) Kontokorrent hesab
C) Onkol hesabı
D) Cari ssuda hesabı
607) Sual:Overdraft üzrә kredit ödәnilir
A) Kredit müqavilәsinin müddәti başa çatdıqdan sonra
B) Hesablaşma hesabındakı vәsait qalığı hesabına hәr gün
C) Hәftәdә bir dәfә
D) Sadә ssuda hesabı
608) Sual:Borc verilmә prosesindә bank kreditinin sövdәlәşmә obyektidir
A) Pul vәsaitlәri
B) Daşınmaz әmlak
C) Qiymәtldi metallar
D) Malmaterial qiymәtlilәri
609) Sual:İnvestisiya mәqsәdi ilә istifadә olunan ssudalar
A) Qısa müddәtli
B) Orta müddәtli

C) Uzunmüddәtli
D) Müddәtsiz
610) Sual:Kreditordan rәsmi bildiriş gәldikdәn sonra göstәrilәn müddәtdә ödәnilmәli bank ssudasıdır
A) Blank
B) Onkol
C) Tәminatlı
D) Zәmanәtli
611) Sual:Overdraft dedikdә
A) Birdәfәlik müddәti kredit
B) Ödәmә krediti
C) Blank krediti
D) Dövriyyә vәsaitlәrinә tәlәb olunanadәk kredit
612) Sual:Kreditlәşmә prosesindә rәhbәr tutulan prinsiplәrdәn biridir
A) Bölüşdürücülük
B) İstifadәçilik
C) Müddәtlilik
D) Likvidlik
613) Sual:Kreditlәşmәnin ödәnclik prinsipi tәlәb edir
A) Kredit qaytarılsın
B) Kredit tәminatlı olsun
C) Kreditә görә haqq ödәnilsin
D) Zaminlik olsun
614) Sual:Bankın faiz dәrәcәsinә tәsir edir
A) Kreditin tәminatlılığı
B) Bankın vәziyyәti
C) Kredit resurslarının quruluşu

D) Müştәrinin vәziyyәti
615) Sual:İnflyasiya sәviyyәsi yüksәldikcә kreditә görә faiz dәrәcәlәri
A) Azalır
B) Artır
C) Sabit qalır
D) Hәndәsi silsilә ilә artır
616) Sual:Verilmә qaydasına görә bank krediti………xarakter daşıyır
A) Birbaşa
B) Ödәmә
C) Fasilәli
D) Müddәtli
617) Sual:Ssuda hesabının debet qalıqı nәyi göstәrir
A) Müәssisәnin sәrbәst vәsaitini
B) Müәssisәnin banka borcunu
C) Müәssisәnin mәnfәәtliliyini
D) Müәssisәnin rentabelliyini
618) Sual:Kontokorrent hesab
A) Aktiv hesabdır
B) Aktiv passiv hesabdır
C) Passiv hesabdır
D) Müxbir hesabdır
619) Sual:Kontokorrent hesabdan kredit qalıqı nәyi göstәrir
A) Hesabda vәsaitin azalmasını
B) hesabda sәrbәst vәsait olmasını
C) banka borcunu
D) Müәssisәnin gәlirliliyini

620) Sual:Kontokorrent hesab açılır
A) Sәnaye müәssisәlәrinә
B) Ticarәt tәşkilatlarına
C) Bankın etimadını qazanan tәşkilatları
D) Pis işlәyәn tәşkilatlara
621) Sual:Xüsusi ssuda hesabından verilәn kreditlәr ödәnilir
A) Birdәfәlik qaydada
B) Hesaba vәsait daxil olduqca
C) Müqavilәdә göstәrilәn müddәtlәrdә
D) Ödәniş vaxtı çatdıqca
622) Sual:Kontokorrent hesab üzrә kreditlәşәn müәssisәlәrin hesablaşma hesabı
A) Sәrbәst fәaliyyәt göstәrir
B) Kontokorrent hesabla birlәşir
C) Büdcә hesabı ilә birlәşir
D) Faizlәrlә fәaliyyәt göstәrir
623) Sual:Hesablaşma sәnәdlәrindә düzәliş etmәk, silmәk düzәliş mayelәrindәn istifadәyә icazә:
A) verilir
B) verilmir
C) düzәliş edәnin imzası vә ya tarixi olarsa icazә verilir
D) baş mühasibin icazәsi ilә düzәlişә icazә verilir
E) düzәliş bank müdirinin imzası ilә tәsdiqlәnmәlidir
624) Sual:Hesablaşma sәnәdlәri banka…………..gün әrzindә tәqdim edildikdә etibarlı hesab edilir
A) beş gün
B) üç iş günü
C) on gün
D) on beş tәqvim günü

