Test: AAA_0814#01#Q15#01 eduman
Fenn: 0814 Lizinq
Sual sayi: 700
1) Sual: Mәnәvi mәnada lizinq nәyә deyilir?
A) Maddi vә pul formalarında birbaşa investisyaların kömәyi ilә müәssisәnin texniki cәhәtdәn yenidәn qurulmasını vә elmitexniki tәrәqqini
sürәtlәndirilmәsini tәmin edәn әmlak münasibәtlәri kompleksidir.
B) Sahibkarlığa başlayanların istehsal vasitәlәrindәn uzaqlaşdırılmasının aradan qaldırılmasının, әhalinin әmәk fәallığının stimullaşdırılmasının vә
onların yaradıcılıq imkanlarının sәfәrbәrliyә alınmasının etibarlı üsuludur.
C) Tәsәrrüfat hәyatının demokratiklәşdirilmәsinin vә cәmiyyәtin orta tәbәqәsinin formalaşmasının işlәk fasitәsidir.
D) Lizinqin kömәyi ilә sağlam hәyat tәrzinin hüquqi әsaslarının öz imkanlarına inamın, qanuniliyin, tәrәqqi vә әdalәtin bәrpasıdır.
E) Düzgün cavab yoxdur
2) Sual:Siyasi mәnada lizinq nәyә deyilir?
A) Maddi vә pul formalarında birbaşa investisyaların kömәyi ilә müәssisәnin texniki cәhәtdәn yenidәn qurulmasını vә elmitexniki tәrәqqini
sürәtlәndirilmәsini tәmin edәn әmlak münasibәtlәri kompleksidir.
B) Sahibkarlığa başlayanların istehsal vasitәlәrindәn uzaqlaşdırılmasının aradan qaldırılmasının, әhalinin әmәk fәallığının stimullaşdırılmasının vә
onların yaradıcılıq imkanlarının sәfәrbәrliyә alınmasının etibarlı üsuludur.
C) Tәsәrrüfat hәyatının demokratiklәşdirilmәsinin vә cәmiyyәtin orta tәbәqәsinin formalaşmasının işlәk fasitәsidir.
D) Lizinqin kömәyi ilә sağlam hәyat tәrzinin hüquqi әsaslarının öz imkanlarına inamın, qanuniliyin, tәrәqqi vә әdalәtin bәrpasıdır.
E) Düzgün cavab yoxdur
3) Sual:Sosial mәnada lizinq nәyә deyilir?
A) Maddi vә pul formalarında birbaşa investisyaların kömәyi ilә müәssisәnin texniki cәhәtdәn yenidәn qurulmasını vә elmitexniki tәrәqqini
sürәtlәndirilmәsini tәmin edәn әmlak münasibәtlәri kompleksidir.
B) Sahibkarlığa başlayanların istehsal vasitәlәrindәn uzaqlaşdırılmasının aradan qaldırılmasının, әhalinin әmәk fәallığının stimullaşdırılmasının vә
onların yaradıcılıq imkanlarının sәfәrbәrliyә alınmasının etibarlı üsuludur.
C) Tәsәrrüfat hәyatının demokratiklәşdirilmәsinin vә cәmiyyәtin orta tәbәqәsinin formalaşmasının işlәk fasitәsidir.
D) Lizinqin kömәyi ilә sağlam hәyat tәrzinin hüquqi әsaslarının öz imkanlarına inamın, qanuniliyin, tәrәqqi vә әdalәtin bәrpasıdır.
E) Düzgün cavab yoxdur
4) Sual:Iqtisadi mәnada lizinq nәyә deyilir?

A) Maddi vә pul formalarında birbaşa investisyaların kömәyi ilә müәssisәnin texniki cәhәtdәn yenidәn qurulmasını vә elmitexniki tәrәqqini
sürәtlәndirilmәsini tәmin edәn әmlak münasibәtlәri kompleksidir.
B) Sahibkarlığa başlayanların istehsal vasitәlәrindәn uzaqlaşdırılmasının aradan qaldırılmasının, әhalinin әmәk fәallığının stimullaşdırılmasının vә
onların yaradıcılıq imkanlarının sәfәrbәrliyә alınmasının etibarlı üsuludur.
C) Tәsәrrüfat hәyatının demokratiklәşdirilmәsinin vә cәmiyyәtin orta tәbәqәsinin formalaşmasının işlәk fasitәsidir.
D) Lizinqin kömәyi ilә sağlam hәyat tәrzinin hüquqi әsaslarının öz imkanlarına inamın, qanuniliyin, tәrәqqi vә әdalәtin bәrpasıdır.
E) Düzgün cavab yoxdur
5) Sual: Amerika lizinqinin atası hesab edilir:
A) Anri Fayol
B) Henri Şonfeld
C) A. Smit
D) C. Vaşınqton
E) Düzgün cavab yoxdur
6) Sual:Bütövlükdә Azәrbaycanda lizinqin inkişafı prosesini neçә mәrhәlәyә ayırmaq olar?
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 5
7) Sual:lizinq xidmәtinә minimum potensial tәlәb UDMin tәxminәn neçә faizinә bәrabәr olur?
A) 2.8%
B) 10%
C) 20%
D) 100%
E) düzgün cavab yoxdur
8) Sual:Bütövlükdә Azәrbaycanda lizinqin inkişafı prosesini neçә mәrhәlәyә ayırmaq olar?
A) 2

B) 1
C) 3
D) 4
E) Düzgün cavab yoxdur
9) Sual:Bütövlükdә Azәrbaycanda lizinqin inkişafı prosesini neçә mәrhәlәyә ayırmaq olar?
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) Düzgün cavab yoxdur
10) Sual:lizinqin daha geniş yayıldığı әrazilәr:
A) ABŞ, Avropa, Kanada
B) Avropa, BӘӘ, Yaponiya
C) Yaponiya, ABŞ, Avropa
D) ABŞ, Almaniya, Azәrbaycan
E) Düzgün cavab yoxdur
11) Sual:Lizinqverәn .....
A) bu fәrdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş istәnilәn tәşkilatihüquqi formada fәaliyyәt gostәrәn hüquqi şәxs vә ya fiziki şәxsdir.
B) bu maşın vә avadanlıqları hazırlayan müәssisә vә ya lizinq әmlakını satan digәr hüquqi vә ya fiziki şәxsdir
C) bu lizinq әmlakının mülkiyyәtçisidir. O, öz әmlakını digәrinә razılaşdırılmış şәrtlәrlә müvәqqәti istifadәyә verir.
D) sәhmdar cәmiyyәti vә ya digәr tәşkilatihüquqi formada tәşkil olunan, kommersiya tәşkilatı kimi fәaliyyәt göstәrәn, özünün tәsis sәnәdlәrinә vә
xüsusi lisenziyasına görә lizingverәn funksiyasını yerinә yetirәn lizinq şirkәtlәri aiddir.
E) Düzgün cavab yoxdur
12) Sual:istehsalın texniki bazasının yenilәşmәsi prosesinde, müxtәlif mülkiyyәt formalı müәssisә vә tәşkilatların әsas fondlarının tәkmillәşdirilmәsi,
tәzәlәnmәsi prosesindә lizinq hansı rolu oynayır?
A) Nizamnamә kapitalının böyümәsinә yardım edir
B) Gәlirlәr xәrclәri üstәlәyir

C) Kәnd tәsәrrüfatı vә emal sәnayesi müәssisәlәrindә istehsal vasitәlәrinә mövsümi tәlәbatını ödәyir
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Düzgün cavab yoxdur
13) Sual:Lizinqin hansı növündә lizinq müqavilәlәrinin müddәti adәtәn avadanlıqların amortizasiya müddәtlәri ilә eyni olur?
A) Operativ lizinq
B) Sublizinq
C) Konsultativ lizinq
D) Maliyyә lizinqi
E) Uzunmüddәtli lizinq
14) Sual:Hüquqi nöqteyi nәzәrdәn lizinq müqavilәsi investisiya qiymәtlilәrinin .............. icarәsinin xüsusi növüdür.
A) Qısamüddәtli
B) Ortamüddәtli
C) Uzunmüddәtli
D) Müddәtsiz
E) Heç biri
15) Sual:Lizinq müqavilәsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:
A) lizinq alan;
B) Françayzinq üsulu müәssisәlәr
C) Kommersiya bankları
D) Sığorta şirkәti
E) Hamısı
16) Sual:Lizinq müqavilәsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:
A) Kommersiya bankları
B) Mәrkәzi bank
C) lizinqverәn
D) Sığorta şirkәtlәri
E) Hamısı

17) Sual:İstehlakçıların vә yeni satış bazarının inkişafı lizinqin hansı sferasına daxildir?
A) istehsal
B) maliyyә
C) satış
D) tәchizat
E) hamısı
18) Sual:Qarışıq iqtisadiyyatın formalaşmasında lizinq hansı funksiyanı yerinә yetirir ?
A) maliyyә
B) istehsal
C) satış
D) vergi güzәştlәrindәn istifadә
E) hamısı
19) Sual:Halhazırda Azәrbaycanda lizinq әmәliyyatlarına nәzarәt hansı hüquqi akta әsasәn hәyata keçirilir?
A) AR nin “lizinq xidmәti haqqında “ qanuna görә
B) AR vәtәndaşlıq kodeksinә görә
C) ARnın “lizinq haqqında “ qanununa görә
D) ARnın “müәssisәlәr haqqında qanununa görә
E) hamısı
20) Sual:Avadanlıqların satışı vasitәsi olaraq lizinq birinci dәfә hansı ölkәdә tәtbiq edilib?
A) Almaniya
B) Çexoslovakiya
C) Bolqarıstan
D) Yunanıstan
E) ABŞ
21) Sual:Maliyyә lizinqinin mahiyyәti
A) icarәyә verilәn әmlakın dәyәrinin qısa müddәtdә ödәnilmәsidir

B) icarәyә verilәn әmlakın, icarәyә verәnin mülkiyyәtindәn icarәyә götürәnin mülkiyyәtinә keçmәsidir
C) icarәyә verilәn maşın vә avadanlıqların amortizasiyalaşdırılmasıdır
D) icarәyә verilәn әmlakın öz xәrcini ödәnilmәsidir
E) icarәyә verilәn әmlakın icarә müddәti qurtarana qәdәr satılmaması öhdәliyinә әmәl olunmamasıdır
22) Sual:İxrac lizinqi nәdir?
A) texniki avadanlıqları xarici ölkәdәn alıb ölkәsindә icarәyә verilmәsi
B) lizinq firmaları texnikanı öz ölkәsindә alıb onu xaricdә verilmәsi
C) lizinq kompaniyaları texnikanı öz ölkәsindә alıb elә öz ölkәsindә dә icarәyә verilmәsi
D) lizinq firmaları texnikanı avadanlıqları xaricdә onu hazırlayan zavoddan alıb orada icarәyә verilmәsi
E) lizinq vә diler firmaların öz ölkәsindә fәaliyyәt göstәrmәsi
23) Sual: Vasitәli lizinq nәdir?
A) lizinq vә diler firmaları texnikan tәmir edib icarәyә verirlәr
B) lizinq vә firmaları maşın vә avadanlıqları onu hazırlayan zavodlardan alaraq icarәyә verirlәr
C) lizinq firmaları maşın vә avadanlıqları istehsal edib icarәyә verirlәr
D) diler firmaları texniki avadanlıqlar kәnd әmәkçilәrinә satışını tәşkil edir
E) maşın vә avadanlıqlar hazırlayan müәssisә onu diler firmalarına icarәyә verirlәr
24) Sual:Maliyyә lizinqi nәdir?
A) istehsal vasitәlәrinin qısa müddәtli icarәsi
B) istehsal vasitәlәrinin uzunmüddәtli icarәsi
C) dövriyyә vasitәlәrinin qısa müddәtli icarәsi
D) istehsal vasitәlәrinin tәmiri
E) icarәyә verilәn әmlakın qısa müddәtdә ödәnilmәsi
25) Sual:Lizinqin hәyata keçirilәn növlәri hansılardır?
A) daxili lizinq
B) xarici lizinq
C) Bazarlararası lizinq
D) Bazardaxili lizinq

E) operativ maliyyә lizinqi
26) Sual:Vasitәsiz lizinqin mahiyyәti nәdir?
A) lizinq vә diler firmaları maşın vә avadanlıqları istehsal müәssisәlәrindәn alır vә icarәyә verir
B) diler vә lizinq firmaları maşın vә avadanlıqları xarici ölkәlәrdәn alır vә icarәyә verir
C) lizinq kompaniyaları maşın vә avadanlıqları onu hazırladığı müәssisәdәn alıb icarәyә verir
D) lizinq firmaları maşın vә avadanlıqları alıb onu emal müәssisәlәrinә icarәyә verir
E) icarәyә verәn tәrәf kimi maşın vә avadanlıqları hazırlayan müәssisә özü çıxış edir
27) Sual:Lizinqin hәyata keçirilmәsi formaları hansılardır?
A) müsabiqә ilә
B) İmtahanla
C) kompüterlә
D) telefonla
E) vasitәli, vasitәsiz
28) Sual:Madditexniki tәchizat xidmәti nәyә deyilir?
A) maşın vә mexanizmlәrin әsaslı tәmirinә
B) mәhsulların istehsalı, daşınması vә saxlanılması
C) maşın –traktor stansiyalarının sahәlәrinә
D) istehsal vә emal müәssisәlәrinin madditexniki vasitәsilә olan ehtiyacini ödәyәn tәşkilata
E) istehsala tәşkili formalarına
29) Sual:Mәqsәdli tәyinatına görә sosial infrastrukturun formalaşmasına mәnbәlәri, yerlәşdiyi әrazi, bütün obyekt vә xidmәtlәrin istehsal prosesindә
iştirakını neçә qrupa bölmәk olar?
A) dörd qrupa
B) beş qrupa
C) üç qrupa
D) iki qrupa
E) altı qrupa

30) Sual: İstehsal infrastrukturuna tәsir edәn amillәri müәyyәn edin
A) torpaq әrazisinin konfiqurasiyası
B) torpaq әrazisinin amortizasiyası
C) torpaq әrazisinin sertifikasiyası
D) torpaq әrazisinin şumlanması
E) torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırılması
31) Sual:İdxal lizinqinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) lizinq firması texnikanı öz ölkәsindә hazırlanan zavodlardan alıb onun xaricdә icarәyә verilmәsi
B) lizinq kompaniyaları texniki avadanlıqları xaricdә hazırlanan zavodlardan alıb öz ölkәsindә icarәyә vermәsi
C) avadanlıqların xarici ölkәlәrdәn alınıb oradanda icarәyә verilmәsi
D) lizinq firmalarının öz ölkәsindә fәaliyyәt göstәrmәsi
E) diler kompaniyaları texniki avadanlıqları öz ölkәsindә icarәyә verilmәsi
32) Sual:Operativ lizinq nәyә deyilir?
A) maşın vә avadanlıqların alınması sazişi
B) bir neçә lizinq sazişlәrinin mәcmusu
C) cәmi bir sazişin bağlanması
D) bu növ lizinqdә saziş bağlanmır
E) bütün lizinq sazişlәrinin daxil olması
33) Sual:Lizinqi ilk dәfә tәtbiq edәn ölkә hansıdır?
A) Yaponiya
B) Almaniya
C) Fransa
D) ABŞ
E) ÇXR
34) Sual: Lizinqin әsas vәzifәsi nәdir?
A) texniki avadanlıqların tәmiri
B) k/t mәhsullarının satışı

C) k/t müәssisәlәrini su ilә tәmin etmәk
D) emal müәssisәlәrindә kadr hazırlığı
E) texnikanı әldә etmәni vә alınmış malların maliyyәlәşdirilmәsi
35) Sual:Bankların lizinq xidmәtlәri bazarına daxil olmaları aşağıdakı hansı amillә bağlıdır?
A) Lizinq sahәsi әsas pul kapitalının mәnbәyidir
B) Lizinq bir fәaliyyәt kimi eyniylә bank işinin bir qoludur
C) Lizinqlә bank kreditinin eyni olması
D) Lizinq kapital tutumlu biznes növüdür, banklar isә pul resurslarının әsas sahiblәri sayılır
E) Düzgün cavab yoxdur
36) Sual:Lizinqin әsas iştirakçıları hansılardır?
A) Avadanlığı satan şirkәt, lizinq şirkәti
B) Avadanlığı satan şirkәt, müştәri
C) Lizinq alan, lizinq verәn, satıcı
D) Lizinq verәn, lizinq alan
E) Satıcı, lizinq verәn
37) Sual:Dar ixtisaslaşmış şirkәtlәr adәtәn hansı növ әmlaklarla iş görürlәr?
A) Daha böyük avadanlıqlarla
B) Daha mürәkkәb maşınlarla
C) Tikinti avadanlıqları ilә
D) Bir vә ya bir neçә növ mürәkkәb әmlaklarla
E) Bir növ әmlakla vә ya standart növ eyni qrup әmlakla
38) Sual:Retinq icarә növü hansı müddәtә hesablanır?
A) 1 ildәn 3 ilә qәdәr
B) 1 ildәn 5 ilә qәdәr
C) 1 ildәn 10 ilә qәdәr
D) gündәn 1 ilә qәdәr
E) 1 gündәn 18 aya qәdәr

39) Sual:Rentinq hansı icarә növüdur?
A) Müddәtsiz
B) Uzunmüddәtli
C) Qısamüddәtli
D) girovsuz
E) girovlu
40) Sual:"Sәrvәt mülkiyyәt hüququnda yox, ondan istifadәdәdir" adlı әsәrin müәllifi kimdir?
A) Aristotel
B) Pifaqor
C) Adam Smit
D) C.Keyns
E) Şumpeter
41) Sual:Lizinqin vәtәni hansı ölkә sayılır?
A) ABŞ
B) Fransa
C) İngiltәrә
D) İspaniya
E) Almaniya
42) Sual:İqtisadi leksikona lizinq terminin daxil olması hansı firmanın adıı ilә bağlıdır?
A) General Motors
B) British Petrolium
C) Bell
D) Assimo
E) Siemens
43) Sual:Lizinq sözü hansı dildәn götürülüb ?
A) alman