E) müddәt qoyulmur
625) Sual:Hesablaşma sәnәdlәri icra üçün qәbul edilir
A) mәblәğdәn asılı olmayaraq
B) bank tәrәfindәn müәyyәn olunan mәblәğ daxilindә
C) ödәyicinin hesabında olan vәsait müqabilindә
D) ssuda hesabındakı vәsait müqabilindә
E) sәnәdә olan vәsait müqabilindә
626) Sual:Ödәniş tapşırığı ilә pul vәsaiti köçürülә bilәr
A) alınmış mal, görülmüş iş, göstәrilmiş xidmәtә görә
B) satılmış mallara görә
C) pul çekinә görә
D) hesablaşma çekinә görә
E) aakreditivlәrә görә
627) Sual:Nәğdsiz hesablaşmalar hesablarının açıldığı hansı tәşkilat vasitәsi ilә aparılır ?
A) Maliyyә tәşkilatı
B) Mәhdud mәnsuliyyәtli cәmiyyәt
C) İnvestisiya şirkәti
D) Bank
E) kooperativ tәşkilatlar
628) Sual:Banklar hesablar üzrә әmәliyyatları hansı ödәniş sәnәdlәrin әsasında aparırlar
A) Ödәniş tapşırıqları
B) İnkasso sәrәncamları
C) inkasso tәlәbnamәlәri
D) Akkreditivlәr
E) Qeyd olunan ödәniş sәnәdlәrin hamısı
629) Sual:İcra vaxtı keçmiş ödәniş sәnәdindә hәr hansı düzәliş aparılmışsa, möhür vurulmamış ödәniş sәnәdi qüsürlu sayıla bilәrmi?

A) Qüsürsuz sayılır
B) Az qüsürludur
C) Orta qüsürludur
D) Qüsürludur
E) bankın müdirinin imzası olarsa qüsursuzdur
630) Sual:Uçot reqistrinә daxildir
A) şәxsi hesab
B) ödәniş tapşirığı
C) akkreditivin açılmasına әrizә
D) inventar kartoçkası
E) ödәmә tәlәbnamәsi
631) Sual:Kredit tәşkilatının mövcud hesab planına fәsil daxildir
A) birinci sıra hesablar
B) ikinci sira hesablar
C) büdcә hesabları
D) balansdan kәnar hesablar
E) kontokorrent hesablar
632) Sual:Kredit tәşkilatının mövcud hesab planına fәsil daxil edilmәyib
A) balans hesabları
B) balansdan kәnar hesablar
C) hesablaşma hesabı
D) büdcә hesablar
E) müddәtli sövdәlәşmәlәr
633) Sual:Şәxsi hesab üzrә açılan hesabların qeydiyyatı kitabında göstәrilmir
A) hesabın açılma tarixi
B) müştәrinin adi
C) şәxsi hesabın nömrәsi

D) hesabin bağlanma tarixi
E) mәsul icraçı
634) Sual:әmәliyyat gününün bağlanması nәticәsindә aktiv şәxsi hesabda hansı qalıq ola bilәr
A) yalnız debet
B) yalnız kredit
C) sıfır
D) hәm debet hәm kredit
635) Sual:Müştәrinin hesablaşma hesabından nagdı pul vәsaitlәri mәblәginin silinmәsi zamanı mühasibat yazılışı aparılır:
A) Debet «kredit tәşkilatının kassası» Kredit «kommersiya tәşkilatı»
B) Debet «kommersiya tәşkilatı» Kredit «kredit tәşkilatının kassası»
C) Debet «kredit tәşkilatının MBdakı müxbir hesabı» Kredit «kredit tәşkilatının kassası»
D) Debet «kommersiya tәşkilatı» Kredit «kredit tәşkilatının MBdakı müxbir hesabı»
E) Debet «kredit tәşkilatının MBdakı müxbir hesabı» Kredit «kommersiya tәşkilatı»
636) Sual:İnkassator sumkasının yarlıkına yazılır:
A) tәşkilatın adı, qablaşdırma tarixi, qoyulmuş pulun mәblәgi, kassa işcisinin ştampı ilә
B) tәşkilatın adı vә ştampı
C) tarix, valyutanın adı
D) inkassator sumkasının catdırılma tarixi
E) inkassatorların imzası
F) inkassatorların imzası
M) inkassatorların imzası
637) Sual:Kassa müdiri inkassatora verir:
A) müştәriyә verilmәk ücün hazırlanmış nagd pul vә pul çeki
B) kassa mәxaric orderi, nagdı pul vә digәr qiymәtlilәr qoyulmuş sumkalar
C) inkassator sumkasına yarlık
D) nagdı pulun daxil edilmәsi üçün elan
E) pul çeki