B) Fransız
C) italyan
D) ingilis
E) Ispan
44) Sual:Ekspertlәrә görә 1988ci ildә lizinq şәrtlәri ilә әsas fondların reallaşdırılma mәblәği nә qәdәr olmuşdur?
A) 150 milyard dollar
B) 250 milyon dollar
C) 150 milyon dollar
D) 250 milyard dollar
E) 150250 milyard dollar
45) Sual:İndiki şәraitdә madditexniki tәchizat xidmәti vәzifәsinә yerinә yetirәn tәşkilat hansıdır?
A) Arolizinq
B) Asiyalizinq
C) Sexliziinq
D) Aqrolizinq
E) Balizinq
46) Sual:Lizinq ödәmәlәrinin sәviyyәsinә tәsir edәn amil hansıdır?
A) lizinq obyektinin dәyәri
B) amortizasiya müddәtiğ
C) lizinqin tipi vә müddәti
D) bütün cavablar doğrudur
E) düzgün cavab yoxdur
47) Sual:Fәaliyyәtdә olan müәssisә gәlәcәk inkişaf üçün maliyyә resurslarının çatışmazlığı ilә qarşılaşdıqda, hansı lizinqә diqqәt yetirmәsi
mәqsәdәuyğundur.?
A) Operativ
B) Sublizinq
C) Maliyyә lizinqi

D) Konsultativ lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
48) Sual:Fәaliyyәtdә olan müәssisә gәlәcәk inkişaf üçün maliyyә resurslarının çatışmazlığı ilә qarşılaşdıqda, hansı lizinqә diqqәt yetirmәsi
mәqsәdәuyğundur.?
A) Operativ
B) Sublizinq
C) Qayıdan lizinq
D) Maliyyә lizinqi
E) Konsultativ lizinq
49) Sual:lizinq predmetinin istifadә hüququnun üçüncü tәrәfә keçmәsi ilә yaranan münasibәt növü hansıdır?
A) Maliyyә lizinqi
B) Geriqayıdan lizinq
C) Daxili lizinq
D) sublizinq
E) Beynәlxalq lizinq
50) Sual:Bunlardan hansı lizinqin әsas növlәrindәn deyil?
A) Maliyyә lizinqi
B) Operativ lizinq
C) Konstruktiv
D) Geri qayıdan lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
51) Sual:Lizinq xidmәtinin istehakşıları hansı tәlәblәrә cavab vermәlidirlәr?
A) yüksәk nәticәlәri tәmin etmәk üçün böyük hәcmdә әmtәә vә xidmәt istehsalına nail olmaq
B) işgüzar әlaqәlәrdә kifayәt qәdәr ixtisaslaşmış olmaq
C) iqtisadi әlaqәlәrdә kifayәt qәdәr ixtisaslaşmış olmaq
D) lizinq müәssisәsi üçün әlverişli әrazi daxilindә yerlәşmәk
E) bütün variantlar doğrudur

52) Sual:әmlakın vasitәçilәrlә ötürülmәsini nәzәrdә tutan lizinq necә adlanır?
A) idxal
B) tranzit
C) ixrac
D) dolayı
E) bütün variantlar doğrudur
53) Sual:әgәr әmlak lizinq verәnin ölkәsindә әldә olunursa, bu lizinq necә adlanır ?
A) idxal
B) tranzit
C) ixrac
D) fiktiv
E) bütün variantlar doğrudur
54) Sual:Tranzit lizinqin üstünlüklәrini göstәrin:
A) lizinq ödәnişlәrinin ölkә xaricinә köçürülmәsindә vergi maneәlәrinin azaldılması
B) әmlakın xarici sahibkarların adına keçirilmәsinin qeydiyyatı prosedurunun sadәlәşdirilmәsi
C) lizinqә verilın әmlakın nomenklaturasının genişlәndirilmәsi
D) mәhsul istehsalçılarının xarici satış bazarlarının genişlәndirilmәsi
E) bütün variantlar doğrudur
55) Sual:Tranzit lizinqi investisiyalaşdıran zaman birbaşa lizinqlә müqayisәdә lizinverәn hansı üstünlüklәrә malikdir ?
A) lizinqalanın ölkәsindә yerli maliyyә mәnbәlәrindәn istifadә etmәk imkanı
B) risklәrin azaldılması
C) mәhsul istehsalçılarının xarici satış bazarlarının genişlәndirilmәsi
D) lizinqә verilın әmlakın çeşidinin genişlәndirilmәsi
E) bütün variantlar doğrudur
56) Sual:әgәr lbir ölkәnin lizinq verәn başqa ölkәdәn kredit götürür vә әmlakı әldә edir vә onu üçüncü ölkәdә yerlәşәn lizinq alana verirsә bu hansı
lizinq növüdür ?

A) tranzit lizinq
B) birbaşa lizinq
C) ixrac lizinqi
D) idxal lizinqi
E) düzgün cavab yoxdur
57) Sual:Operativ lizinqin xüsusiyyәtlәrini göstәrin
A) daşınan vә daşınmaz әmlak lizinverәnin mülkiyyәti hesab olunur
B) lizinq ödәnişlәrinin yüksәk dәrәcәsi
C) lizinq sazişinin müddәti әmlakın fiziki aşınması müddәtindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә qısadı
D) vәsaitlәr çatışmadıqda lizinq alan әmlakı hissә  hissә ödәmәklә istifadә edir
E) bütün variantlar doğrudur
58) Sual:Lizinqin tәşkili variantlarını göstәrin:
A) bank strukturunda yaradılmış lizinq xidmәtlәri
B) bank tәrәfindәn yaradılan universla lizinq şirkәtlәri
C) böyük istehsal maşın vә avadanlıqları istehsal edәn vә öz mәhsullarının bir hissәsini lizinqә verәn şirkәtlәr tәrәfindәn yaradılan ixtisaslaşdırılmış
lizinq şirkәtlәri
D) texnikanın göndәrilmәsi vә xidmәt edilmәsindә ixtisaslaşmış böyük firmalar tәrәfindәn yaradılmıış lizinq şirkәlәri
E) bütün variantlar doğrudur
59) Sual:әgәr lizinq lana vә lizinq verәn müxtәlif ölkәlәrdәdirlәrsә onda bu lizinq ... lizinqdir
A) beynәlxalq
B) pul
C) xarici
D) birbaşa
E) bütün variantlar doğrudur
60) Sual:İpoteka –bu :
A) qiymәtli kağızların girovudur
B) nau – haunun girovudur

C) daşınmaz әmlakın girovudur
D) düzgün cavab yoxdur
E) bütün variantlar düzdür
61) Sual:İnvestisiyalaşdırma vә onun qiymәtlәndirilmәsi prossesinin cavab vermәli olduğu prinsipi göstәrin :
A) investisiyalaşdırmanın effektivliyinin son hәdd prinsipi
B) investisiyanın qiymәtlәndirilmәsinin komplekslilik prinsipi
C) adaptasiya prinsipi
D) Qprinsipi ( biznes , aktivlәr vә әmlakın real vә nominal bәrpa olunma dәyәrinin nisbәti prinsipi )
E) bütün variantlar düzgündür
62) Sual:Likvidlilik dәrәcәsinә görә çәtin reallaşan aktivlәrә nә aid deyil ?
A) daşınmaz әmlak
B) avadanlıq
C) nәqliyyat vasitәlәri
D) depozitlәr
E) düzgün cavab yoxdur
63) Sual:Likvidlilik dәrәcәsinә görә müәssisәnin gec – reallaşan aktivlәrinә hansı aid dyil ?
A) hazır mәhsul
B) yarımfabrikat
C) xammal vә materiallar
D) pul vәsaitlәri
E) düzgün cavab yoxdur
64) Sual:Müәssisәnin çәtin reallaşan aktivlәrini göstәrin:
A) pul vәsaitlәri vә qısamüddәtli qiymәtli kağızlar
B) debitor borcları vә depozitlәr
C) hazır mәhsul vә xammal,material
D) nәqliyyat vasitәlәri vә daşınmaz әmlak
E) bütün variantlar düzgündür

65) Sual:Müәssisәnin daha likvid aktivlәrinә aiddir :
A) hazır mәhsul
B) yarımfabrikat
C) xammal vә materiallar
D) qısamüddәtli qiymәtlikağızlar
E) düzgün cavab yoxdur
66) Sual:Müәssisәnin likvidlilik sәviyyәsinә görә fasilәsiz aktivlәrinә hansı aiddir
A) daha likvid
B) çәtinreallaşan
C) gec reallaşan
D) çәtin – reallaşan
E) düzgün cavab yoxdur
67) Sual:Müәssisәnin çәtin reallaşan aktivlәrini göstәrin:
A) pul vәsaitlәri vә qısamüddәtli qiymәtli kağızlar
B) debitor borcları vә depozitlәr
C) hazır mәhsul vә xammal , material
D) nәqliyyat vasitәlәri vә daşınmaz әmlak
E) bütün variantlar doğrudur
68) Sual:Müәssisәnin daha likvid aktivlәrinә aiddir :
A) hazır mәhsul
B) natamam istehsal
C) xammal vә materiallar
D) qısamüddәtli qiymәtli kağızlar
E) düzgün cavab yoxdur
69) Sual:icarәdar tәrәfindәn sonradan әldә etmәk hüququna malik olmadan maşın , avadanlıq , nәqliyyat vasitәlәri , mәişәt texnikası vә invertarın
qısamüddәtli icarә formasınecә adlanır ?

A) rentinq
B) forfeytinq
C) françayzinq
D) faktorinq
E) listinq
70) Sual:Lizinq әmәliyyatlarının harada hәyata keçirildiyi tikinti bazarı sektorundan asılı olaraq ayırılar :
A) daxili vә xarici lizinq
B) tam vә natamam ödәnişlә lizinq
C) fiktiv vә әsl lizinq
D) xalis vә qarışıq lizinq
E) düzgün cavab yoxdur
71) Sual:Tikintidә lizinqverәndir :
A) mexanizmin idarә olunması
B) maliyyә lizinqi şirkәti
C) ixtisaslaşdırılmış lizinq şirkәti
D) istәnilәn firma vә ya müәssisә
E) bütün variantlar düzgündür
72) Sual:Tikintidә nә daşınan lizinq obyektidir ?
A) nәqliyyat vasitәlәri
B) tikinti texnikası
C) mobil zavodla
D) xәlitәhazırlayan maşınlar
E) bütün variantlar düzgündür
73) Sual:Keçmişdә nә lizinq obyekti idi ?
A) kәnd tәsәrrüfatı texnikası
B) incәsәnәt avadanlığı
C) hәrbi texnika

D) atlar
E) bütün variantlar düzgündür
74) Sual:Keçmişdә nә lizinq obyekti deyildi ?
A) kәnd tәsәrrüfatı texnikası
B) incәsәnәt avadanlığı
C) hәrbi texnika
D) geyim predmetlәri
E) düzgün cavab yoxdur
75) Sual:Avtomobil lizinqi biznesinin banisi kimdi ?
A) Henri Ford
B) Zolli Frank
C) Mak – Donnel Duqlas
D) Henri Şonfeld
E) düzgün cavab yoxdur
76) Sual:Girov kağızında qeyd edilmәlidir :
A) borclu girov verәn deyilsә әsas öhdәliklәrә üzrә borclunun adı
B) hәmin girov kağızı üzrә ipoteka ilә tәmin olunmuş әsas öhdәliyin mәblәğinin göstәrilmәsi
C) hәmin girov kağızı üzrә ipoteka ilә tәmin olunmuş mәblәğin ödәnilmә müddәtlәrinin göstәrilmәsi
D) hәmin kağız üzrә ipoteka qoyulmuş әmlakın qiymәtlәndirilmәsi
E) bütün variantlar düzgündür
77) Sual:Girov kağızının tәrkibinә daxil olmalıdır :
A) sәnәdin adına daxil olan “girov” sözü
B) girov verәnin adı vә yaşayış yerinin göstәrilmәsi
C) girovu saxlayanın adı vә yaşayış yerinin göstәrilmәsi
D) kredit müqavilәsinin adı
E) bütün variantlar düzdür

78) Sual:Nәlәrin ipoteka yolu ilә alınmasına yol verilmir
A) dövlәt әrazilәri
B) dövriyyәdәn götürülmüş әmlak
C) cәrimә tәtbiq etmәk mümkün olmayan әmlak
D) yeraltı sәrvәtlәr vә xüsusi qorunan tәbiәt sahәlәri
E) bütün variantlar doğrudur
79) Sual:Nә ipoteka predmetidir ?
A) yeganә әmlak kompleksi kimi müәssisәlәr
B) bağ sahәlәri , mehmanxanalar , bağlar
C) hava vә dәniz gәmilәri
D) yaşayış binaları , mәnzillәr
E) bütün variantlar düzgündür
80) Sual:İpoteka tәmin edir:
A) müqavilә üzrә öhdәliklәr
B) girov saxlayana ödәniş üzrә tәlәblәri
C) vergilәrin ödәnmәsi üzrә girov saxlayanın әlavә xәsrclәri
D) girov saxlayanın ümumi mәblәğә әlavә tәlәbi üzrә borclunun öhdәliklәri
E) bütün variantlar düzdür
81) Sual:İpoteka müqavilәsinә görә öhdәliklәri göstәrin:
A) kredit
B) istiqraz
C) icarә
D) lizinq
E) bütün variantlar düzgündür
82) Sual:Girovun tәtbiqi tәcrübi olaraq hansı prinsiplәrә әsaslanır ?
A) girovun aşkarlığı
B) konkretlilik

C) şәxslәrә deyil әşyalara etibar
D) düzgün cavab yoxdur
E) bütün variantlar düzdür
83) Sual:Hansı zaminliyin xüsusiyyәti deyil ?
A) zaminlik әsas öhdәliyә әlavәdir
B) zәmanәt istәnilәn müddәtә verilir
C) kreditorun hüquqlarının ötürülmәsinә mәhdudiyyәt yoxdur
D) zaminlik kauzal öhdәlikdir
E) zaminlik geri götürülә bilәr
84) Sual:Hansı zәmanәtin xüsusiyyәti deyil
A) zәmanәt qiymәtli kağızdır
B) zәmanәt mücәrrәd öhdәlikdir
C) zәmanәt istәnilәn müddәtә verilә bilәr
D) zәmanәtin verilmәsinә görә haqq ödәnir
E) zaminlik geri götürülә bilәr
85) Sual:Zaminlik xüsusiyyәtlәrini göstәrin
A) zәmanәt әsas öhdәliyә әlkavәdir
B) zaminlik geri götürülә bilәr
C) kreditorun hüquqlarının ötürülmәsi üzrә mәhdudiyyәt yoxdur
D) zaminlik kauzal öhdәlikdir
E) bütün variantlar düzgündür
86) Sual:Zaminliyin xüsusiyyәtlәrini göstәrin
A) zamin istәnilәn şәxs ola bilәr
B) müqavilә kreditor vә zamin arasında bağlanır
C) öhdәlik obyekti istәnilәn qiymәtli әmlakdır
D) zaminlik ödәnişli vә ödәnişsiz ola bilәr
E) bütün variantlar düzgündür

87) Sual:Zәmanәtin xüsusiyyәtlәrini göstәrin
A) zәmanәt qitmәtli kağızdır
B) zәmanәt mücәrrәd öhdәlikdir
C) zәmanәt istәnilәn müddәtә verilir
D) zәmanәtin verilmәsinә görә haqq ödәnir
E) bütün variantlar doğrudur
88) Sual:әgәr bank tәdiyyәçinin hesabında yerlәşәn vәsaitlәrin müәyyәn olunmuş mәblәğini tәdiyyәçi tәrәfindәn göstәrilmiş digәr şәxsin bu vә ya
digәr bankda yerlәşәn hesabına müәyyәn edilmiş müddәtdә köçürülmәsi tapşırığı ilә vәzifәlәndirilirsә , belә fәaliyyәt adlandırılır :
A) akkreditiv üzrә
B) tәdiyyә tapşırığı
C) inkasso üzrә
D) çek
E) düzgün cavab yoxdur
89) Sual:Aşağıda sadalananladan hansı lizinqalan ola bilәr ?
A) istәnilәn mülkiyyәt formasında istehsal müәssisәlәri
B) ticarәt müәssisәlәri
C) qeyri – kommersiya tәşkilatları
D) әhali
E) bütün variantlar doğrudur
90) Sual:Aşağıda sadalananlardan hansı lizinqverәnlәrin tipidir ?
A) sığorta şirkәtlәri
B) pensiya fondları
C) trast şirkәtlәri
D) müstәqil brokerlәr
E) bütün variantlar doğrudur
91) Sual:Beynәlxalq lizinq zamanı vәzifәlәrin icrasının zәmanәtlәr dәstinin tәrkibinә daxildir :

A) lizinqalanın istehsal etdiyi mәhsulların ixracı üzrә xarici alıcılarla lәğv edilmәz müqavilәlәrin bağlanması
B) lizinq şirkәtinin buraxdığı mәhsulun tәdarükü üzrә lizinq alanıın  әmtәә istehsalçısının öz ödәniş tәlәblәrinin bir hissәsini güzәştә getmәsi
C) lizinqalan tәrәfindәn istehsal olunmuş mәhsullar üzrә ödәnişlәrin alıcılar tәrәfindәn müvafiq xarici bankın hesabına keçirilmәsi
D) lizinqalan tәrәfindәn lizinq ödәnişlәrinin müәyyәn edilmiş müddәtdә ödәnilmәsini banka hәvalә etmәk
E) bütün variantlar doğrudur
92) Sual:Lizinq münasibәti iştirakçısı rellaşdırılan sövdәlәşmәlәr üzrә vәzifәlәrin icrasına zәmanәti hansı yolla tәmin edә bilәr ?
A) dәbbә pulu,cәrimә
B) zaminlik
C) bank zәmanәti
D) girov vә beh
E) bütün variantlar doğrudur
93) Sual:Girov kağızına nә daxil olmalıdır?
A) girov verәnin vә girov saxlıyanın imzaları
B) ipotekanı qeydә alan orqanın adı , onun qeydiyyatdan keçmә vaxt vә yeri göstәrilmәklә
C) ipoteka predmeti olan әmlakda başqa girovların olub olmamasının göstәrilmәsi
D) hәmin ipoteka kağızı üzrә ipoteka qoyulmuş әmlakın qiymәtlәndirilmәsi
E) bütün variantlar düzgündür
94) Sual: Hüquqi münasibәtlәrә aiddir:
A) Investisyalaşma şәrtlәri
B) әmtәә kreditlәşmә şәrtlәri
C) investisya mәmbәlәri
D) әmtәә kreditlәşmәsi münasibәtlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
95) Sual: Maliyyә kommersiya münasibәtlәrinә aiddir:
A) Mülkiyyәt münasibәtlәri
B) Girov münasibәtlәri
C) Tapşırıq münasibәtlәri

D) investisya mәmbәlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
96) Sual: Maliyyә kommersiya münasibәtlәrinә aiddir:
A) Mülkiyyәt münasibәtlәri
B) Girov münasibәtlәri
C) Tapşırıq münasibәtlәri
D) әmtәә kreditlәşmәsi şәrtlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
97) Sual:Hüquqi münasibәtlәrә aiddir:
A) Investisyalaşma şәrtlәri
B) әmtәә kreditlәşmә şәrtlәri
C) investisya mәmbәlәri
D) siğorta münasibәtlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
98) Sual: Hüquqi münasibәtlәrә aiddir:
A) Investisyalaşma şәrtlәri
B) әmtәә kreditlәşmә şәrtlәri
C) investisya mәmbәlәri
D) investisyalaşma fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
99) Sual: Hüquqi münasibәtlәrә aiddir:
A) Investisyalaşma şәrtlәri
B) әmtәә kreditlәşmә şәrtlәri
C) investisya mәmbәlәri
D) tapşırıq münasibәtlәri
E) Düzgün cavab yoxdur

100) Sual: Hüquqi münasibәtlәrә aiddir:
A) Investisyalaşma şәrtlәri
B) әmtәә kreditlәşmә şәrtlәri
C) investisya mәmbәlәri
D) mülkiyyәt zәmanәti münasibәtlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
101) Sual:Hüquqi münasibәtlәrә aiddir:
A) Investisyalaşma şәrtlәri
B) әmtәә kreditlәşmә şәrtlәri
C) investisya mәmbәlәri
D) investisyalaşma münasibәtlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
102) Sual:Hüquqi münasibәtlәrә aiddir:
A) Investisyalaşma şәrtlәri
B) әmtәә kreditlәşmә şәrtlәri
C) investisya mәmbәlәri
D) girov münasibәtlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
103) Sual:Maliyyә lizinqi zamanı müqavilәnin müddәti ilә amortizasiya dövrü ...
A) üstüstә düşür
B) 1/2 nisbәtdә olmalıdır
C) 1/3 nisbәtdә olmalıdır
D) 1/4 nisbәtinә olmalıdır
E) Düzgün cavab yoxdur
104) Sual:Avadanlığın amortizasiya periodu kimlәr tәrәfindәn müәyyәn edilir?
A) Lizinq şirkәti
B) Sığorta şirkәti

C) Bank mütәxәsislәri
D) Satıcı
E) düzgün cavab yoxdur
105) Sual:müvafiq әmlakın alınması üçün imzalanan AlqıSatqı Müqavilәsi neçә tәrәfli olur?
A) 1 tәrәfli
B) 3 tәrәfli
C) 4tәrәfli
D) 5 tәrәfli
E) Düzgün cavab yoxdur
106) Sual:müvafiq әmlakın alınması üçün imzalanan AlqıSatqı Müqavilәsi neçә tәrәfli olur?
A) 1 tәrәfli
B) 2 tәrәfli
C) 4tәrәfli
D) 5 tәrәfli
E) Düzgün cavab yoxdur
107) Sual:lizinq müqavilәsi  ....
A) lizinq xidmәtinin hәyata keçirilmәsi üzrә tәrәflәr (satıcı, lizinq müәssisәsi vә icarәçi) arasında bağlanmış müqavilә;
B) lizinq xidmәtinin hәyata keçirilmәsi üzrә vasitәçilәr arasında bağlanmış müqavilә;
C) lizinq xidmәtinin hәyata keçirilmәsi üzrә lizinqalanla brokerlәr arasında bağlanmış müqavilә;
D) lizinq xidmәtinin hәyata keçirilmәsi üzrә lizinqverәnlә banklar arasında bağlanmış müqavilә;
E) düzgün cavab yoxdur
108) Sual:Tranzit lizinqi  ...
A) istehsalçı vә lizinq verәn eyni bir ölkәdәn, lizinq alan isә xarici ölkәdәndir;
B) lizinq verәn vә lizinq alan eyni bir ölkәdәn, istehsalçı isә başqa ölkәdәndir;
C) bütün iştirakçılar müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşir.
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Düzgün cavab yoxdur

109) Sual:Lizinq müqavilәsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:
A) Kommersiya bankları
B) Mәrkәzi bank
C) broker vә digәr vasitәçi şirkәtlәr
D) Investisya bankları
E) Düzgün cavab yoxdur
110) Sual:Lizinq müqavilәsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:
A) Mәrkәzi bank
B) Kommersiya bankları
C) istehsal, ticarәt müәssisәlәri
D) Investisya bankları
E) Düzgün cavab yoxdur
111) Sual:Lizinq müqavilәsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:
A) Kommersiya bankları
B) Mәrkәzi bank
C) lizinq alan
D) Investisya bankları
E) Düzgün cavab yoxdur
112) Sual:Bu lizinqdә lizinqә götürülәn avadanlıq lizinq şirkәtinin (lizinqverәnin) razılığı ilә lizinqalan tәrәfindәn digәr müәssisәlәrә yenidәn lizinqә
verilә bilәr.
A) Maliyyә
B) Sublizinq
C) Geriqayıdan
D) Operativ
E) Konslultativ
113) Sual:Bu lizinq növündә lizinq müqavilәlәrinin müddәti adәtәn avadanlıqların amortizasiya müddәtlәri ilә eyni olur.

A) Operativ
B) Sublizinq
C) Geriqayıdan
D) Maliyyә
E) Konsultativ
114) Sual:Lizinq xidmәti nәdir?
A) k/t mәhsulları istehsal edәn sahәlәr
B) emal edilәn mәhsulların saxlanması
C) maşıntraktor tәmiri stansiyaları
D) kәnd tәsәrrüfatı әmtәә istehsalçılarını vә emal müәssisәlәrini maşın vә avadanlıqlarla tәminatı sistemini yüksәldәn vasitәdir
E) Doğru cavab yoxdur
115) Sual:Madditexniki tәchizatın hansı infrastruktur sahәsinә aiddir?
A) institusional
B) proporsional
C) rasional
D) istehsal
E) sosial
116) Sual:Maşın vә avadanlıqların tәmiri istehsala xidmәt sәviyyәsinә görә hansı infrastruktur sahәsini sәciyyәlәndirir?
A) lokal
B) rasional
C) sosial
D) istehsal
E) institusional
117) Sual:ASKnın konkret sahәsinә xidmәt göstәrәn sahәlәr necә adlanır?
A) sahәlәrarası infrastruktur
B) sahәdaxili infrastruktur
C) sahәnin infrastrukturu

D) toxumçuluq infrastrukturu
E) yolların infrastrukturu
118) Sual:Tәsәrrüfatlararasıtәsәrrüfatdaxili yolların salınması, maşın vә alәtlәrin tәmiri hansı infrastrukturu әks etdirir?
A) xalq tәsәrrüfatı
B) meşә tәsәrrüfatı
C) müәssisә infrastrukturu
D) lokal infrastrukturu
119) Sual:Lizinq ödәmәlәri tәrkibinә aiddir:
A) Müqavilәnin fәaliyyәtdә olduğu müәyyәn dövr әrzindә amortizasiya ayırmaları
B) Verilmiş kredit resurslarına görә lizinqalanınkomisyon haqları
C) Müqavilәyә uyğun olaraq lizinqalanın әlavә xidmәtlәrinә görә haqq
D) Hamısı
E) Düzgün cavab yoxdur
120) Sual: Lizinq ödәmәlәri tәrkibinә aiddir:
A) müqavilә ilә әmlakın alınması nәzәrdә tutulduqda әmlakın dәyәri onun qalıq dәyәri isә pay şәklindә lizinq ödәmәsinә daxil edilir
B) Verilmiş kredit resurslarına görә lizinqalanın komisyon haqları
C) Müqavilәyә uyğun olaraq lizinqalanın әlavә xidmәtlәrinә görә haqq
D) Hamısı
E) Düzgün cavab yoxdur
121) Sual: Lizinq ödәmәlәri tәrkibinә aiddir:
A) borc vәsaitlәrdәn istifadә etdiyinә görә kompensasiya ödәnilir
B) Verilmiş kredit resurslarına görә lizinqalanın komisyon haqları
C) Müqavilәyә uyğun olaraq lizinqalanın әlavә xidmәtlәrinә görә haqq
D) Hamısı
E) Düzgün cavab yoxdur
122) Sual: Lizinq ödәmәlәri tәrkibinә aiddir:

A) Müqavilәyә uyğun olaraq lizinqverәnin әlavә xidmәtlәrinә görә haqq
B) Verilmiş kredit resurslarına görә lizinqalanın komisyon haqları
C) Müqavilәyә uyğun olaraq lizinqalanın әlavә xidmәtlәrinә görә haqq
D) Hamısı
E) Düzgün cavab yoxdur
123) Sual: Lizinq ödәmәlәri tәrkibinә aiddir:
A) Verilmiş kredit resurslarına görә lizinqverәnin komisyon haqları
B) Verilmiş kredit resurslarına görә lizinqalanın komisyon haqları
C) Müqavilәyә uyğun olaraq lizinqalanın әlavә xidmәtlәrinә görә haqq
D) Hamısı
E) Düzgün cavab yoxdur
124) Sual:Tәcrübәdә Lizinq şirkәtlәrinin növbәti tiplәri yaradılır:
A) universal
B) ixtisaslaşdırılmış
C) kombinә edilmiş
D) düzgün cavab yoxdur
E) bütün variantlar doğrudur
125) Sual:Lizinq şirkәtlәrinin tәşkilati – hüquqi formaları :
A) MMC
B) әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt
C) filiallar
D) assosiasiyalar
E) bütün variantlar doğrudur
126) Sual:Lizinq şirkәtlәrinin tәşkilati hüquqi formaları
A) ASC
B) QSC
C) Birliklәr

D) Assosasiyakar
E) btün variantlar doğrudur
127) Sual:Lizinq şirkәtlәrinin tәşkilati – hüquqi formaları
A) kommandit yoldaşlıq
B) tam yoldaşlıq
C) filiallar
D) qız şirkәtlәr
E) bütün variantlar doğrudur
128) Sual:Lizinq şirkәtlәrinin tәşkilati – hüquqi formaları
A) tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri
B) tәsәrrüfat yoldaşlığı
C) istehsal kooperativlәri
D) ASC
E) bütün variantlar doğrudur
129) Sual:Lizinq şirkәtinin tәşkilatı hüquqi formasını göstәrin
A) unitar
B) dövlәt
C) bәlәdiyyә
D) korporativ
E) bütün variantlar doğrudur
130) Sual:Lizinq şirkәti aşağıdakı yollarla yaradılır
A) dәyişilmә
B) ayrılma
C) bölünmә
D) qovuşma
E) bütün variantlar doğrudur

131) Sual:MSQlarının yaradılma mәqsәdlәrini göstәrin ( Maliyyә  Sәnaye qrupları)
A) investisiya resurslarının konsolidasiyası
B) ETKLİın maliyyә dәstәyi ilә tәmin edilmәsi
C) ixrac potensialının yüksәldilmәsi
D) tәşkilati – struktur dәyşiklәrin hәyata keçirilmәsi
E) bütün variantlar doğrudur
132) Sual:Lizinq fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyinin hüdudlarına aid olanı göstәrin :
A) Vergi vә kredit güzәştlәrinin verilmәsi
B) Lizinq iştirakçılarının maraqlarının müdafiәsinin hüquqi bazasının formalaşdırılması vә inkişafı
C) Investisiya kreditlәrinin verilmәsi
D) dövlәt әmlakından istifadә etmәklә lizinqdә investisiyaların tәmin edilmәsindә girov fondlarının yaradılması
E) bütün variantlar doğrudur
133) Sual:bütün müәssisәlәr hansı resursları әldә etmәk hüququna malikdir ?
A) material
B) maliyyә
C) әmәk
D) informasiya
E) bütün variantlar doğrudur
134) Sual:Lizinq fәaliyyәtinin zәmanәti nәdir
A) lizinqlә mәşğulolma hüququ , müәssisәnin yaradılması vә mülkiyyәtin әldә olunmasın
B) lizinq şirkәtinin mәqsәdәuyğun olmuyan motivlәr üzrә qeydiyyatına eimtinanın yolverilmәzliyi
C) fәliyyәt sferasının müstәqil seçilmәsi
D) әmlakın qeyri – qanuni müsadirәdәn müdafiәsi
E) bütün variantlar doğrudur
135) Sual:lizinq fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsi formasına hansı aiddir ?
A) sığorta
B) razılaşmaların zәmanәtlәnmәsi

C) kredit güzәştlәri
D) dövlәt dәstәyi
E) bütün variantlar doğrudur
136) Sual:Lizinq fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin forması :
A) tәşkilati – hüquqi
B) mütәxәssislәrin kadr hazırlığı
C) antiinhisar tәnzimlәnmәsi
D) informasiya dәstәyi
E) bütün variantlar doğrudur
137) Sual:Lizinq fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin formalarını göstәrin:
A) iqtisadi
B) inzibati
C) vergi
D) qiymәt
E) bütün variantlar doğrudur
138) Sual:Lizinq subyektlәrinin vәzifәlәrini göstәrin:
A) ekoloji tәlәblәrә riayәt etmәk
B) yanğından qorunma tәlәblәrinә riayәt etmәk
C) sanitar epidemioloji tәlәblәrә riayәt etmәk
D) әmәk müqavilәlәri bağlamaq
E) bütün variantlar doğrudur
139) Sual:Lizinq subyektlәri borcludurlar
A) mәcburi sığorta vә sosial müdafiınin bütün növlәrini tәmin etmәk
B) әmәyin tәhlükәsizlik şәrtlәrini tәmin etmәk
C) vergilәri vaxtında ödәmәk
D) müflislәşmә haqqında mәlumat vermәk
E) bütün variantlar düzdür

140) Sual:Lizinq subyektlәri borcludurlar
A) müqavilә üzrә öhdәliklәrin icrasına
B) әmәk müqavilәlәrinin bağlanmasına
C) әmәk haqqının minimum sәviyyәsinin tәmin edilmәsinә
D) digәr sahibkarların hüquqarını pozmamaq
E) bütün variantlar düzdür
141) Sual:Lizinq münasibәti subyektlәrinin dövlәt xidmәtlәrindәn istifadә hüququna malikdirlәr:
A) sosial tәminat
B) tibbi sığorta
C) sosial sığorta
D) hüquqlarının meәhkәmәdә müdafiәsi
E) bütün variantlar doğrudur
142) Sual:Lizinq münasibәti subyektlәrinin inzibati – idarәetmә fәaliyyәtindә hüququ vardır:
A) işçilәrin işә qәbuku vә işdәn çıxarılması
B) daxili bazara çıxış
C) xarici bazara çıxış
D) mәnfәәtә sәrәncam vermә
E) bütün variantlar doğrudur
143) Sual:Lizinq münasibәti subyektlәrinin hüququ vardır :
A) lizinq fәaliyyәtini başlamaq vә hәyata keçirmәk
B) maliyyә vә digәr resursların cәlb edilmәsi
C) istehsal proqramını müstәqil şәkildә formalaşdırmaq
D) bütün variantlar doğrudur
E) әlaqәlәr, birliklәr yaratmaq
144) Sual: Hüquqi münasibәtlәrә aiddir:
A) Investisyalaşma şәrtlәri

B) әmtәә kreditlәşmә şәrtlәri
C) investisya mәmbәlәri
D) icarә hüququ münasibәtlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
145) Sual: Hüquqi münasibәtlәrә aiddir:
A) Investisyalaşma şәrtlәri
B) әmtәә kreditlәşmә şәrtlәri
C) investisya mәmbәlәri
D) alqısatqı hüquqi münasibәtlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
146) Sual: Hüquqi münasibәtlәrә aiddir:
A) Investisyalaşma şәrtlәri
B) әmtәә kreditlәşmә şәrtlәri
C) investisya mәmbәlәri
D) mülkiyyәt münasibәtlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
147) Sual: Lizinq münasibәtlәrinә aiddir:
A) Fiziki münasibәtlәr
B) Sosial münasibәtlәr
C) Iqtisadi menasibәtlәr
D) tәşkilatitexniki münasibәtlәr
E) Düzgün cavab yoxdur
148) Sual:Lizinq münasibәtlәrinә aiddir:
A) Fiziki münasibәtlәr
B) Sosial münasibәtlәr
C) Iqtisadi menasibәtlәr
D) maliyyәkommersiya münasibәtlәri

E) Düzgün cavab yoxdur
149) Sual: Lizinq münasibәtlәrinә aiddir:
A) Fiziki münasibәtlәr
B) Sosial münasibәtlәr
C) Iqtisadi menasibәtlәr
D) hüquqi münasibәtlәr
E) Düzgün cavab yoxdur
150) Sual: Dövlәt maraqları kompeksinә aiddir:
A) Kapital qoyuluşunun ümumi sәviyyәsinin azaldılması
B) Cәmiyyәtin yüksәk tәbәqәsini formalaşdırmaq
C) Ümumi investisyaların ölkә iqtisadiyyatına cәlb edilmәsi
D) cәmiyyәtin orta tәbәqәsinin formalaşdırılması
E) Düzgün cavab yoxdur
151) Sual: Dövlәt maraqları kompeksinә aiddir:
A) Kapital qoyuluşunun ümumi sәviyyәsinin azaldılması
B) Cәmiyyәtin yüksәk tәbәqәsini formalaşdırmaq
C) Ümumi investisyaların ölkә iqtisadiyyatına cәlb edilmәsi
D) rәqabәt sәviyyәsinin zәiflәdilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
152) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı düzdür?
A) Lizinq az gәlirli sahәdir
B) Lizinqin bank fәaliyyәtinin eynisidir
C) Lizinqlә bank kreditinin bir növüdür
D) Lizinq kapital tutumlu biznes növüdür
E) düzgün cavab yoxdur
153) Sual:Dar ixtisaslaşmış şirkәtlәr adәtәn hansı növ әmlaklarla iş görürlәr?