638) Sual:Nagdı pulların inkassasiyası üçün hәr bir tәşkilat üçün tәrtib edilir:
A) gәliş kartoçkası
B) kassa mәdaxil orderi
C) kassa mәxaric orderi
D) pul çeki
E) elanlar
639) Sual:İnkassatorun verdiyi hәr sumkaya görә kassir tәrtib etdi:
A) kassa mәxaric orderi
B) kassa mәdaxil orderi
C) müşahidә cәdvәli
D) pul ceki
E) elanlar
640) Sual:Müştәrilәrdәn hәr gün qәbul edilib, kassa müdirinә verilmiş nagdı pula görә kassa işçisi yazılış aparır:
A) kassa jurnalında
B) pulların verilmәsi vә qәbulunun uçotu kitabında
C) gündәlik balansda
D) mәdaxil sәnәdlәrindә
E) orderlәrdә
641) Sual:Müştәrinin sifarişi әsasında kredit tәşkilatı nagd pulları әvvәlcәdәn hazirlayir.
A) nagdi pulun verilmәsi günün әrәfәsindә әmәliyyat işçisi tәrafindәn müştәrilәrdәn alınan pul cеki әsasinda
B) kassa işçilәri tәrәfindәn hazirlanan proqnozlara әsasәn
C) heç bir xüsusi sәnәd olmadan
D) hesabdan vәsaiti cәmlәşdirir
E) müştәrilәr pul çekini alir
642) Sual:Balans hesablari üzrә kassa sәnәdlәri yerlәşdirilir
A) әmәliyyat kassasinin mәdaxili vә mәxarici üzrә ayriliqda

B) ümumi yekunla
C) bankin rәhbәri vә mühasibi tәrәfindәn hazırlanan metodika ilә
D) kassa sәnәdlәri balans hesablari üzrә qruplaşdırılmır
E) tәyinatı üzrә qruplaşdırılır
643) Sual:Bank tәrәfindәn istәnilәn ilkin sәnәdlәr hazırlanarkәn nә nәzәrә alinmır
A) sәnәdin adı
B) tәrtibolunma tarixi
C) yazı vә rәqәmlә mәblәğ
D) tәşkilatın adı
E) möhürünün sürәti
644) Sual:әsas vәsaitlәrin qeyrimaddi aktivlәrin vә material ehtiyyatlarının çıxmasının uçotu ……….. hesab üzrә uçota alınır
A) digәr әmәliyyatlar üzrә gәlәcәk dövrün gәlirlәri
B) kredit әmәliyyatları üzrә gәlәcәk dövrün gәlirlәri
C) maliyyә icarәçiliyi xidmәti
D) әmlakın çıxması (satışı)
E) cari gәlirlәr
645) Sual:İcarәyә verilәn әsas vәsaitlәr
A) әsas vәsaitlәrin uçotu hesabından silinir
B) әsas vәsaitlәrin uçotu üzrә balansda saxlanılmaqla icarәyә verilmiş әsas vәsaitlәrin uçotu üzrә balansdan kәnar hesabda uçota alınır
C) әsas vәsaitlәrin uçotu hesabından silinәrәk, әsas vәsaitlәrin uçotu üzrә balansdan kәnar hesabda uçota alınır
D) yalnız әsas vәsaitlәrin uçotu hesabında saxlanılır
E) yalnız balansdan kәnar hesabda uçotu saxlanılmır
646) Sual:Nәğdsiz hesablaşma prinsipidir
A) ödәnişlәr ödәyicinin razılığı ilә aparılır
B) ödәnişlәr yalnız hәdiyyә tәlәbnamәsi әsasında aparılır
C) ödәyiciyә hesablaşma sәnәdinin növünü bank müәyyәnlәşdirir
D) ödәniş istәnilәn vaxt aparıla bilәr