A) böyük avadanlıqlarla
B) mürәkkәb maşınlarla
C) tikinti avadanlıqları ilә
D) sadә avadanlıqlarla
E) düzgün cavab yoxdur
154) Sual:lizinqin inkişaf dәrәcәsinә görә liderlik edәn ölkә:
A) Almaniya
B) Kanada
C) Fransa
D) ABŞ
E) düzgün cavab yoxdur
155) Sual:Dünya ölkәlәri tәcrübәsi lizinq әmәliyyatlarının hansı sahәnin ayrilmaz hissәsi kimi qeyd edirlәr?
A) Istehsal sәviyyәsinin yüksәldilmәsindә
B) Iqtisadiyyatın stabillәşdirilmәsindә vә inkişafında
C) Rәqabәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsindә
D) Mәşğulluq sәviyyәinin artırılmasında
E) Düzgün cavab yoxdur
156) Sual:Hansı ölkә Avrolizinqin hәqiqi üzvi deyil ?
A) Monqolustan
B) Pakistan
C) Qırğızıstan
D) Tacikistan
E) bütün variantlar düzgündür
157) Sual:Hansı ölkә Avrolizinqin hәqiqi üzvi deyil ?
A) Rusiya
B) İsveç
C) Türkmәnistan

D) Sloveniya
E) Slovakiya
158) Sual:Hansı ölkә Avrolizinqin hәqiqi üzvi deyil ?
A) Rusiya
B) İsveç
C) Slovakiya
D) Sloveniya
E) Yaponiya
159) Sual:Hansı ölkә Avrolizinqin hәqiqi üzvidir ?
A) Rusiya
B) İsveç
C) Slovakiya
D) Sloveniya
E) bütün variantlar düzgündür
160) Sual:Hansı ölkә Avrolizinqin hәqiqi üzvidir ?
A) Norveç
B) Hollandiya
C) Portuqaliya
D) Polşa
E) bütün variantlar düzgündür
161) Sual:Avrolizinqin hәqiqi üzvi olan ölkә hansıdır ?
A) İtaliya
B) İrlandiya
C) Lüksemburq
D) Monakko
E) bütün variantlar düzgündür

162) Sual:Avrolizinqin hәqiqi üzvi olan ölkәni göstәrin :
A) Finlandiya
B) Böyük Britaniya
C) Yunanıstan
D) Macarıstan
E) bütün variantlar düzgündür
163) Sual:Avrolizinqin hәqiqi üzvü olan ölkәni göstәrin:
A) Almaniya
B) Danimarka
C) İspanya
D) Fransa
E) bütün variantlar düzgündür
164) Sual:Avrolizinqin hәqiqi üzvlәrini göstәrin:
A) Avstriya
B) Belçika
C) Bolqarıstan
D) İsveçrә
E) bütün variantlar düzgündür
165) Sual:Hansı hallarda maliyyә lizinqinә Yaponyada mәhsulların reallaşdırılması razılaşmasl kimi baxılır?
A) әgәr lizinq dövrü әrzindә lizinq әmlakı lizinqalana nominal haqq müqabilindә verilirsә
B) әgәr lizinqә maşın , zavod vә ya xüsusi mәqsәdlәr üçün istehsal olunmuş avadanlıq verilirsә
C) lizinqin müddәti qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş lizinq әmlakının xidmәt müddәtindәn qısadı vә lizinqalan onu almaq hüququna malikdir.
D) әgәr lizinqә verilәn avadanlıq binada tәmir olunub vә buna görә dә bir yerdәn başqa yerә köçürülmürsә
E) bütün bu sadalanan hallarda
166) Sual:ABŞda razılaşmanın maliyyә lizinqinin şәrtlәrini tәmin etmәsi üçün hansı xarakteristikaya malikolmalıdır ?
A) lizinq verәn tәrәfindәn icarәyә götürülәn әmlaka investisiyanın minimal mәblәği onun dәyәrinin 20 %  dәn az olmamalıdır
B) lizinqalan onun tәrәfindәn icaryә götürülmüş avadanlığı investisiyalaşdıra bilmәz

C) lizinq dövrü avadanlığın xidmәt müddәtinin 80 %  dәn çox olmur
D) lizinqalanın avadanlığı onun bazar dәyәrindәn aşağı qiymәtә almaq hüququna sahib deyil
E) bütün variantlar düzgündür
167) Sual:Hansı ölkә Ottava Konvensiyasına qoşulmayıb ?
A) Belarusya
B) Macarıstan
C) Latviya
D) Özbәkistan
E) Azәrbaycan
168) Sual:Hansı ölkә Ottava Konvensiyasını imzalamayıb?
A) ABŞ
B) Fransa
C) İtalya
D) Belçika
E) İngiltәrә
169) Sual:Hansı ölkәdә lizinq sövdәlәşmәlirini tәnzimlәyәn xüsusi qanunlar mövcuddur ?
A) Fransa
B) İngiltәrә
C) ABŞ
D) Almanya
E) Yeni Zellandiya
170) Sual:Hansı ölkәdә lizinq sövdәlәşmәlәrini tәnzimlәyәn xüsusi qanunvericilik mövcuddur ?
A) Avstriya
B) ABŞ
C) Almanya
D) İtalya
E) Fransa

171) Sual:Hansı ölkәdә lizinq sövdәlәşmәlәrini tәnzimlәyәn xüsusi qanunvericilik yoxdur ?
A) İngiltәrә
B) ABŞ
C) Fransa
D) İtalya
E) Belçika
172) Sual:Avropada lizinq xidmәtlәri bazarının 50 %ni tutur :
A) gәmiçilik lizinqi
B) avtomobil lizinqi
C) tәyyarәlәrin lizinqi
D) istehsal avadanlığı lizinqi
E) düzgün cavab yoxdur
173) Sual:Qәrbi Avropada lizin biznesinin 80 % ә qәdәri hansı ölkәlәrin üzәrinә düşür
A) Böyük Britaniya , Almanya , İtalya vә Fransa
B) İsveç , isveçrә , İspanya vә Yunanıstan
C) Macarıdtan , Çexiya , Slovakiya vә Polşa
D) MDB ölkәlәri
E) bütün variantlar düzdür
174) Sual:Aşağıda sadalananlardan hansı beynәlxala lizinqin әsas növü hesab olunur ?
A) birbaşa lizinq
B) dolayı lizinq
C) tranzit lizinq
D) operativ lizinq
E) qayıdan lizinq
175) Sual:Aşağıdakılardan biri lizinqin növlәrinә daxil deyil:
A) sublizinq

B) Maliyyә lizinqi
C) Operativ lizinq
D) Geri qaytarılan lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
176) Sual:әn çox yayılmış lizinq növlәri:
A) Maliyyә vә geri qaytarılan
B) Operativ vә rivolver
C) Maliyyә vә operativ
D) Sublizinq vә operativ
E) Düzgün cavab yoxdur
177) Sual:әmlakın növünә görә lizinqin növlәri hansılardır?
A) Tam vә natamam
B) Daşınan vә daşınmaz
C) Dolayı vә çoxtәrәfli
D) Kompensasiyalı vә pullu
E) Düzgün cavab yoxdur
178) Sual:İlk lizinq şirkәti hansı ildә yaradılıb?
A) 1982
B) 1963
C) 1980
D) 1960
E) Düzgün cavab yoxdur
179) Sual:Rovelver lizinq nәdir?
A) icarә obyektinin dәyәrinin tam ödәnilmәsi ilә sәciyyәlәnәn icarә növüdür
B) lizinq predmetinin istifadә hüququnun 3cü tәrәfә (lizinq kompaniyasına) keçmәsi ilә yaranan lizinq növüdür
C) bu lizinqdә lizinq alan müәyyәn müddәtdәn sonra icarәyә götürdüyü әmlakı digәr lizinq obyekti ilә әvәz edә bilәr
D) iştirakçılarının hamısının 1 ölkә daxilindә olan lizinqdir

E) Düzgün cavab yoxdur
180) Sual:Qısa müddәtli icarә nә qәdәr müddәti әhatә edir?
A) 3gündәn 3 aya
B) 1 gündәn 1 ilә
C) 1 ildәn 3 ilә
D) 3 ildәn çox
E) Düzgün cavab yoxdur
181) Sual:Müddәtindәn asılı olaraq neçә növ icarә müqavilәsi var?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 4
E) Düzgün cavab yoxdur
182) Sual:Ilk lizinq şirkәti hansı olmuşdur?
A) Slibay
B) Sliminiko
C) Lokfrans
D) Sofimoboy
E) Düzgün cavab yoxdur
183) Sual:Lizinq sövdәlәşmәlәri ilk dәfә nә vaxt vә harda tәtbiq olunub?
A) 80ci illәrin әvvәlindә SSRİdә
B) Ikinci dünya müharibәsindәn sonra
C) Eramızdan әvvәl qәdim Şumerdә
D) XVII әsr Avropada
E) Düzgün cavab yoxdur
184) Sual: Lizinq üzrә kreditlәrin verilmәsi üçün әn azı nә qәdәr müddәt nәzәrdә tutulur?

A) 18 ay
B) 3 il
C) 1 il
D) 6 aya qәdәr
E) Düzgün cavab yoxdur
185) Sual:Lizin müqavilәlәrinin bağlanması zamanı müqavilә iştirakçıları üçün risk әmsalı hansı sәviyyәdәdir ?
A) 90 %
B) 5 %
C) 30 %
D) 80 %
E) düzgün cavab yoxdur
186) Sual:risklәrin azaldılması üsulların aid deyil
A) diversifikasiya
B) limitlәşdirmә
C) sığorta
D) balanslaşdırma
E) hedcrlәmә
187) Sual:Hedcirlәmә:
A) kredit formasıdır
B) maliyyәlәşdirmә üsuludur
C) sığortalama üsuludur
D) kommersiya risklәrinin sığortalanmasının müxtәlif üsulları
E) texniki risklәrin sığortalanması metodudur
188) Sual:Risk nәdir?
A) inflaysiya
B) itki
C) uğur

D) mümkün tәhlükәlәr
E) faciә
189) Sual:aşağıda sadalananlardan hansı müәssisәdә riskin aşağı salınması metodudur
A) layyihәnin iştirakçıları arasında risklәrin bölüşdürülmәsi
B) risklәrin sığortalanması
C) qeydә alınmamış xәrclәrin ödәnmәsi
D) vәsaitlәrin toplanması
E) әmlakın sığortalanamsı
190) Sual:Risk sәviyyәsinin aşağı salınması tәmin edilmir ?
A) layihә iştirakçıları arasında risklәrin bölüşdürülmәsi
B) sığorta
C) gözlәnilmәyәn xәrclәr halı üçün vәsaitlәrin ehtiyatlarının yaradılması
D) istehsal obyektlәri ehtiyatları mövcudluğu ilә
E) bütün variantlar düzgündür
191) Sual:Bank sirrini tәşkil edәn mәlumatların bank tәrәfindәn açıqlanması zamanı , hüquqları pozulan müştәri bankdan tәlәb edә bilәr
A) dәymiş zәrәrin әvәzinin ödәnmәsi
B) mәnәvi ziyanın әvәzinin ödәnmәsi
C) cәrimәnin ödәnmәsi
D) dәymiş zәrә vә mәnәvi ziyanın әvәzinin ödәnmәsi
E) düzgün cavab yoxdur
192) Sual:Bank müştәrinin hesbalna pul vәsaitlәrinin köçürülmәsini onlar haqqında banka ödәniş sәnәdinin daxil olduğu gündәn ne vaxta kimi
hәyata keçirmәlidir
A) 5 gün
B) 3 gün
C) 2 gün
D) bank hesabı müqavilәsindә daha qısa müddәt nәzәrdә tutulmayıbsa ödәniş sәnәdinin banka daxil olduğu günün sabahından gec olmayaraq
E) düzgün cavab yoxdur

193) Sual:Sığorta müqavilәsi bağlanan zaman sığortaçının sığorta etdirәn şәxsdәn soruşmağa hüququ vardır
A) sığorta etdirilәn әmlkanın texmiki vәziyyәti haqqında
B) sığorta olunan şәxsin sağlamlığl haqqında
C) sığorta edәnin nәzәr nöqtәsinә görә mühüm әhәmiyyәt daşıyan mәsәlәlәr
D) bütün variantlar düzgündür
E) düzgün cavab yoxdur
194) Sual:eyni zamanda müxtәlif şirkәtlәrlә obyektin 1 müqavilә ilә sığortalanması adlanır
A) qarşılıqlı sığorta
B) әlavә sığorta
C) birlidә sığorta
D) tәkrar sığorta
E) düzgün cavab yoxdur
195) Sual:Lizinq obyektiylә bağlı riski göstәrin :
A) әmlakın geri dönmәmәsiylә bağlı risk
B) lizinq obyektinin korlanma vә ya ödәniş riski
C) lizinq obyektinin aşağı likvidlilik riski
D) avadanlığın mәnәvi köhnәlmәsi riski
E) hamısı
196) Sual:Lizinqalanla bağlı riski göstәrin :
A) marketinq
B) maliyyәlәşmәyәn
C) iflas
D) layihәnin iştirakçılarıyla bağlı risklәr
E) hamısı
197) Sual:Lizinq münasibәtlәri sferasında investisiya riskini göstәrin :
A) valyuta

B) faiz
C) kredit
D) inflyasiya
E) hamısı
198) Sual:Lizinq münasibәtlәri sferasında maliyyә riskini göstәrin :
A) kredit
B) depozit
C) portfel
D) valyuta
E) hamısı
199) Sual:Lizinq münasibәtlәri sferasında kommersiya riskidir:
A) tәlәbin azalması
B) mәhsul qiymәtlәrindә dәyişikliklәr
C) sifarişçinin ödәnişdәn boyun qaçırması
D) alıcının iflası
E) hamısı
200) Sual:Lizinq münasibәtlәri sferasında riskin azaldılması üsullarını göstәrin :
A) riskdәn qaçmaq
B) riskin sığortalanması
C) proektn tәrәfdaşları arasında riskin bölüşdürülmәsi
D) gözlәnilmәz xәrclәrin ödәnilmәsi üçün kifayәt qәdәr pul vәsaitinә malik olmaq
E) hamısı
201) Sual:Lizinq әmәliyyatında mülkiyyәt sığortası müqavilәsinә görә sığorta oluna bilәr:
A) lizinq obyektinin çatışmazlığı vә zәdәlәnmәsi riski
B) digәr şәxslәrin hәyatına,sağlamlığına vә mülkiyyәtinә zәrәr yetrlmәsi riski
C) müqavilәnin pozulmasına görә mәsuliyyәt riski
D) sığortaçının sığortaedәn qarşısında vәzifәlәrini yerinә yetirmә riski

E) hamısı
202) Sual: Daxili lizinq nәdir?
A) müәyyәn dövr әrzindә әmtәәnin ixracına vә idxalına verilmiş icazәnin maksimal hәcmidir
B) bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti olurlar
C) müәyyәn sayda әmtәәnin şәrtlәşdirilmiş sayda digәr bir әmtәәyә dәyişdirilmәsini nәzәrdә tutan sövdәlәşmәdir
D) qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
E) malların ARnәn gömrük әrazisindәn bu әraziyә qaytarılmaq haqqında öhdәliyin götürülmәdәn aparılmasından ibarәt gömrük recimidir
203) Sual: Lizinq prosesinin ikinci mәrhәlәsindә nә baş verir
A) üç vә ikitәrәfli müqavilәlәrdә lizinqsazişinin hüquqi şәkildә bağlanılması hәyata keçirilir
B) әmlakın sığortalanması haqqında müqavilәnin bağlanması
C) lizinq alanın ödәmә qabiliyyәti vә lizinq layihәsinin sәmәrәliliyi haqqında nәticәlәrin hazırlanması
D) hüquqi razılaşmaların (müqavilәlәrin) bağlanması üzrә hazırlıq işlәri aparılır
E) tәdarükçüyә (satıcıya) sifariştapşırığın göndәrilmәsi
204) Sual: Dövlәt maraqları kompeksinә aiddir:
A) Kapital qoyuluşunun ümumi sәviyyәsinin azaldılması
B) yüksәk tәbәqәsini formalaşdırmaq
C) Ümumi investisyaların ölkә iqtisadiyyatına cәlb edilmәsi
D) kapital qoyuluşunun ümumi sәviyyәsinin artırılması
E) Düzgün cavab yoxdur
205) Sual: Dövlәt maraqları kompeksinә aiddir:
A) Kapital qoyuluşunun ümumi sәviyyәsinin azaldılması
B) Cәmiyyәtin yüksәk tәbәqәsini formalaşdırmaq
C) Ümumi investisyaların ölkә iqtisadiyyatına cәlb edilmәsi
D) rәqabәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
206) Sual: Lizinq fәaliyyәtini neçә nöqteyi nәzәrdәn sәmәrәli hesab etmәk olar?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
207) Sual:Cәmiyyәt nöqteyi nәzәrindәn lizinqi sәmәrәli hesab etmәk olar:
A) әgәr o sahibkarların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk imkanını yaxşılaşdırırsa
B) әgәr genış tәkrar istehsal üçün şәraiti tәmin edirsә
C) әgәr bazar zәruri әmtәәlәrlә tәchiz olunarsa
D) hamısı
E) düzgün cavab yoxdur
208) Sual:Lizinq әmәliyyatları sistemindә aid deyil:
A) Lizinq faizinin müәyyәn olunması
B) Lizinq verәn tәrәflә lizinq alan tәrәf arasında razılıq
C) lizinqverәnә çatacaq lizinq ödәnişlәrinin ümumi mәblәğinin müәyyәn olunması
D) Müqavilәnin lizinqverәn tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan resursların ödәnişi
E) Mülkiyyәt hüququnun vasitәçiyә keçmәsi
209) Sual:Bankların lizinq xidmәtlәri bazarına daxil olmaları aşağıdakı hansı amillә bağlıdır?
A) Lizinq sahәsi әsas pul kapitalının mәnbәyidir
B) Lizinq bir fәaliyyәt kimi eyniylә bank işinin bir qoludur
C) Lizinqlә bank kreditinin eyni olması
D) Lizinqin kapital tutumlu biznes növü olması
E) düzgün cavab yoxdur
210) Sual:Dar ixtisaslaşmış şirkәtlәr adәtәn hansı növ әmlaklarla iş görürlәr?
A) böyük avadanlıqlarla
B) mürәkkәb maşınlarla
C) tikinti avadanlıqları ilә

D) bir növ әmlakla
E) düzgün cavab yoxdur
211) Sual: Lizinq әmәliyyatları istifadәçi müәssisәlәrә istehsal vasitәlәrinin icarә şәrtlәri daxilindә ... dövrә tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir.
Nöqtәlәrin yerinә uyğundur?
A) orta müddәtli
B) uzun müddәtli
C) kiçik müddәtli
D) orta vә uzun müddәtli
E) düzgün cavab yoxdur
212) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı maliyyә lizinqinә aiddir?
A) götürülәn avadanlıq lizinq şirkәtinin (lizinqverәnin) razılığı ilә lizinqalan tәrәfindәn digәr müәssisәlәrә yenidәn lizinqә verilә bilәr
B) avadanlıq lizinq şirkәti tәrәfindәn müştәrinin (lizinqalanın) әvvәlcәdәn razılığı olmadan alınır vә bununla bağlı bütün risklәri lizinq şirkәtiöz
üzәrinә götürür.
C) avadanlığın uzun müddәtli icarәyә verilmәsi vә müqavilә müddәti sonunda bu avadanlığın müqavilәdә әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş simvolik bir
dәyәrlә lizinqalana satılması
D) Hamısı
E) Heçbiri
213) Sual:Lizinqin hansı növündә avadanlıqları adәtәn müştәri (lizinqalan) seçir vә lizinq şirkәtinә bu avadanlığın alınması üçün sifariş verir.?
A) Maliyyә lizinqi
B) Sublizinq
C) Operativ lizinq
D) Konsultativ lizinq
E) Uzunmüddәtli lizinq
214) Sual:Lizinqin hansı növündә lizinq müqavilәlәrinin müddәti adәtәn avadanlıqların amortizasiya müddәtlәri ilә eyni olur?
A) Operativ lizinq
B) Sublizinq
C) Konsultativ lizinq

D) Uzunmüddәtli lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
215) Sual:lizinqin әn geniş istifadә edilәn növlәrindәn biridir.
A) Konstruktiv lizinq
B) Instruktiv lizinq
C) Beynәlxalq lizinq
D) Konsultativ lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
216) Sual:lizinqin әn geniş istifadә edilәn növlәrindәn biridir.
A) Konstruktiv lizinq
B) Instruktiv lizinq
C) Maliyyә lizinq
D) Konsultativ lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
217) Sual:lizinqin әn geniş istifadә edilәn növlәrindәn biridir.
A) Konstruktiv lizinq
B) Instruktiv lizinq
C) geri qaytarılan lizinq
D) Konsultativ lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
218) Sual:lizinqin әn geniş istifadә edilәn növlәrindәn biridir.
A) Konstruktiv lizinq
B) Instruktiv lizinq
C) Operativ lizinq
D) Konsultativ lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur

219) Sual:Lizinq şirkәtlәri öz fәaliyyәt xarakterinә görә hansı qruplara ayrılırlar?
A) qısamüddәtlәri, ortamüddәtli
B) qısamüddәtlәri, ortamüddәtli vә uzunmüddәtli
C) horizontal vә vertikal
D) bütün cavablar doğrudur
E) düzgün cavab yoxdur
220) Sual:Lizinq şirkәtlәri öz fәaliyyәt xarakterinә görә hansı qruplara ayrılırlar?
A) qısamüddәtlәri, ortamüddәtli
B) qısamüddәtlәri, ortamüddәtli vә uzunmüddәtli
C) ixtisaslaşdırılmış vә universal
D) horizontal vә vertikal
E) düzgün cavab yoxdur
221) Sual:Lizinq müqavilәsinin obyekti rolunda aşağıdakılardan hansı çıxış edә bilәr?
A) Lizinq ödәnişlәri;
B) Lizinq üzrә tәklif olunan xidmәtlәr.
C) Lizinq müqavilәsinin müddәti;
D) istehsal zamanı mәhv olmayan istәnilәn növ maddi sәrvәtlәr
E) Istehsal zamanı mәhv olan istәnilәn növ maddi sәrvәtlәr
222) Sual:Lizinq müqvilәsinin müddәtini müәyyәnlәşdirәrkәn lizinqalan vә lizinqverәn aşağıdakıları nәzәrә almalıdırlar?
A) İnflyasiya prosesinin dinamikası.
B) Bankların maksimal faizlәri
C) Vergilәrin miqdarı
D) Tәlәb olunan maşın vә ya avadanlıq
E) Icarә alanın nizamnamә kapitalı
223) Sual:Pulsuz istifadә müqavilәsinin predmeti ola bilәr:
A) fәrdi – müәyyәnlәşdirilmiş vә v mәnşә әlamәtinә görә müәyyәnlәşdirilmiş , istehlak vә qeyri – istehlak
B) mәnşә әlamәtinә görә müәyyәnlәşdirilmi vә istehlak

C) mәnşә әlamәtinә görә müәyyәnlәşdirilmi vә qeyri  istehlak
D) fәrdi müәyyәnlәşdirilmiş vә qeyri – istehlak
E) düzgün cavab yoxdur
224) Sual:Pulsuz istifadә (ssuda müqavilәlәri) yalnız aşağıdakı formalarda bağlanır:
A) notariat
B) sadә yazılı
C) şifahi , ancaq iki şahidin iştirakı ilә
D) şifahi , yazılı ( sadә vә ya notariat) , iradәnin danışmadan ifadәsi
E) düzgün cavab yoxdur
225) Sual:Müddәa düzdür :
A) lizinqә ölkәdә istehsalın inkişaf metodu kimi baxılır
B) lizinq istehsal ehtiyacları üçün kredit fәliyyәtinin pereorientasiyasına imkan verir
C) lizinq ETTnin artan templәri şәraitindә istehsal fәaliyyәtinin reallaşdırılmasına imkan verir
D) lizinq istehsal investisiyasını yüksәk ssuda qoyuluşu zamanı stimullaşdıra bilәr
E) bütün variantlar düzdür
226) Sual:Hansı müәssisәlәr lizinq xidmәtinin tәchizatçısı ola bilәr ?
A) әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş miqdarda maşın , avadanlıq vә texnikanı zәmanәtli şәkildә tәmin edәn
B) әvvәlcәdәn razılaşdırılmış istismar müddәtindә onların müntәzәm işinә müәyyәn olunmuş şәrtlәrlә zәmanәtin verilmәsi
C) lizinq bölmәsi ilә yüksәk sәviyyәdә informasiya vә tәşkilati qarşılıqlı tәsirin tәlәblәrinә uyğun gәlәn
D) lizinq bölmәsi ilә әlaqlәrin inkişafına hazır olan
E) bütün variantlar doğrudur
227) Sual:Lazımi texnikanın әldә olunması üçün lizinq şirkәtinә göndәrilәn әrizәdә nә göstәrilir ?
A) müәssisәnin adı , onun tәşkilat – hüquqi forması , ünvanı
B) şәxsi әsas vә dövriyyә vәsaitlәrinin mövcudluğu vә onların tamamlanma dinamikası
C) perspektiv vә mövcud mәhsul satışı bazarları
D) axrıncı ildә işin maliyyә göstәricilәri haqqında әtraflı mәlumat
E) bütün variantlar doğrudur

228) Sual:Lizinq sistemi iştirakçıları arasında hәrәkәti hәyata keçirilir :
A) maşın vә mexanizm axını
B) sәnәdlәr
C) pul vәsaitlәri vә qiymәtli kağızların
D) mәhsul vә xidmәtlәr
E) bütün variantlar doğrudur
229) Sual:Lizinq sistemi iştirakçılarını göstәrin:
A) әmlak istehsalçısı ( satıcısı)
B) istehlakçılar
C) investorlar vә maliyyә  kredit tәşkilatları
D) vasitәçi orqanlar
E) bütün variantlar doğrudur
230) Sual:İnvestisiya olunan kapital hansı formalarda çıxış edә bilәr?
A) bankın maliyyә resursları formasında
B) vergi güzәştlәri formasında
C) müәssisә mәnfәәti formasında
D) payçıların yığımları formasında
E) bütün variantlar doğrudur
231) Sual:Nizamnamә hansı müddәtә verilir ?
A) 1 ildәn çox müddәtә
B) 5 ildәn çox müddәtә
C) 3 ildәn çox müddәtә
D) 50 ildәn çox müddәtә
E) bütün variantlar doğrudur
232) Sual:Operativ lizinqin xüsusiyyәtlәrinә hansı aid deyil ?
A) daşınan vә daşınmaz әmlak lizinverәnin mülkiyyәti hesab olunur

B) lizinq ödәnişlәrinin yüksәk dәrәcәsi
C) lizinq sazişinin müddәti әmlakın fiziki aşınması müddәtindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә qısadı
D) xarab olduqda vә ya mәhv olduqda әmlakın dәyәrinin әvәzi ödәnilmir
E) bütün variantlar doğrudur
233) Sual:Lizinq aktivlәrinә amortizasiya pul çıxmaları normaları artıqca lizinqin sәmәrәliliyi dә:
A) artır
B) kiçilir
C) azalır
D) mәhdudlaşır
E) düzgün cavab yoxdur
234) Sual:Lizinqin iqtisadi sәmәrәsi kredit maliyyәlәşdirmәnin faiz qoyuluşunun artması ilә:
A) artır
B) azalır
C) kiçilir
D) mәhdudlaşır
E) düzgün cavab yoxdur
235) Sual:Lizinq istehsalatın yüksәk rentabelliyini tәmin edәn tәşkilatiiqtisadi şәraitdә :
A) sәmәrәlidir
B) sәmәrәsizdir
C) ziyanlıdır
D) mәsrәflidir
E) düzgün cavab yoxdur
236) Sual:Müqavilәdә lizinq verәnә ilkin ödәnişin verilmәsi üçün kifayәt edәn әmlakdan istifadәdәn gәliri әldә etmәk mәqsәdilә lizinq predmetindәn
istifadәyә başladıqdan hansı müddәtә qәdәr lizinq ödәmәlәrinin tәxirә salınması nәzәrdә tutula bilәr.
A) bir ay
B) iki ay
C) üç ay

D) dörd ay
E) altı ay
237) Sual:Vergi qoyuluşu artdıqca lizinqin sәmәrәsi:
A) artır
B) azalır
C) kiçilir
D) mәhdudlaşır
E) düzgün cavab yoxdur
238) Sual:Müәssisәlәrә qoyulan investisiyalardan gәlirliliyin minimal qiymәti istәnilәn halda kapitalın bazar qiymәtindәn aşağı:
A) olmamalıdır
B) ola bilәr
C) qismәn olar
D) mümkündür
E) düzgün cavab yoxdur
239) Sual:Sәrbәst tәdavül vasitәlәrinin kәskin çatışmamazlığı vә ya yoxluğu şәraitindә istehsalın әsas fondların әldә edilmәsinin maliyyәlәşdirilmәsi
yolu ilә inkişafı neç üsulla mümkündür.
A) 8
B) 7
C) 6
D) 9
E) 4
240) Sual:Lizinq müqavilәsindә tәrәflәrin razılığı ilә növbәtilәr tәyin edilir:
A) lizinq ödәmәlәrinin ölçüsü;
B) hәyata keçirmә forması – pula, natural vә ya qarışıq;
C) hәyata keçirmә üsulu.
D) bütün cavablar doğrudur

241) Sual:Lizinq alanın iqtisadi durumundan asılı olaraq, ödәnişin üsulu üzrә lizinq ödәmәlәrinin növbәti növlәri tәtbiq edilir:
A) proqressiv
B) reqressiv
C) mövsümi
D) Bütün cavablar doğrudur
242) Sual:Köçürmә metodundan asılı olaraq, lizinq ödәmәlәrinin növlәri
A) saziş üzrә mütlәq mәblәğdә pul, natural vә qarışıq formalarda tәsis edilәn fiksә edilmiş normalar;
B) paylı ödәmәlәr әvvәlcәdәn fiksә edilmiş mәblәğlә deyil, icarәyә götürülmüş әmlakda istehsal edilmiş satılan mәhsulun hәcmindәn müәyyәn
payda, lizinq alanın gәlirdә vә ya daxili gәlirdә iştirakı yolu vә s. yolu ilә müәyyәnlәşdirilir;
C) ümumi vә ya onları dәqiq adlandırmadıqları kimi minimal ödәmәlәr – bu, bütün lizinq dövrü әrzindәki lizinq ödәmәlәri üstәgәl saziş müddәti
bitdikdәn sonra icarәyә götürülmüş әmlakın alqısına görә ödәnişin bütün cәmidir;
D) lizinqә verilmiş obyektin dәyәrindәn faizlә ödәmә – pul köçürmәnin daha geniş yayılmış metodu.
E) Bütün cavablar doğrudur
243) Sual:Praktikada lizinq ödәmәlәrinin әsas forması:
A) natural vә ya kompensasiyalı
B) pulla
C) qarışıq ödәmәlәr
D) doğru cavab yoxdur
E) bütün cavablar doğrudur
244) Sual:Nәzәri olaraq, lizinq ödәmәlәrinin sәviyyәsini nәzәri cәhәtdәn fәrqlәndirmәk lazımdır.
A) yuxarı vә aşağı
B) yaxşı vә әla
C) pis vә orta
D) sol vә pis
E) düzgün cavab yoxdur
245) Sual:Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn cavabı qeyd edin "Lizinq müqavilәsinin qüvvәdә olduğu zaman әrzindә plan göstәricilәrindәn mühüm
yayınmalar mümkündür ki, bu da lizinq verәnin maliyyә durumunun mühüm şәkildә ......"

A) pislәşmәsinә gәtirib çıxara bilәr
B) yaxşılaşmasına
C) gәlirinin artmasına
D) yüksәlişә
E) Doğru cavab yoxdur
246) Sual:Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn cavabı qeyd edin " Lizinq obyektinin istismara verildiyi ana qәdәr mәsrәflәrin bir hissәsi artıq dәqiq
mәlumdur vә lizinq әmlakının dәyәrindә .........."
A) nәzәrә alınmışdır
B) nәzәrә alınmır
C) nәzәrә alınmamalıdır
D) alına bilmәz
E) Doğru cavab yoxdur
247) Sual:Ümumi lizinq ödәmәlәri zamanı әmlakın istifadәçisi onların bütün iqtisadi elementlәrini ödәyir:
A) Lizinq verәnә
B) Vergilәr nazirliyinә
C) Maliyyә Nazirliyinә
D) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinә
E) Doğru cavab yoxdur
248) Sual:Enerji tәchizatı müqavilәsinin mühüm şәrtlәrinә aiddir
A) müqavilә predmeti , enerjinin miqdarı , keyfiyyәti , onun istehlak rejimi , hәmçinin istismar olunan enerji şәbәkәsinin , alәt vә avadanlıqların
tәhlükәsizliyi vә lazımi texniki vәziyyәtinin tәmin edilmәsi haqqında tәrәflәrin mәsuliyyәti şәrtlәri
B) müqavilә predmeti , enerjinin miqdarı , keyfiyyәti , onun istehlak rejimi haqqında şәrtlәr
C) müqavilә predmeti , enerjinin miqdarı, hәmçinin istismar olunan enerji şәbәkәsinin , alәt vә avadanlıqların tәhlükәsizliyi vә lazımi texniki
vәziyyәtinin tәmin edilmәsi haqqında tәrәflәrin mәsuliyyәti şәrtlәri
D) yalnız predmet vә qiymәt haqqında şәrtlәr
E) düzgün cavab yoxdur
249) Sual:Mәişәt podratı müqavilәsindә a işin qiymәti müәyyәn olunur

A) podratçı tәrәfindәn
B) tәrәflәrin razılığı ilә vә müvafiq dövlәt orqanları tәrәfindәn müәyyәn olunan vә tәnzimlәnәn qiymәtlәrdәn yüksәk ola bilmәz
C) yerli özünü idarәetmә orqanları tәrәfindәn
D) müvafiq dövlәt orqanları tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş müvafiq tariflәrlә
E) düzgün cavab yoxdur
250) Sual:Aval hәyata keçirir
A) veksel ödәnişlәrini
B) veksel ödәnilmәdikdә etirazı
C) veksel zәmanәtini
D) vekselin ödәnilmәsindәn yazılı etiraz
E) düzgün cavab yoxdur
251) Sual:Bina vә tikililәrin 1 ilә kimi icarәyә verilmәsi müqavilәsi hansı formada bağlanır
A) notariat
B) yazılı
C) sonrakı dövlәt qeydiyyatıı ilә yazılı
D) müqavilә tәrәflәri tәrәfindәn razılaşdırılmış
E) düzgün cavab yoxdur
252) Sual:Nizamnamә üzrә yükün daşınması müqavilәsi ... müqavilәsidir
A) real , kompensassiya
B) tәşkilatı , kompensassiya
C) konsensual , kompensassiya
D) ictimai , kompensassiya
E) düzgün cavab yoxdur
253) Sual:әgәr yükdaşıyan malgöndәrәnә yükdaşıma müqavilәsindә göstәrilmiş hәcmdә yükü daşımağa yararlı olmayan nәqliyyat vasitәsi verәrsә,
malgöndәrәn haqlı olaraq :
A) başqa, müqavilәyә uyğun olaraq sifariş edilmiş nәqliyyat vasitәsinin verilmәsi vә ziyanın ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr
B) cәrimә ödәnişini tәlәb etmәk

C) verilmiş nәqliyyat vasitәsindәn imtina etmәk
D) sınaq vәzifәsinin başqa maddәlәrindә göstәrilmiş fәaliyyәtlәrdәn istәnilәn birini icra etmәk
E) düzgün cavab yoxdur
254) Sual:Müәssisәnin likvidlilik sәviyyәsinә görә cәlb edilmiş aktivlәrinә hansı aiddir ?
A) daha likvid
B) tez reallaşan
C) gec reallaşan
D) çәtin reallaşan
E) bütün variantlar doğrudur
255) Sual:Likvidlilik sәviyyәsinә görә hansı aktiv növlәri vardır ?
A) daha likvid
B) tez reallaşan
C) gec reallaşan
D) çәtin reallaşan
E) bütün variantlar doğrudur
256) Sual:Özünümaliyyәlәşdirmә әmsalı olmalıdır
A) 0,1 – dәn az
B) 0,5 – dәn çox
C) 1ә bәrabәr
D) 100 – dәn çox
E) düzgün cavab yoxdur
257) Sual:müәssisәnin maliyyә vәziyyәti dayanıqlılığını xarakterizә edәn göstәricini göstәrin, nә qәdәr aşağıdırsa , dayanıqlılıq o qәdәr yüksәkdir:
A) uzunmüddәtlilik әmsalı
B) özünümaliyyәlәşdirmә әmsalı
C) müqavimәt göstәricisi
D) müәssisәnin ödәnişqabiliyyәtliliyi
E) düzgün cavab yoxdu