E) ödәniş sәnәdi istәnilәn vaxt icra üçün qәbul edilmәlidi
647) Sual:Nәğdsiz hesablaşmadır
A) kredit idarәlәrindә olan hesablar üzrә pul köçürmәlәri vә qarşılıqlı ödәnişlәrin üzlәşmәsi
B) bankın kassasından müştәriyә vasait verilmәsi
C) müştәrinin tapşırığının yerinә yetirmәk
D) müştәridәn ödәniş sәnәdini qәbul etmәk
648) Sual:Material ehtiyyatlarının uçotu әks olunur
A) dәftәrxana lәvazimatı
B) avadanlıqlar
C) pullarüın qablaşdırma materialı
D) inventar vә lәvazimat
E) dövriyyәdәn kәnar aktivlәr
649) Sual:Nәğdsiz hesablaşma prinsipi deyildir:
A) ödәnişlәr yalnız ödәyicinin razılığı ilә aparılmalıdır
B) hesablaşma formasını müştәri özü seçmәlidir
C) hesabdar ödәniş növbәliyini müştәri özü müәyyәn edir
D) ödәnişlәrin aparılması üçün hesablaşma sәnәdinin növünü bank müәyyәn edir.
E) müәәssisә vә tәşkilatlar özlәrinin pul vәsaitlәrini әsasәn onlar üçün bankda açılan hesabda saxlamalıdırlar
650) Sual:Qәbul edilmiş nağdı pullar әmәliyyat günü әrzindә mәdaxil edilmәlidir
A) hәmin gün
B) bir iş hәftәsi әrzindә
C) rüb әrzindә
D) cari ilin sonunadәk
E) iki iş günü әrzindә
651) Sual:Müştәri tәrәfindәn banka verilmiş nağdı pulların onun bank hesabına daxil edilmәsi әmәliyyatlarının mühasibat uçotu aparılır:
A) Debet «kredit tәşkilatının kassası» Kredit «kommersiya tәşkilatı»

B) Debet «kommersiya tәşkilatı» Kredit «kredit tәşkilatının kassası»
C) Debet «kredit tәşkilatının kassası» Kredit «kredit tәşkilatının müxbir hesabı»
D) Debet «kommersiya tәşkilatının hesabı» Kredit «bankın müxbir hesabı»
E) Debet «kredit tәşkilatının kassası» Kredit «bankın müxbir hesabı»
652) Sual:Kassa işçisinә qadagan edilir
A) nagdı pul verәnә qәbz vermәk
B) çekin rekvizinlәrini yoxlamaq
C) öz pul vә qiymәtllilәrin bankın pul vә qiymәtlilәri ilә bir yerdә saxlamaq
D) pul verәn ilә söhbәt etmәk
E) telefonla danışmaq
653) Sual:Kassa işçisinә qadağan edilir
A) öz işini başqasına tapşırmaq
B) nagdı pul verәnә qәbz vermәk
C) müştәri ilә söhbәt etmәk
D) çekin rekvizitlәrini yoxlamaq
E) zәng etmәk
654) Sual:Müәssisәnin kassasında limitdәn artıq mәblәğ saxlanılır
A) әmәk haqqının, tәqaüdlәrin verilmәsi üçün üç gündәn çox olmayan müddәtdә
B) saxlanılır
C) saxlanılmır
D) yalnız müdirin icazәsi ilә
655) Sual:Müәssisәnin kassa limiti qalığı ... әsasında müәyyәn edilir
A) müәssisәnin xәrclәri vә ehtiyacı
B) müәssisәnin nağdıpul dövriyyәsinin hәcminә görә
C) müәssisәnin fәaliyyәti, nagdı pul vәsaitlәrinin banka verilmә müddәti vә müddәtlәri nәzәrә alınmaqla müәssisәnin nağdıpul dövriyyәsinin
hәcminә görә
D) müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn sәrbәst