258) Sual:Dövrün sonuna şәxsi vәsaitlәrә qısamüddәtli vәzifәlәrin hәcmi dövrünә tәyin edilәn orta göstәrici hansıdır ?
A) uuzunmüddәtlilik әmsalı
B) özünümaliyyәlәşdirmә әmsalı
C) müqavimәt göstәricisi
D) müәssisәnin ödәnişabiliyyәtliliyi
E) düzgün cavab yoxdur
259) Sual:tez reallaşan dövriyyә aktivlәrinә aiddir :
A) qiymәtli kağızlar
B) qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları
C) debitor borcları
D) asan reallaşana әmtәә material qiymәtlilәri
E) bütün variantlar doğrudur
260) Sual:hansı göstәrici investisiyanın gәlirliliyini müәyyәn edir ?
A) istifadә olunmayan aktivlәrin mәnfәәtliliyi
B) cari aktivlәrin mәnfәәtliliyi
C) әsas fondların rentabelliyi
D) mәhsul satışından mәnfәәt
E) bütün variantlar doğrudur
261) Sual:әgәr maşın avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrinin icarәsi 35 il, ortamüddәtli xarakter daşıyırsa , onda o
A) reytinq
B) xayrinq
C) listinq
D) françayzinq
E) mәişәt icarәsi
262) Sual:İcarә ilә lizinq arasında fәrq nәdәn ibarәtdir
A) lizinq sövdәlәşmәsi subyektlәrinin tәrkibindәn ibarәtdir

B) icarә obyektlәrinin xarakterindәn ibarәtdir
C) müqavilә müddәtindәn ibarәtdir
D) icarәdәn fәrqli olaraq lizinq müddәti bitdikdәn sonra icarә obyektlәri istifadәçinin mülkiyyәtinә keçә bilәr
E) bütün variantlar doğrudur
263) Sual:Nöqtәlәrin yerinә uyğun variantı seçin. "әnәnәvi olaraq lizinq ...... ixtirası sayılır."
A) amerikan
B) slavyan
C) gürcüstan
D) özbәkistan
E) Düzgün cavab yoxdur.
264) Sual:Yeni tarixdә lizinq anlayışı ilk dәfә olaraq istifadә edilmişdir:
A) 1877ci ildә
B) 1980ci ildә
C) 1990ci ildә
D) 1995ci ildә
E) Düzgün cavab yoxdur.
265) Sual:Nöqtәlәrin yerinә uyğun olan variantı seçin. " ........ qanunlarında lizinq haqqında bir neçә müddәa tapılmışdır"
A) Hammurapi
B) ӘlXazimi
C) Baptista
D) R.X.Fyodr
E) Düzgün cavab yoxdur.
266) Sual:Nöqtәlәrin yerinә uyğun olan variantı seçin. "Son illәrin tәdqiqatları göstәrir ki, lizinq ........ yaşadığı dövrdәn dә xeyli әvvәl mәlum imiş."
A) İskәndәr
B) Aristotel
C) K.Marks
D) C.M.Keyns

E) Düzgün cavab yoxdur
267) Sual:Lizinq münasibәtlәri növlәri üzrә tәsniflәşdirilir:
A) lizinq obyektinә görә
B) sazişin davamiyyәtinә görә
C) lizinq әmlakının amortizasiyası şәrtlәrinә görә
D) sazişin tәşkili növünә görә
E) Bütün cvablar doğrudur
268) Sual:Beynәlxalq Lizinqin xarakterik cәhәti ondan ibarәtdir ki:
A) lizinq müqavilәsinin bütün tәrәflәri – lizinq verәn vә lizinq alan müxtәlif şirkәtlәrin rezidentlәridir
B) lizinq müqavilәsinin bütün tәrәflәri – lizinq verәn vә lizinq alan müxtәlif dövlәtlәrin rezidentlәridir
C) lizinq müqavilәsinin bütün tәrәflәri – lizinq verәn vә lizinq alan müxtәlif tәşkilatların rezidentlәridir
D) lizinq müqavilәsinin bütün tәrәflәri – lizinq verәn vә lizinq alan müxtәlif bankların rezidentlәridir
E) Doğru cavab yoxdur
269) Sual:Nöqtәlәrin yerinә doğru cavabı yazın.Yapon lizinq kompaniyalarının әsas fәaliyyәt istiqamәtlәri – ......... lizinqidir.
A) Kәnd tәsәrrüfatı maşınları
B) Әkinçilik vә becәrmә avadanlıqları
C) Hava vә dәniz gәmilәrinin
D) Neft avadanlıqları
E) Doğru cavab yoxdur
270) Sual:Son illәrdә әn irilәri NyuYorkda, Londonda, Honkonqda, Sinqapurda vә CәnubŞәrqi Asiyanın digәr ölkәlәrindә öz ofislәrini açmış
lizinq:
A) Cad Lizinqi
B) Misir Lizinqi
C) Çin Lizinqi
D) Yapon Lizinqi
E) Doğru cavab yoxdur.

271) Sual:Müasir mәrhәlәdә beynәlxalq lizinşdә növbәtilәr xüsusilә vacibdir:
A) valyutanın mәzәnnәsinin dәyişdirilmәsi risqinin qiymәtlәndirilmәsi
B) icarәdarın gömrük rejimi
C) icarә verәnin üzәrinә qoyulan firmaya vergi
D) Bütün cavablar doğrudur
272) Sual:Lizinq әmәliyyatlarına tәtbiq oluna bilinәcәk üç mümkün variant hüquqlar vardır:
A) Saziş tәrәflәrinin seçdiyi ölkәnin hüququ.
B) Beynәlxalq maliyyә lizinqihaqqında UNİDROİT Ottava Konvensiyası.
C) Lizinq verәn ölkәnin hüquqları.
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Doğru cavab yoxdur
273) Sual:Lizinqin geniş yayılmasına sәbәb:
A) onun adi borc qarşısında bir sıra üstünlüklәrә malik olmasıdır.
B) ödәmә müddәtinin qısa olması
C) ödәmә faizinin çox olması
D) qiymәtin yuxarı olması
E) Düzgün cavab yoxdur
274) Sual:Icarә ödәmәlәri ............ şәklindә hәyata keçirilir.
A) aylıq, kvartallıq, yarımillik
B) günlük, hәftәlik
C) hәftәlik,aylıq
D) illik, qәnirәlik
E) illik, әsrlik
275) Sual:Beynәlxalq praktikada avadanlığın icarәsini müddәtlәrinә görә ayırırlar:
A) qısamüddәtli (reytinq);
B) standart avadanlıq, avtomobil, traktor, dmiryolu vaqonları vә s. üçün 3 ilәdәk ortamüddәtli (hayrinq);
C) sәnaye, o cümlәdәn, kompleks avadanlıq üçün uzunmüddәtli (lizinq).

D) Bütün cavablar doğrudur
E) Doğru cavab yoxdur
276) Sual:Sığorta hadisәsi baş vermiş hesab olunur , әgәr :
A) lizinq haqlarının müntәzәm ödәnilmәsindә gecikmә kifayәt qәdәr çox olduqda
B) lizinqalanın iflasına dair elan verildikdә
C) sığortaçıya lizinqalanın odәniş öhdәliklәrini yerinә yetirmә qabiliyyәtinә malik olmadığına dair mәlumat çatdıqda
D) doğru cavab yoxdur
E) bütün cavablar doğrudur
277) Sual:Mülkiyyәt sığortası müqavilәsinin tәrәflәri kimlәrdir ?
A) sığortaçı
B) sığorta şirkәti
C) sığorta edәn
D) hüquqi şәxs
E) hamısı
278) Sual:Mülkiyyәt sığortası müqavilәsinin şәrtini göstәrin
A) sığorta mәblәğinin miqdarı
B) müqavilә müddәti
C) xüsusi mülkiyyәt vә ya әmlak haqqında maraq
D) sığorta hadisәsinin baş vermәsi halı
E) hamısı
279) Sual:Podrat müqavilәsinә әsaәn emala verilmiş әmlakın qәfil mәhvinә görә mәsuliyyәt daşıyır
A) hәmişә sifarişçi
B) hәmişә podratçı
C) sifarişçi vә podratçı birlikdә
D) müqavilәdә başqa hal nәzәrdә tutulmayibsa podratçı
E) heç kim

280) Sual:Dövlәt ehtiyacları üçün işlәrin icrası üzrә bağlanmış müqavilәnin tәrәflәri
A) dövlәt sifarişçisi vә layihәlәmi
B) dövlәt sifarişçisi vә kәşfiyyatçı
C) dövlәt sifarişçisi vә podratçı
D) sifarişçi vә icraçı
E) düzgün cavab yoxdur
281) Sual:әmlak vә ya sahibkarlıq riskinin sığortalanamsı zamanı sığorta mәblәği:
A) sığorta dәyәrindәn çox olmamalıdır
B) sığorta dәyәrindәn az olmamalıdır
C) müqavilәdә nәzәrdә tutlubsa sığorta dәyәrini artıra bilәr
D) sual düzgün düyil, belә ki sığorta dәyәri vә sığorta mәblәği fәrqli anlayışlardır
E) düzgün cavab yoxdur
282) Sual:sığortanin tәtbiq edildiyi hadisә necә adlanır
A) sığorta hadisәsi
B) risk sığortası
C) maraqların sığortalanması
D) bütün sadalanan variantlar sәhvdir
E) düzgün cavab yoxdur
283) Sual:әmlak sığortası müqavilәsindәn yaranan tәlәblәr üzrә iddi müddәti nә qәdәrdir ?
A) 1 il
B) 2 il
C) 3 il
D) 10 il
E) düzgün cavab yoxdur
284) Sual:Sığortaçı sığorta müqavilәsindәn imtina etmәk hüququna malikdir
A) sığorta mükafatının bir hissәsini sığorta olunana ödәdiyi istәnilәn vaxt
B) müqavilә şәrtlәrinin sığorta şirkәti tәrәfindәn hәqiqi pozulduqda

C) sığorta hadisәsinin yaranması deyil başqa sәbәlәrdәn sığorta edilәn әmlakın mәhv olması halında
D) bütün variantlar düzgündür
E) düzgün cavab yoxdur
285) Sual:әmlak sığortası ilә başqa hal nәzәrdә tutlkmayıbsa sığorta hadisәsi baş verdikdә sığorta olunan sığortaçını nә vaxt mәlumatlandırmalıdır
A) dәrhal
B) müәyyәn müddәtdә
C) müqavilәnin fәliyyәt müddәti әrzindә
D) bütün variantlar sәhvdir
E) düzgün cavab yoxdur
286) Sual:Artan tәhlükә mәnbәyinin sahibi bu mәnbәdәn gәlәn zәrәrә görә mәsuliyyәt daşıyır
A) әgәr sübut etsә ki , әkshüquqlu şәxslәrin fәaliyyәti nәticәsindә hәmin mәnbә onun sahibliyindәn çıxıb
B) sübut etsә ki, zәrәrçәkәn tәrәfindәn kobud ehtiyatsızlıq vardı
C) әgәr zәrәrin dәymәsindә günahının olmadığını sübut etsә
D) istәnilәn halda mәsuliyyәt daşıyır
E) düzgün cavab yoxdur
287) Sual:Podrat müqavilәsinә әsasıәn emala verilmiş әşyanın tәsadüfi lәğv olunmasına görә riski daşıyır
A) müqavilәdә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa podratçı
B) hәmişә podratçı
C) podratçı vә sifarişçi birlikdә
D) müqavilәdә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa , sifarişçi
E) düzgün cavab yoxdur
288) Sual:hansı tәşkilati risklәrә aid deyil ?
A) işin planlaşdırılması vә layihәlәşdirilmәsi riski
B) işin әlaqәlәndirilmәsinin çatışmaması
C) yalnış tәnzimlәmә
D) kadrların seçilmәsivә yerlәşdirilmәsindә çatışmamazlıq
E) heç biri

289) Sual:Diversifikasiyanın mәnfi tәrәfi hansıdır?
A) davamlı uğurlu fәaliyyәt üçün şirkәtin perspektivlәrinin yaxşılaşdırılması
B) doymuş bazar şәrtlәrindә müәssisәnin böyümәsi üçün imkanların yaradılması
C) resursların qoyulması üçün geniş sahәlәrin açılması
D) yeni bazarın xüsusiyyәtlәrini bilmәmәk
E) şirkәtin işçilәrinin ixtisaslnın artırılması
290) Sual:işgüzar әmәliyyatların hәyata keçirilmәsindә müәyyәn edilmiş risklәri öz üzәrinә götürmә:
A) anderraytinq
B) faktorinq
C) marketinq
D) forfeytinq
E) lsitinq
291) Sual:Valyuta risklәri nә ilә әlaqәlidir ?
A) kursun dәyişmәsi
B) alıcılıq qabiliyyәtin düşmәsi
C) fors –majior halları
D) milli vә regional problemlәr
E) müxtәlif sosial tәbәqәlәrin maraqlarını ziddiyәti
292) Sual:Aşağıakılardan hansı risk üçün xarakterikdir?
A) bir birinә zidd olma
B) qeyri – müәyyәnlik
C) cәsusluq
D) tәhlükәsizlik
E) operativlik
293) Sual:Aşağıda sadalananlardan hansı risklәrin tәsniflәşdirilmәsinin әsas faktorudur?
A) yaranma vaxtl

B) әsas yaranma mәnbәlәri
C) qeydiyyatın xarakteri
D) nәticәlәrin xarakteri
E) yaranma faktoru
294) Sual:Risklәrin idarә olunmasını prosesinә aid deyil:
A) risklәrin idarә olunmasında mәqsәdlәrin qoyulması
B) riskin tәhlili
C) keyfiyyәtli tәhlil
D) risklәrin azaldılması üsullarının seçilmәsi
E) miqdar analizi
295) Sual:birbaşa maliyyә itkilәrinә nә aid deyil ?
A) birja risklәri
B) selektiv risklәr
C) müflislәşmә riski
D) maliyyә riski
E) ticarәt riski
296) Sual:Lizinq verәnin riskinin hansı sәviyyәsindә olmasından asılı olaraq lizinqin hansı növü yoxdur ?
A) tәmin olunmuş
B) qismәn tәmin olunmuş
C) zәmanәtli
D) zәmanәtsiz
E) bütün variantlardüzgündür
297) Sual: Rovelver lizinq nәdir?
A) icarә obyektinin dәyәrinin tam ödәnilmәsi ilә sәciyyәlәnәn icarә növüdür
B) lizinq predmetinin istifadә hüququnun 3cü tәrәfә (lizinq kompaniyasına) keçmәsi ilә yaranan lizinq növüdür
C) iştirakçılarının hamısının 1 ölkә daxilindә olan lizinqdir
D) iştirakçıları müxtәlif ölkәlәrdәn olan lizinq növüdür

E) bu lizinqdә lizinq alan müәyyәn müddәtdәn sonra icarәyә götürdüyü әmlakı digәr lizinq obyekti ilә әvәz edә bilәr
298) Sual: Cari lizinq nәdir?
A) әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq ödәmәklә icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur
B) malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutları tәrәfindәn nәqd hesablaşma ilә satınalınmasıdır
C) rәqibin güclü tәrәfini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun özünә qarşı istifadә edilsin
D) әmәkdaşlığa әsaslanan sazişlәr әsasında hәyata keçirilәn birbaşa investisiya fәaliyyәtidir
E) idarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturudur
299) Sual: Azәrbaycan respublikası Lizinq xidmәti haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?
A) 15 may 2005
B) 01 aprel 2003
C) 22 yanvar 2002
D) 29 noyabr 1994
E) 28 noyabr 1995
300) Sual: Orta müddәtlı lizinq hansı lizinqdir?
A) 1 ildәn  5 ilә qәdәr
B) il yarımdan  3 ilә qәdәr
C) 2 ildәn  3 ilә qәdәr
D) 1 ildәn  3 ilә kimi
E) 3 ildәn  5 ilә qәdәr
301) Sual: Lizinq kompaniyalarının tәsisçilәri kim ola bilәr?
A) xarici vә yerlı sahibkarlar
B) müştәrәk müәssisәlәr, hüquqi şәxslәr
C) hüquqi, fiziki şәxslәr vә fәrdi sahibkarlar
D) fiziki şәxslәr vә qeydә alınmış fәrdi sahibkarlar
E) düzgün cavab yoxdur
302) Sual: Lizinq fәaliyyәti kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

A) lisenziyalı sahibkarlar tәrәfindәn
B) lisenziyalı lizinq kompaniyaları tәrәfindәn
C) lisenziyalı faktorinq kompaniyaları tәrәfindәn
D) lisenziyalı Forteytinq kompaniyaları tәrәfindәn
E) Lizinq fәaliyyәti xüsusi lizinq bankları vasitәsi ilә aparılır
303) Sual:Tәşkilatitexniki münasibәtlәrinә aiddir:
A) Mülkiyyәt münasibәtlәri
B) Girov münasibәtlәri
C) Tapşırıq münasibәtlәri
D) istifadә edәnin avadanlığa sifarişi
E) Düzgün cavab yoxdur
304) Sual:Maliyyә kommersiya münasibәtlәrinә aiddir:
A) Mülkiyyәt münasibәtlәri
B) Girov münasibәtlәri
C) Tapşırıq münasibәtlәri
D) lizinq obyektinin alınma şәrtlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
305) Sual:Avadanlığın amortizasiya periodu kimlәr tәrәfindәn müәyyәn edilir?
A) Lizinq şirkәti
B) Sığorta şirkәti
C) Bank mütәxәsislәri
D) Satıcı
E) dövlәt orqanı
306) Sual:Lizinqdә investisiya necә maliyyәlәşir?
A) Xalis gәlirlә
B) Müqavilәdә göstәrilәn faizlә
C) Tutulan kommisyon mәblәğlә

D) Bank faizlәriylә
E) özü – özünә
307) Sual:Lizinq müqavilәsindә adı tәchizatçı kimi gedәn tәrәf hansıdır?
A) Lizinq Şirkәti
B) Lizinq Alan
C) Lizinqә verilәcәk avadanlığın satıcısı
D) Lizinq verilәcәk avadanlığın alıcısı
E) düzgün cavab yoxdur
308) Sual:Lizinq özündә aşağıdakı elementlәri birlәşdirir:
A) İcarә, depozit, investisiya
B) İcarә, bank krediti, broker
C) İcarә, investisiya, diller
D) Bank krediti, istehlakçı, istehsalçı
E) düzgün cavab yoxdur
309) Sual:Lizinq özündә aşağıdakı elementlәri birlәşdirir: 1. İcarә 2. depozit 3. investisiya 4. bank krediti 5.broker 6. diller
A) 1,2,3
B) 2,3,5
C) 1,2,6
D) 1,3,4
E) düzgün cavab yoxdur
310) Sual:Lizinq müqavilәsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:
A) Kommersiya bankları
B) Mәrkәzi bank
C) müqavilә obyektinin tәdarükçüsü
D) Investisya bankları
E) Düzgün cavab yoxdur