E) müәssisәnin baş mühasibi tәrәfindәn sәrbәst
656) Sual:Müәssisәnin nağdı pulları bankların kassasına verilir:
A) kassa mәxaric orderi ilә istәnilәn fiziki şәxs tәrәfindәn
B) rabitә orqanları vasitәsi ilә
C) tәşkilatın kassiri tәrәfindәn sәrbәst
D) inkassator xidmәti vasitәsi ilә
E) müәssisәnin baş mühasibi vasitәsi ilә
657) Sual:Xәzinәdә saxlanılan pulların vә digәr qiymәtlilәrin qәbul edilmәsi vә göndәrilmәsi üçün orderlәr, ehtiyatlar üzrә әmәliyyatlara dair
orderlәr icraçılardan vә baş mühasibdәn başqa daha kimlәr tәrәfindәn imzalanmalıdır?
A) böyük mühasib xәzinә müdiri
B) Baş müühasibin müavini vә xәzinә müdiri
C) Bankın rәhbәri vә xәzinә müdiri
D) Xәzinә müdiri
E) әmәliyyat işçisi
658) Sual:Müştәrinin cari hesabından pul vәsaitinin silinmәsi mühasibәt yazılışlar vasitәsilә rәsmilәşdirilir:
A) Dᵐ/hesabı “kredit tәşkilatın kassası” ; Kᵐ/ hesabı “kommmersiya tәşkilatı”
B) Dᵐ/hesabı “kommersiya tәşkilatı” Kᵐ/ hesabı “kredit tәşkilatın kassası”
C) Dᵐ/hesabı “kommersiya tәşkilatı” Kᵐ/ hesabı “Respublikada kredit tәşkilatının hesabları”
D) Dᵐ/hesabı “Respublikada kredit tәşkilatlarının müxbir hesabı” Kᵐ/ hesabı “kredit tәşkilatların kassası”
659) Sual:Qiymәtlәrin inkassasiyası zamanı inkassatorlar tәrәfindәn avtomaşında kәnar şәxslәrin vә yüklәrin daşınması mümkündürmü?
A) Yolda olan, xәsarәt alan şәxsin daşınması mümkündür
B) Kәnar şәxslәrin vә yüklәrin daşınması qadağandır
C) Kәnar şәxslәrin daşınması qadağandır
D) Yüklәrin daşınması qadağandır
E) qohum şәxslәrin daşınmasına icazә verilir
660) Sual:Banka daxil olmmuş nәğd pul neçә әmәliyyat günü әrzindә mәdaxil olmalıdır

A) Bir iş hәftәsi әrzindә
B) hәmin gün
C) rüb әrzindә
D) cari ilin sonuna qәdәr
E) iş hәftәsinin sonuncu günü
661) Sual:Hüquqi vә fiziki şәxslәr nәğd pullarını bankın kassasına necә tәhvil vermәlidir?
A) Rabitә orqanları vasitәsilә
B) Hüquqi vә fiziki şәxslәrin kassirlәri vasitәsilә
C) İnkasasiya xidmәti vasitәsilә
D) Hüquqi vә fiziki şәxslәrin rәhbәrlәri tәrәfindәn imzalanmış vә möhürlәnmiş maxaric kassa orderlәri vasitәsilә
E) baş mühasib vasitәsilә
662) Sual:Kredit tәşkilatlarında pul saxlanan yerin ehtiyat açarları harada saxslanılmalıdır?
A) Bankın özündә
B) AMBa vә ya yaxınlıqda olan digәr kredit tәşkilatında
C) Uzaq mәsafәdә yerlәşәn digәr kredit tәşkilatında
D) Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyindә
E) bankın müdirinin evindә
663) Sual:Kredit tәşkilatında pul saxlanılan yerin üçüncü açarı hansı şәxsdә olmalıdır?
A) Müşahidә Şurasının sәdrindә
B) Kredit tәşkilatının baş mühasibindә (uçot işinә mәsul olan vәzifәli şәxs)
C) Kassa müdirindә
D) Kredit tәşkilatının rәhbәrindә (ümumi rәhbәrliyә mәsul vәzifәli şәxsdә)
E) mühafizәçidә
664) Sual:Bankda pul saxlanan yer neçә açarla günün әvvәlinә açılmalı vә әmәliyyat gününün sonunda bağlanılmalıdır?
A) bir açarla
B) uç açarla
C) iki açarla

D) dörd açarla
E) beş açarla
665) Sual:Bankda pul saxlanan yer hansı texniki tәlәblәrә cavab vermәlidir?
A) Yanğın siqnalizasiya qurğuları ilә tәchiz olunmalı
B) Davamlı dәmir seyflәrlә, yanğın, siqnalizasiya qurğuları ilә tәchiz olunmalı, silahlı mühafizә olunmalı
C) iki qapı ilә bağlanmalı
D) Davamlı dәmir seyflәrlә tәchiz olunmalı
E) üç qat mühafizә ilә
666) Sual:Bankda pul saxlanan yer necә adlanır?
A) mәdaxilmәxaric kassaları
B) kassa qovşağı
C) axşam kassası
D) gündüz kassası
E) kassa otağı
667) Sual:Kassirlәr kassa sәnәdlәrini imzalamaq sәlahiyyәti olan işçilәrin imza nümunәlәri ilә tәmin olunmalıdırlarmı?
A) Yox
B) Sәrancam verildikdәn sonra
C) Tәmin olunmalıdırlar
D) 1 aydan sonra
E) sәnәd daxil olduqda
668) Sual:Kassir şәxsi nәğd pulunu vә әşyalarının kassa otağında saxlaya bilәrmi?
A) Bәli
B) Yox
C) Taxta şkafda saxlaya bilәr
D) Metal şkafda saxlaya bilәr
E) sumkasında saxlaya bilәr

669) Sual:İnkasso sәrәncamları ilә hesablaşmalar zamanı ödәniş edәnin hesabına xidmәt göstәrәn bank mәcburi icra orqanlarının göstәrişi ilә vә
әlavә edilәn icra sәnәdinә әsasәn ödәnişi ödәniş edәnin hesabından mübahisәsiz qaydada hәyata keçirilә bilәrmi ?
A) Tam silә bilәr
B) Bir gündәn sonra silә bilәr
C) Bir aydan sonra silә bilәr
D) Mübahisәsiz qaydada silә bilәr
E) bank müdirinin razılığı ilә silinir
670) Sual:әsas vәsait obyektlәrinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi nәticәsindә onların dәyәrinin azalması mәblәği daxil edilir
A) әmlakın yenidәn qiymәtlәndirmәsi nәticәsindә onların dәyәrinin artmasının uçotu üzrә hesabın debetinә
B) әmlakın yenidәn qiymәtlәndirilmәsi nәticәsindә onların dәyәrinin artmasının uçotu üzrә hesabın kreditinә
C) Yenidәn qiymәtlәndirmә ilә әlaqәdar gәlirlәr hesabın debetinә
D) Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә itkilәr hesabın debetinә
E) Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә gәlirlәr hesabın kreditinә
671) Sual:Alınmış avadanlıqlar, inventar, elәcә dә görülmüş iş vә göstәrilmiş xidmәtlәr üzrә mühasibat yazılışı aparılır:
A) Debetsatıcılar, podratçılarla hesablamalar üzrә hesab
B) Debet kapital qoyuluşu üzrә hesab
C) Debetsatıcılar, podratçılarla hesablamalar üzrә hesab
D) Debet – ssuda hesabı
E) Debet kapital qoyuluşu üzrә hesab
672) Sual:Maddi ehtiyyatların uçotu hesabı üzrә analitik uçot aparılır
A) obyektlәr, әşyalar, material növlәri, maddi mәsul şәxs vә saxlanma yerlәri üzrә ayrılıqda
B) materialların saxlanma yerinә, qiymәtlәrinә görә ayrılıqda
C) bir şәxsi hesabda
D) qiymәtlәr üzrә ayrıca şәxsi hesabda
E) ümumilikdә
673) Sual:әsas vәsaitә vә qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hesablanır
A) hәr il

B) hәr rüb
C) hәr ay
D) hәr hәftә
E) kredit tәşkilatlarının qәrarına әsasәn
674) Sual:Bankın qeyrimaddi aktivi hesab edilmir
A) potentlәr, lisenziyalar
B) kredit tәşkilatlarının dövlәt qeydiyyatı
C) broker yerinә görә haqq
D) kitablar
E) torpaq sahәsinin istifadә hüququ
675) Sual:Bankın qeyrimaddi aktivlәrinә aiddir
A) torpaq sahәsindәn istifadә hüququ
B) kitablar
C) disketlәr
D) materiallar
E) binalar
676) Sual:әsas vәsaitlәr yenidәn qiymәtlәndirildikdәn sonra uçota alınırlar
A) ilkin dәyәr ilә
B) bәrpa dәyәri ilә
C) qalıq dәyәri ilә
D) tәlәb vә tәkliflәr
E) ilkin dәyәrdәn yuxarı olmayan dәyәrlә
677) Sual:әsas vәsaitlәr әldә edildikdәn sonra uçota alınır
A) ilkin dәyәri ilә
B) bәrpa dәyәri ilә
C) qalıq dәyәri ilә
D) tәlәb vә tәkliflәr