311) Sual:Lizinq müqavilәsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:
A) Kommersiya bankları
B) Mәrkәzi bank
C) lizinq firmaları
D) Investisya bankları
E) Düzgün cavab yoxdur
312) Sual:Lizinqin yaranmasının müәssisәlәr üçün mәnfi tәrәfi hansıdır?
A) Müәssisәnin avadanlığı uzunmüddәtә icarәyә götürmәsi
B) Müәssisә xәrclәrinin azalması
C) Müәssisәlәrin avadanlıqlardan istifadә etmәmәsi
D) Görülәn işin sәmәrәsizliyi
E) Düzgün cavab yoxdur
313) Sual:Lizinqin yaranmasının müәssisәlәr üçün müsbәt tәrәfi hansıdır?
A) müәssisәlәr әsas vәsaitlәrini satınalma imkanına sahib olmuşdur
B) müәssisәlәrin dövriyyә xәrclәri azalmışdır
C) müәssisәlәrin nizamnamә kapitalı böyümüşdür
D) müәssiәlәr az mәblәğә işlәrini hәll etmiş olurlar
E) düzgün cavab yoxdur
314) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәlәr üçün hәr zaman müsbәt hal kimi qarşılanmır?
A) Lizinq ödәnişlәri
B) Sığorta – lizinq müqavilәsi ilә ayrı qayda nәzәrdә tutulmadıqda satıcı lizinq obyektini sığortalamalıdır
C) Alqısatqı müqavilәsinin bağlanması  lizinq verәn vә satıcı arasında alqısatqı müqavilәsi bağlanır
D) Müәssisәlәrin lizinq şirkәtlәri ilә davamlı әlaqәlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
315) Sual:Tikintiyә qoyulan investisiyalar әrizәçi tәrәfindәn müstәqil şәkildә, öz hesabına hәyata keçirilmәlidir?
A) Әgәr binanın tikintisi layihәnin bir hissәsidirsә
B) Reallaşıbsa

C) Praktikadan keçirilibsә
D) Müştәrinin zövqünә uyğundursa
E) İstehlakçı ilә әlaqә yaradırsa
316) Sual:Yalnız kәnd tәsәrrüfatı xammalının tәkrar emalı, satılıb pula çevrilmәsi vә saxlanılması üçün nәzәrdә tutula bilәr?
A) Sifariş edilәn avadanlıq
B) Texnika
C) Layihәlәndirmә
D) Mәslәhәt
E) Nәzәri modellәr
317) Sual:Müsabiqәyә hansı layihәlәr buraxılır?
A) sәlis müәyyәn edilmiş kommersiya mәqsәdli konkret investisiya tәkliflәrinin şәyata keçirilmәsini tәklif edәn
B) qeydiyyatdan keçmiş
C) aqrolizingin әsas tәrkibi olan
D) lizinqin әsası olan
E) tәsadüfәn vә ya müştәrinin seçdiyi mәqsәdyönlü layihәlәr
318) Sual:Fermerlәrin, fermerlәr arası kooperativlәrin (müәssisәlәrin) vә digәr fermer birliklәrinin mülkiyyәti olmalıdır:
A) nizamnamә kapitalının 50%dәn azı
B) nizamnamә kapitalının 60%dәn azı
C) nizamnamә kapitalının 70%dәn azı
D) nizamnamә kapitalının 80%dәn azı
E) nizamnamә kapitalının 85%dәn azı
319) Sual:Özәl kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalçıları qeydiyyatdan keçә bilәr:
A) ölkә qanunvericiliyinә müvafiq olaraq
B) qanundan kәnar
C) qanun qüvvәyә minmәdәn
D) konstitusuyaya uyğun olaraq
E) vergi mәcәllәsinә görә

320) Sual:Müsabiqәdә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun bütün özәl istehsalçıları, fermer birliklәri vә fermerlәr arası koorperativlәr (müәssisәlәr) onların
hansısa assosiasiyada, partiyada vә ya hәrәkatda üzvlüyündәn asılı olmayaraq:
A) İştirak edә bilәr
B) İştirak edә bilmәz.
C) Qәtiyyәn ola bilmәz
D) Mümkün deyil
E) Olanda olur.
321) Sual:Aşağıdakılar aiddir: mümkün müştәrilәrlә reklamtәdris tәdbirlәrinin keçirilmәsi; seçim prosedurunun hәyata keçirilmәsi.
A) Layihәlәrin icarәdarlarının seçimi:
B) Proqrama düzәliş
C) Lizingdә qәrar qәbulu
D) Әsas kefiyyәtlәrin seçimi
E) Әsas kәmiyyәtlәrin seçimi
322) Sual:Müştәrilәrin – lizinq alanların siyahısının tәrtibi: 1) aqrar sektor tәşkilatları vә orqanları ilә әlaqәlәrin tәsis edilmәsi; 2) müşәtrilәrin
seçilmәsi prosedurunun işlәnib hazırlanması; 3) müştәrilәrin siyahısının tәrtibi
A) hamısı
B) 3
C) 1
D) 2
E) 1,3
323) Sual:Aqrolizinqin praktiki olaraq, hәyata keçirilmәsi tәqribәn neçә növ işin aparılmasını nәzәrdә tutur?
A) 8
B) 7
C) 5
D) 3
E) 4

324) Sual:maşın istehsalçıları (tәdarükçülәri), lizinq verәnlәr, istifadәçilәr (icarәdarlar – kәnd tәsәrrüfatı әmtәә istehsalçıları), investorlar vә maliyyә
kredit idarәlәri, topdansatış vә pәrakәndә ticarәt tәşkilatları, mәslәhәtçi, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun tәkrar emalı üzrә müәssisәlәr, servis, tәdris vә
digәr xidmәtlәr tәqdim edәn vasitәçilәr iştirak edir:
A) ümumi halda aqrolizinq sistemindә
B) aqrar sferada
C) texniki mәsәlәlәrdә
D) kәnd tәsәrrüfatında
E) normal prosesdә
325) Sual:Kәnd әmtәә istehsalçıları üçün lizinq eyni zamanda 2 mühüm problemi hәll edir:
A) texnikanın әldә edilmәsi vә onun maliyyәlәşdirilmәsi.
B) birbaşa vә dolayı
C) sadә vә mürәkkәb
D) kiçik vә böyük
E) adi vә mürәkkәb
326) Sual:İstifadәçi tәrәfindәn istehsal edilәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu maşınlarının qarşılıqlı tәdarükü yolu ilә ödәnişi imkanı vә tәlәbatı:
A) Aqrolizinqin inkişafında mühüm şәrtdir.
B) İnkişafa yaramır.
C) Sәmәrә vermir.
D) Lizingә aid deyil.
E) Dolayı biznesdir.
327) Sual:Aqrolizinqin inkişafında mühüm şәrt:
A) lizinq üzrә göstәrilәn xidmәtlәrin natural formada, yәni, istifadәçi tәrәfindәn istehsal edilәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu maşınlarının qarşılıqlı
tәdarükü yolu ilә ödәnişi imkanı vә tәlәbatı
B) kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
C) suvarmanın genişlәndirilmәsi
D) rekultivasiya
E) әkinçilik vә maldarlıq

328) Sual:Aqrolizinq sisteminin inkişafı aşağıdakılara sәbәb olur:1) kәnd tәsәrrüfatı texnikasına vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsuluna qiymәtlәrin
desparitetinin aradan qaldırılması; 2) kәnd tәsәrrüfatı maşınlarının vә avadanlıqlarının satışının genişlәndirilmәsinә; 3) yalnız korporativ, aqrar,
kommersiya tәşkilatlarının vә fermer tәsәrrüfatlarının deyil, hәmçinin şәxsi bağçılıq tәsәrrüfatların, bağçılıqbostançılıq birliklәrinin, sәnaye
müәssisәlәrinin kömәkçi tәsәrrüfatlarının kәnd tәsәrrüfatı texnikasına tәlәblәrinin artımı; 4) maşın istehsalçılarının, istifadәçilәrin vә lizinq verәnlәrin
maraqlarının sәmәrәli şәkildә bir araya gәtirilmәsinә.
A) hamısı
B) 1, 2, 3,
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 4
E) 1, 2, 4
329) Sual:Lizinq müqavilәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
A) 5
B) 7
C) 9
D) 11
E) düzgün cavab yoxdur
330) Sual:Neçә ölkә Avrolizinqin hәqiqi üzvlәridir?
A) 3
B) 5
C) 25
D) 150
E) 500
331) Sual:Hansı mәrhәlә kommersiya ( beynәlxalq) razılaşmaların reallaşmasına daxil deyil ?
A) müqavilәnin bağlanması
B) partnyorlarla işgüzar әlaqәlәrin qurulması
C) alıcının sifarişlәrinin rәsmilәşdirilmәsi
D) satıcı tәrәfindәn sifarişin yerinә yetirilmәsi
E) malın göndәrilmәsi şәrtlәri vә onun icrasına görә hesablaşma

332) Sual:Beynәlxalq biznes üçün xarakterik olmayan risklәr hansılardlr ?
A) valyuta kursunun dәyişmәsi ilә әlaqәdar risklәr
B) Valyuta razılaşmasıyla әlaqәdar olan risklәr
C) kәskin tәbii kataklizmlәrlә әlaqәdar risklәr
D) inflyasiya ilә әlaqәdar risklәr
E) maliyyә risklәri
333) Sual:Aşağıda sadalananlardan hansı tranzit lizinqin üstünlüklәrinә aid deyil ?
A) әmlakın xarab olması , Gözlәnilmәdәn lәğvi , zәrәrlәrin riski
B) ölkәnin yerli maliyyә mәnbәlәrinә çıxış imkanı
C) valyuta mübadilәsi risklәrinin azaldılması
D) lizin verәnlәrin xarici partnyorlarının fәaliyyәtindә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması
E) istehsal olunmuş mәhsulların xarici satış bazarlarının genişlәndirilmәsi
334) Sual: Azәrbaycan Lizinq Şirkәtlәri Asosasiyasının әsas mәqsәdlәri hansılardır?
A) Dövlәt sektorunun inkişafına yardım etmәk
B) Iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә lizinq fәaliyyәtinin inkişafına mane olmaq
C) Maliyyә yönümlü tәşkilatlarda әmәkdaşlıq әlaqәlәrini lәngitmәk
D) lizinqin tәşviqinә yönәldilmiş tәdbir vә aksiyaları tәşkil etmәk
E) Düzgün cavab yoxdur
335) Sual: Azәrbaycan Lizinq Şirkәtlәri Asosasiyasının әsas mәqsәdlәri hansılardır?
A) Dövlәt sektorunun inkişafına yardım etmәk
B) Iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә lizinq fәaliyyәtinin inkişafına mane olmaq
C) Maliyyә yönümlü tәşkilatlarda әmәkdaşlıq әlaqәlәrini lәngitmәk
D) iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә lizinq fәaliyyәtinin inkişafına dәstәk verilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
336) Sual:Azәrbaycan Lizinq Şirkәtlәri Asosasiyasının әsas mәqsәdlәri hansılardır?
A) Dövlәt sektorunun inkişafına yardım etmәk

B) Iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә lizinq fәaliyyәtinin inkişafına mane olmaq
C) Maliyyә yönümlü tәşkilatlarda әmәkdaşlıq әlaqәlәrini lәngitmәk
D) yerli vә beynәlxalq şirkәtlәr üçün mövcud proqramlar haqqında geniş mәlumat bazasını yaratmaq
E) Düzgün cavab yoxdur
337) Sual: Azәrbaycan Lizinq Şirkәtlәri Asosasiyasının әsas mәqsәdlәri hansılardır?
A) Dövlәt sektorunun inkişafına yardım etmәk
B) Iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә lizinq fәaliyyәtinin inkişafına mane olmaq
C) Maliyyә yönümlü tәşkilatlarda әmәkdaşlıq әlaqәlәrini lәngitmәk
D) kollektiv vә ya fәrdi şәkildә üzvlәrin әsas imkanları vә sponsurluqları vasitәsilә irәli sürülmüş tәşәbbüsün hәyata keçirilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
338) Sual: Azәrbaycan Lizinq Şirkәtlәri Asosasiyasının әsas mәqsәdlәri hansılardır?
A) Dövlәt sektorunun inkişafına yardım etmәk
B) Iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә lizinq fәaliyyәtinin inkişafına mane olmaq
C) Maliyyә yönümlü tәşkilatlarda әmәkdaşlıq әlaqәlәrini lәngitmәk
D) Azәrbaycanda lizinq sektorunun inkişafı yolunda olan boşluqların aradan qaldırılması ilә bağlı tәkliflәrin irәli sürülmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
339) Sual:Sublizinq müqavilәlәrinin şәrtlәri dә hәr cәhәtdәn ...... müqavilәlәrinin şәrtlәrinә bәnzәyir.?
A) Operativ lizinq
B) Geriqayıdan lizinq
C) Konsultativ lizinq
D) Maliyyә lizinqi
E) Düzgün cavab yoxdur
340) Sual:Bu lizinq növündә lizinq şirkәti avadanlığın bütün cari vә әsaslı tәmir xәrclәrini özü çәkir vә bu xәrclәr lizinq ödәnişlәrinә әlavә edilir
A) Operativ Lizinq
B) Maliyyә lizinqi
C) Sublizinq
D) Konsultativ lizinq

E) Geri qayıdan lizinq
341) Sual:sürәtlә artan inflyasiya zamanı tәsbit edilmiş müddәtlәrdә lizinqverәnә nә sәrfәli deyil?
A) uzunmüddәtli dövrә müqvilә bağlamağa sәy göstәrir;
B) Borc kapitalı bazarının konyukturası vә inkişaf tendensiyaları
C) Müqavilәnin daha sәmәrәli vә ucuz analoqunun meydana çıxması
D) ödәnişlәrlә uzun müddәtli müqavilә imzalamaq
E) Düzgün cavab yoxdur
342) Sual:Broker vә dillerlәr kimlәrdir?
A) Birbaşa iştirakçılar
B) dolayi vasitәçilәr
C) Müqavilәni hazırlayan aralıq şәxslәr
D) Hamısı
E) Heç biri
343) Sual:ABŞın kommersiya bankları XX әsrin 60cı illәrinin әvvәllәrindәn başlayaraq
A) Lizinq şirkәtlәri ilә ortaq çalışmağa başladlar
B) Lizinq әmәliyyatlarında bilavasitә iştirak etmәyә başlayıblar
C) әmlakın icarәyә verilmәsi üçün törәmә şirkәt tәsis etmәk hüququ verdi.
D) lizinq әmәliyyatlarında bilavasitә iştirak etmmәyә başlayıblar
E) Düzgün cavab yoxdur
344) Sual:Praktikada lizinq
A) ödәnişin real ölçüsü aşağı vә yuxarı sәrhәdlәr arasındaolur vә o, lizinq obyektinin qaytarılma dәyәrindәn aşağı olmamalıdır
B) tezliklә hәyata keçirmәk
C) әsaslı düzәlişlәr etmәk
D) mәnfi abu havadan uzaqlaşmaq
E) müsbәt cәhәtlәri çoxdur
345) Sual:Yuxarı sәrhәd

A) bu halda tәsәrrüfatçı subyektin orta sәnaye gәlir norması zamanı genişlәndirilmiş tәkrar istehsalı әldә edilir
B) maksimum mәnfәәt götürülür
C) minimum zәrәr müqabilindә gәlir götürülür
D) maksimum gәlir
E) Minimum istehsal
346) Sual:Lizinq ödәmәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә başlıca prinsiplәrdәn biri
A) icarәyә verilmiş vәsaitlәrin müvafiq artımla qaytarılmasıdır
B) mәsuliyyәtli olmaq
C) Disiplin
D) sadiqlik
E) fәdakarlıq
347) Sual:Lizinq müqavilәsindә müәyyәnlәşdirilir:
A) Lizinq ödәmәlәrinin ölçüsü, hәyata keçirilmә üslubu vә dövriliyi
B) prosesin çәtinliyi
C) prosesin müddәti
D) prosesin problemlәri
E) prosesә aid olan hәr şey
348) Sual:İcarәdar vә icarә verәn arasında lizinq haqqında ümumi müqavilәdir:
A) Baş lizinq
B) Baş operator
C) Baş menecer
D) Baş rәhbәr
E) Baş kontrakt
349) Sual:Lizinq sazişinin növünü iki müxtәlif növlәrә ayırmaq olar:
A) sadә (adi) vә mürәkkәb.
B) adi vә primitiv
C) uzun vә böyük

D) kiçik vә qısa
E) incә vә qısa
350) Sual:Avrolizinqin hәqiqi üzvlәri olan ölkәlәr:
A) hamısı
B) Almanya
C) Danimarka
D) İspanya
E) Fransa
351) Sual:Avrolizinqin hәqiqi üzvlәri olan ölkәlәr:
A) hamısı
B) Finlandiya
C) Böyük Britanya
D) Yunanıstan
E) Macarıstan
352) Sual:Hansı lizinqin funksiyası deyil
A) hamısı
B) alqısatqı
C) rәqabәt
D) әmlak
E) icarә
353) Sual:Hansı lizinqin funksiyasıdır?
A) hamısı
B) maliyyә
C) istehsal
D) vergi güzәştlәrinin alınması
E) satış

354) Sual:Sonradan kapitala çevrilәcәk istehsalata hazırlığa mәsrәflәrә aiddir?
A) Layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün xәrclәr
B) Sıradan xәrclәr
C) Primitiv xәrclәr
D) normadaxili xәrclәr
E) adi xәrclәr
355) Sual:Bazarın konkret әmtәәlәrә tәlәbin proqnozlaşdırılması mәqsәdlәrilә tәhlili kifayәt qәdәr böyük zaman vә vәsait mәsrәflәrini tәlәb edir:
A) Marketing Planı
B) Plan
C) Üsul
D) Stategiya
E) Taktika
356) Sual:Ölkәdә biznesin qadağan edilәn sahәlәri, elәcә dә dövlәt inhisarçılıq predmeti olan fәaliyyәt növlәri vardır.
A) fәaliyyәt
B) istifadә
C) әxlaq
D) yenilik
E) problem
357) Sual:Lizinq şirkәti aşağıdakı yollarla yaradılır :
A) yeni tәşkilatın tәsis edilmәsi yolu ilә
B) mövcud hüquqi şәxsin yenidәn tәşkili yolu ilә
C) bölünmә vә ayrılma
D) qovuşma
E) bütün variantlar doğrudur
358) Sual:Maliyyә  sәnaye qruplarının yaradılma prinsiplırini göstәrin
A) sәhm paketinin konsolidasiyası
B) MSQna könüllü daxil olma