E) ilkin dәyәrdәn aşağı
678) Sual:әsas vәsaitlәrә aib edilmir
A) bina vә qurğular
B) nәqliyyat vasitәlәri
C) alәtlәr, tәsәrrüfat vә istehsal inventarları
D) hesablama texnikası
E) dәyәrindәn asılı olmayaraq silah
679) Sual:Bankın әsas vәsaitidir
A) alәtlәr, istehsal vә tәsәrrüfat inventarları
B) dәyәrindәn asılı olmayaraq kitablar
C) ehtiyat hissәlәri, komplektlәşdirmә mәmulatları
D) tara vә qablaşdırma materialları, blanklar
E) dәyәrindәn asılı olmayaraq silah
680) Sual:Sәhmdar bankının nizamnamә kapitalının uçotu aparılır:
A) hәr bir sәhmdar vә tәsisçiyә açılan şәxsihesablarda
B) bir şәxsi hesabda
C) sәhm tiplәri üzrә açılan şәxsi hesablarda
D) nizamnamә kapitalının analitik uçot hesabları üzrә uçot qaydası kredit tәşkilatı tәrәfindәn müәyyәn edilir
E) Maliyyә Nazirliyinin müәyyәn etdiyi qaydada
681) Sual:Kredit tәşkilatının nizamnamә kapitalının artmasına (kapitallaşmasına) yönәldilә bilinmәz
A) әlavә kapital mәblәqi
B) emissiya qәliri mәblәqi
C) fondun (xüsusi,yığlmda) vәsaitlәr
D) mümkün itgilәrә görә ehtiyat
E) keçmiş ilin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti
682) Sual:Sәhmlәrin ödәniş vaxtının uzadılmasına icazә verilir:

A) istәnilәn ödәniş formasında tәsis olunan banklara
B) pul vәsaitlәrinin ödәnişi formasına bank tәsis olmadiğı
C) bankın әlavә sәhmlәrinin yerlәşdirilmәsindә istәnilәn ödәniş formasında
D) bankın әlavә sәhmlәrinin yerlәdrilmәsi pul vәsaitlәri ödәnişi formasında olduqda
E) icazә verilmir
683) Sual:Kredit tәşkilatının nizamnamә kapitalı artırılan zaman sahmlәrin ödәnişi aparılır
A) yalnız nominal dәyәrlә
B) bazar dәyәri ilә
C) nominal dәyәrindәn aşağı olmayan bazar dәyәri ilә
D) nominal dәyәrlә aşağı dәyәrlә
E) nominal dәyәrlә yuxarı dәyәrlә
684) Sual:Kredit tәşkilatı tәsis edilәrkәn sәhmlәrin ödәnişi aparılır
A) yalnız nominal dәyәrlә
B) bazar dәyәri ilә
C) nominal dәyәrindәn aşağı olmayan dәyәrlә
D) tәlәb vә tәkliflә
E) nominal dәyәrdәn yuxarı dәyәrlә
685) Sual:kredit tәşkilatının nizamnamә kapitalı tәşkil olunur
A) nominal dәyәri manat vә xarici valyuta ilә müәyyәn olunan sәhmlәr
B) nominal dәyәri yalnız manatla müәyyәn olunan sәhmlәr
C) bazar dәyәri manat ya xarici valyuta ilә müәyyәn olunan sәhmlәr
D) bazar dәyәri yalnız manatla müәyyәn edilәn sәhmlәr
E) bazar dәyәri yalnız xarici valyuta ilә müәyyәn olunan sәhmlәr
686) Sual:Nizamnamә kapitalının hansı hissәsinә qәdәri qeyri pul formasında yaradıla bilәr
A) 5%
B) 10%
C) 20%

D) 25%
E) 50%
687) Sual:kredit tәşkilatının nizamnamә tәkilatınına qoyuluşu ola bilәr
A) xarici valyutada pul vәsaiti
B) büdcә vәsaiti
C) qeyri maddi aktivlәr
D) cәlb olunmuş vәsait
E) borc vәsaiti
688) Sual:Kredit tәşkilatının nizamnamә kapitalına qoyuluş ola bilәr
A) büdcә vәsaiti
B) cәlb olunan pul vәsaitlәr
C) bankomat formasında әmlak
D) qeyri maddi aktivlәr
E) borc vәsaiti
689) Sual:әmәliyyat günunun bağlanması nәticәsindә passiv şәxsi hesabda hansı qalıq ola bilәr
A) yalnız debet
B) yalnız kredit
C) yalnız sıfır
D) kredit vә sıflr
690) Sual:Kredit tәşkilatının uçot siyasәtindә amortizasiyanın hesablanma üsulu tәsdiq olunmalıdırmı?
A) bәli
B) yox
C) kredit tәşkilatının istәyi ilә
D) yuxarı tәşkilat nәzәrdә tutarsa
E) Maliyyә Nazirliyinin göstәrişi olarsa
691) Sual:Hesablanmış amortizasiya mәblәğinin cari hәddi ………….. olmalıdır

A) obyektin ilkin dәyәrinә bәrabәr
B) obyektin bәrpa dәyәrinә bәrabәr
C) obyektin balans dәyәrinә bәrabәr
D) obyektin ilkin dәyıәrindәn aşağı
E) obyektin balans dәyәrindәn yuxarı
692) Sual:Qeyrimüәyyәn müddәtdә istifadәyә yararlı qeyrimateriallar üzrә amortizasiya
A) hesablanmır
B) hesablanır
C) kredit tәşkilatınını razılığı ilә
D) ayda bir dәfә
E) ildә bir dәfә
693) Sual:Ödәyicinin hesabından vәsaitin silinmәsi üçün satıcının verdiyi sәrәncamdır
A) ödәniş tapşırığı
B) akkreditiv
C) çek
D) veksel
E) tәdiyyә tәlәbnamәsi
694) Sual:Bankın müştәrilәri tәrәfindәn nәğdsiz hesablaşma forması seçilir
A) Mәrkәzi Bankın tәkidi ilә
B) xidmәt göstәrәn bankın sәrәncamı ilә
C) müştәri tәrәfindәn sәrbәst
D) müәssisәnin yuxarı tәşkilatının sәrәncamı ilә
E) Maliyyә Nazirliyinin tәlimatı ilә
695) Sual:Hesablaşma sәnәdinin rekviziti deyildir
A) hesablaşma sәnәdinin adı
B) hesablaşma sәnәdinin nömrәsi, tarixi
C) vәsaiti olan bankın adı, hesab nömrәsi

D) mәblәğ
E) ödәniş növbәliliyi
696) Sual:Hesablaşma sәnәdinin rekvizitidir
A) bank müdirinin imzası
B) ödәniş növbәliliyi
C) ödәyicinin adı, onun hesab nömrәsi
D) ödәnişin köçürülmә tarixi
E) hesabdakı vәsait qalığı
697) Sual:Hesablaşma sәnәdlәrinin rekvizitidar:
A) hesablaşma sәnәdinin adı
B) ödәniş növbәliyi
C) ödәnişin köçürülmә tarixi
D) hesabdakı vәsait qalığı
E) bank müdirinin imzası
698) Sual:Azәrbaycanda nәğdsiz hesablaşma formasıdır
A) hesablaşma çeklәri
B) pul çeklәri
C) orderlәr
D) hesab qaimә
E) akkreditivlәr
699) Sual:Azәrbaycanda nәğdsiz hesablaşma formasıdar
A) ödәniş tapşırıqları
B) pul çeklәri
C) hesablaşma çeklәri
D) hesab qaimәlәr
E) orderlәr

700) Sual:Bankın kassirlәri iş yerlәrini müvvәqqәti tәrk edәrkәn nәğd pulu vә digәr qiymatlәri, açar vә möhürlәri açıqda qoyması mümkündürmü?
A) Bәli
B) Xeyir
C) Taxta şkaflarda 10 dәqiqәlik olar
D) Stolun sürmәsindә yarım saatlıq olar
E) qısa müddәtә olar