C) yeni investisiya mexanizmlәrini yaradılması
D) müәssisәlәrinin texnolojivә kooperativ әlaqәsi
E) bütün variantlar doğrudur
359) Sual:MSQlarının yaradılma prinsiplәri aiddir (Maliyy  Sәnaye Qrupları)
A) MSQ yaradılmasınınforma vә yollarının çoxçeşidliliyi
B) maliyyә vә sәnaye kapitalının inteqrasiyası
C) müәssisәnin texnoloji vә kooperativ әlaqәsi
D) yeni investisiya mexanizmlәrinin yaradılması
E) bütün variantlar doğrudur
360) Sual:Birbaşa lizinqin idarә edilmәsinin tәşkilati formasını göstәrin :
A) istehsal bölmәsi
B) marketinq xidmәti
C) satış şöbәsi
D) xarici ticarәt şöbәsi
E) bütün variantlar doğrudur
361) Sual:Lizinq fәaliyyәtinin idarә edilmәsi konsepsiyasını nәdәn asılı olaraq seçirlәr
A) cәmiyyәtdә әmәyin bölünmә sәviyyәsindәn
B) müәssisәdә әmәyin bölünmә sәviyyәsindәn
C) kommersiya tәşkilatlarının ölçü vә tipindәn
D) lizinqin inkişafı mәrhәlәsindәn
E) bütün variantlar doğrudur
362) Sual:lizinq fәaliyyәtinin dövlәt dәstәklәnmәsi hüdudlarına hansı aiddir ?
A) dövlәt әmlakından istifadә etmәklә lizinqdә investisiyaların tәmin edilmәsindә girov fondlarının yaradılması
B) әmtәәlәrin göndәrilmәsindә dövlәt sifarişlәrinin ayrılması
C) investisiya kreditlәrinin verilmәsi
D) lizinq infrastrukturunun yaradılmasında dövlәt kapitalının pay iştirakı
E) bütün variantlar doğrudur

363) Sual:Lizinq fәaliyyәti zәmanәtini göstәrin :
A) bütün müәssisәlәrin resursları әldә etmәkdә bәrabәrhüquqlu olması
B) Lizinqin iqtisadi hüquqi dәstәyi
C) buraxılmış fürsәtlәr dә daxil olmaqla zәrәrlәrin ödәnilmәsi,yerinin doldurulması
D) vergi güzәştlәri
E) bütün variantlar doğrudur
364) Sual:Aşağıdakılardan hansı lizinq fәaliyyıtinin dövlәt tәnzimlәnmәsininiqtisadi formalarına aiddir?
A) vergi
B) qiymәt
C) maliyyә
D) kadr
E) bütün variantlar doğrudur
365) Sual:Aşağıdaklardan hansı lizinq fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin inzibbati formalarına aiddir ?
A) әmtәә , xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması
B) antiinhisar tәnzimlәnmәsi
C) mәhkәmә müdafiәsi
D) informasiya dәstәyi
E) bütün variantlar doğrudur
366) Sual:Lizinq iştirakçıları mәsuliyyәt daşıyırlar:
A) әtraf mühitin çirklәndirilmәsi
B) digәr sahibkarların hüquqlarının pozulması
C) insanların sağlamlıq vә hәyatına zәrәrin vurulması
D) lizinqә verilәn mülkiyyәt
E) bütün variantlar doğrudur
367) Sual:Lizinq iştirakçıları mәsuliyyәt daşıyırlar:
A) müqavilәlәrin qeyrilazimi icrası

B) antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması
C) әmәyin tәhlükәsizlik şәrtlәrinin yaradılmaması
D) sağlamlıq üçün zәrәrli mәhsulların realizasiyası
E) bütün variantlar doğrudur
368) Sual:Müәssisә üçün lizinqin çatışmamazlıqlarını göstәrin.
A) İcarәçi avadanlığın qalıq dәyәrinin artırılmasında qazanmır
B) ETT nәticәsindә avadanlıq köhnәlә bilәr , lakin bununla belә lizinq müqavilәsinin fәaliyyәtinin sonuna kimi icarә ödәnişlәri qurtarmır
C) әgәr lizinqin predmeti böyük obyektlәrdisә , icarә razılaşmalarının şәrtlәrinin böyük müxtәlifliyi ilә әlaqәdar olaraq onların lizinqi haqqında
müqavilәyә hazırlıq vaxt vә vәsait tәlәb edir
D) tәşkilati çәtinlik
E) bütün variantlar doğrudur
369) Sual:Müәssisә üçün lizinq mülkiyyәtinin faydalarını, üstünlüklәrini göstәrin.
A) razılaşmanın tәminatlılığı
B) prioritet , lakin mәhdud növbәlilik
C) daha az sәrt kredit tәlәblәri
D) risklәrin bölüşdürülmәsi vә elastiklik
E) bütün variantlar doğrudur
370) Sual:Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı göstәricilәr sistemindәn istifadә olunur :
A) likvidlilik
B) ödәnişqabiliyyәtlilik
C) mәnfәәtlilik
D) sәhmdar kapitalın aktivlәrinin istifadә vәziyyәti
E) bütün cavablar doğrudur
371) Sual:Hansı hallarda Lisenziya orqanı lizinq şirkәtinin lisenziyasının fәaliyyәtini dayandırmaq hüququna malikdir ?
A) lizinq şirkәti lisenziyanın dayandırılması vә ya lәğvi haqqında bildiriş tәqdim etdikdә
B) şirkәt tәrәfindәn lizinq fәaliyyәtin dayandırıldıqda vә ya bitdikdә
C) lizinq şirkәti tәrәfindәn ona verilәn lisenziyanın istifadә şәrtlәrinin dәfәlәrlә pozulması

D) lizinq şirkәtinin hüquqi şәxs kimi lәğvi
E) bütün variantlar doğrudur
372) Sual:Beynәlxalq lizinqin vәzifәlәrinin zәmanәtli tәminatı vasitәlәri dәstinә aiddir:
A) layihәnin mәblәğinin 10%  i hәcmindә qayıdan pul girovunun yaradılması
B) lizinqә әldә edilmiş obyektin nәqlinin sığortalanması
C) zәmanәt halı yarandıqda valyuta hasilatının bir hissәsini güzәştә getmәk vә lizinqalanın hesabından razılıq almadan vәsaitlәrin silinmәsi
D) lizinq obyektinә mülkiyyәt hüququ
E) bütün variantlar doğrudur
373) Sual:Prinsipalın ödәniş haqqında yazılı tәlәb vermәsi üzrә bankın digәr bir şәxsin xahişi ilә kreditor – prinsipala pul mәblәğinin ödәnilmәsi
haqqında yazılı öhdәlik vermәsi zamanı vәzifәlәrin icrasına tәminatın verilmәsi üsulu necә adlanır
A) dәbbә pulu,cәrimә
B) zaminlik
C) bank zәmanәti
D) girov vә beh
E) bütün variantlar doğrudur
374) Sual:Beynәlxalq lizinq üzrә partnyorların qarşılıqlı әlaqәlәri hansı konvensiya ilә tәnzimlәnir ?
A) Tokio konvensiyası
B) Rusiya konvensiyası
C) Ottavo konvensiyası
D) Vaşinqton konvensiyası
E) düzgün cavab yoxdur
375) Sual:Beynәlxalq lizinq üzrә partnyorların qarşılıqlı әlaqәsini tәnzimlәyәn Ottavo konvensiyası nә vaxt qәbul olunub ?
A) 1888 – ci ildә
B) 2008 – ci ildә
C) 2018 – ci ildә
D) 1998 – ci ildә
E) düzgün cavab yoxdur

376) Sual:İstehsal üçün lizinq nәdir ?
A) istehsal obyektlәrinin artırılması vasitәsi
B) Elmi – texniki proseslәrin sürәtlәndirilmәsi alәti
C) müәssisәnin istehsal potensialının yenilәnmәsi alәti
D) istehsal vasitәlәrinә investisiyaların effektivliyin artırılması mexanizmi
E) bütün variantlar doğrudur
377) Sual:Lizinqverәnlәrin tiplәrini göstәrin:
A) müstәqil lizinq şirkәtlәri
B) banklar vә bankla әlaqәdar olan firmalar
C) avadanlıq istehsalçısı –firmaların lizinq üzrә filialları
D) investisiyalaşdırmaq üçün kifayәt qәdәr maliyyә resrslarına sahib olan lizinqverәnlәr
E) bütün variantlar doğrudur
378) Sual:әgәr podratçı işi onun müqavilә ilә müәyyәn edilmiş müddәtdә bitmәyәcәyi aydın mәlum olan şәkildә yerinә yetirisә , sifarişçi
podratçıdan tәlәb etmәk hüququna malikdir:
A) işin icrasını sürәtlәndirmәk
B) zәrәrlәrin әvәzinin ödәnilmәsi vә müavilәnin icrasından imtina etmәyә
C) cәrimәnin ödәnilmәsi
D) zәrәrlәrin ödәnilmәsi vә qabaqcadan hәyata keçirilmiş ödәnişin qaytarılmasını
E) düzgün cavab yoxdur
379) Sual:Podratçı aşağıdakı hallarda podrat müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş qiymәtin artırılmasını, sifarişçinin bu tәlәbi hәyata keçirmәkdәn imtina
etdiyi halda isә müqavilәni lәğv etmәk tәlәb etmәk hüququna
A) әgәr şәrtlәr o qәdәr dәyişib ki , tәrәflәr bunu әvvәlcәdәn görә bilsәydilәr müqavilәni bәlkә dә bağlanmazdı
B) әgәr belә müqavilәnin bağlanması podratçı üçün ağır olursa
C) müqavilәnin bağlanması anında podratçının idarәsi xaricindә iqtisadi vә digәr faktorlar mövcud idisә
D) bu test tapşırığının digәr maddәlәrindә göstәrilәnlәr
E) düzgün cavab yoxdur

380) Sual:әgәr qanun vә ya podrat müqavilәsindә göstәrilmәyibsә podratçı hansı müddәtin pozulmasına görә mәsuliyyәt daşıyır
A) son
B) başlanğıc
C) aralıq vә son
D) başlanğıc , son vә aralıq
E) düzgün cavab yoxdur
381) Sual:әgәr podratçının ölkәsindә podrat müqavilәsinin öhdәliyi predmetinin bölünmәzliyi üzrә iki vә ya daha çox şәxs çıxış edirsә onlar
tanınırlar
A) subsidiya borclusu vә subsidiya kreditor kimi
B) hәmrәy borclu vә hәmrәy kreditor kimi
C) payçı borclu vә payçı kreditor kimi
D) istәnilәn borclu vә kreditor kimi
E) düzgün cavab yoxdur
382) Sual:әgәr alqı –satqı müqavilәsi satıcının әmtәәni alıcıya çatdırılması ilә әlaqәdar öhdәliyini yerinә yetirmә müddәti müәyyәn etmәyә imkan
vermirsә , o zaman satıcı bunu tәqdim edilәn gündәn hansı müddәt әrzindә icra etmәlidir
A) 30 gün
B) 15 gün
C) 10 gün
D) 7 gün
E) düzgün cavab yoxdur
383) Sual:Bank hesabı müqavilәsi :
A) konsensual , ikitәrәfli öhdәlik , pulsuzdur
B) әgәr müqavilәdә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa real , ikitәrәfli öhdәlik , pulsuzdur
C) konsensual , birterefli , pulsuzdur
D) real , pulsuzdur
E) düzgün cavab yoxdur
384) Sual:Faktorinq müqavilәsindә müqavilәnin bağlanması zamanı borclunun razılığı :

A) vacibdir , belә ki bu onun maraqlarına toxunur
B) vacibdir , әgәr razılığın alınması müqavilәdә onların arasında vә ilk kreditor tәrәfindәn nәzәrdә tutulubsa
C) vacibdir , әgәr borclu vәtәndaşdırsa
D) tәlәb olunmur
E) düzgün cavab yoxdur
385) Sual:Faktorinq müqavilәsinә görә maliyyәә agenti ola bilәr:
A) müvafiq lisenziası varsa sahibkarlar , bank vә kredit tәşkilatları
B) müvafiq lisenziyası olan fәrdi sahibkarlar , kommersiya tәşkilatları
C) müvafiq lisenziyası olan banklar , kredit tәşkilatları vә kommersiya tәşkilatları
D) yalnız kommersiya tәşkilatları
E) Düzgün cavab yoxdur
386) Sual:Müәssisәnin icarәdarı icarәyә götürülmüş әmlakın yaxşılaşdırılamsına ayrılmayan mәblәğin әvәzini tlәb etmәk hüquqna malikdir:
A) icarәyә verәnin belә yaxşılaşdırmalar üzrә icazәnin alınmasından asılı olmayaraq
B) icarәyә verәnin buna razılığı ilә
C) yalnız әgәr bu şәrtlәr әvvәlcәdәn müәssisәnin icarәsi müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuşsa
D) yalnız әgәr icarәyә verәn dövlәt vә ya bәlәdiyyә müәssisәsidirsә
E) düzgün cavab yoxdur
387) Sual:Hansı hallarda bank zәmanәti öz fәaliyytini dayandırır ?
A) onun verildiyi mәblәğin benefisiara ödәnmәsi
B) onun verildiyi müddәtin bitmәsi
C) benefisiarın öz zәmanәt hüquqlarındanimtina etmәsi vә onun zәmanәtçiy qaytarması
D) benefisiarın zәmanәtçiyә onu öhdәliklәrindәn azad etmәsi haqqında yazılı bildirişi vermәsi
E) bütün variantlar doğrudur
388) Sual:Zaminin hüququ vardır :
A) etirazını irәli sürmәk
B) borcludan kreditora ödәnmiş mәblәğә faiz tәlәb etmәk
C) borcludan onun mәsuliyyәtlәri ilә әlaqәdar yaranmış zәrәrlәrin әvәzinin ödәnmәsini tәlәb etmәk

D) heç bir hüququ yoxdur
E) bütün variantlar düzdür
389) Sual:Zaminliyә xitam verilir
A) onların tәmin etdiyi öhdәliklәrin bitmәsi ilә
B) zaminin razılığı olmadan onun üçün arzu olunmayan nәticәlәrә sәbәb ola bilәcәk öhdәliklәrin dәyişdirilmәsi halında
C) zaminlik vәzifәsi ilә tәmin edilmiş borcun başqa bir şәxsә keçmәsi ilә , әgәr zamin yeni borcluya görә mәsuliyyәt daşımağa razılıq vermәyibsә
D) әgәr kreditor borclu tәrәfindәn tәklif edilmiş lazımi icraları qәbul etmәkdәn imtina etmişsә
E) bütün variantlar doğrudur
390) Sual:Hansı hallarda zaminliyә xitam verilir ?
A) müqavilәdә göstәrilmiş zaminlik müddәti bitdikdә
B) әgәr belә müddәt tәyin edilmәyibsә, belә halda әgәr kreditor öhәdliyin başlanması günündәn 1 il әrzindә zaminә iddia tәqdim etmirsә
C) әgәr әsas öhdәliyin icrası müddәti müәyyәn oluna bilmirsә
D) әgәr kreditor borclu tәrәfindәn tәklif edilmiş lazımi icranı qәbul etmәkdәn imtina edirsә
E) bütün variantlar düzgündür
391) Sual:Müqavilәnin bağlanması vә onun icrasının tәmin edilmәsi , razılığa gәlmiş tәrәflәrinin birinә onunla müqavilә ilә razılaşdırılmış digәr bir
şәxsin hesabına müqavilә üzrә ödәnişlәrin verilmәsi sübutu ilә öhdәliklәrin icrası üsulu hansıdır
A) dәbbә pulu , cәrimә
B) bank zәmanәti
C) beh
D) girov
E) zaminlik
392) Sual:Müqavilәnin bağlanması vә onun icrasının tәmin edilmәsi , razılığa gәlmiş tәrәflәrinin birinә onunla müqavilә ilә razılaşdırılmış digәr bir
şәxsin hesabına müqavilә üzrә ödәnişlәrin verilmәsi sübutu ilә öhdәliklәrin icrası üsulu hansıdır
A) dәbbә pulu , cәrimә
B) bank zәmanәti
C) zaminlik
D) girov

E) düzgün cavab yoxdur
393) Sual:Zәmanәtin xüsusiyyәtlәri :
A) zәmanәtçi bank vә ya başqa kredit tәşkilatıdır
B) müqavilә zәmanәtçi vә prinsipal arasında bağlanır
C) öhdәlik predmeti – pul mәblәğidir
D) zәmanәtin verilmәsinә görә haqq ödәnir
E) bütün variantlar doğrudur
394) Sual:Zәmanәtin xüsusiyyәtlәrini göstәrin:
A) zәmanәt müstәqil öhdәlikdir vә әsasә öhdәliyin fәaliyәtindәn asılı deyil
B) zәmanәt istәnilәn müddәtdә verilir
C) kreditor – benefisiarın hüququ göndәrmәyә aid deyil
D) zәmanәtçinin reqression tәlәblәr hüququ müqavilәnin şәrtlәrindәn asılıdır
E) bütün variantlar düzgündür
395) Sual:Müqavilәnin bağlanmasına sübut kimi behlә tәsdiqlәnәn pul mәblәğinin razılığa gәlmiş bir tәrәfin onunla müqavilә ilә әlaqәdar olan başqa
tәrәfin hesabına köçürülmәsi üsulu , öhdәliklәrin icrasının hansı üsuludur
A) beh
B) bank zәmanәti
C) zaminlik
D) girov
E) bütün variantlar düzdür
396) Sual:Behin funksiyasını göstәrin
A) ödәnişlilik
B) tәsdiq edilәn
C) kompensasiya olunan
D) tәmin edici
E) bütün variantlar düzgündür

397) Sual:Avansın funksiyalarını göstәrin:
A) ödәnişlilik
B) tәsdiq edilәn
C) kompensasiya olunan
D) düzgün cavab yoxdur
E) bütün variantla düzgündür
398) Sual:Ssudanın alınması üçün daşınmaz әmlakın girovu necә adlanır ?:
A) beh
B) ipoteka
C) bank zәmanәti
D) zaminlik
E) bütün variantlar düzgündür
399) Sual:Hansı girova yol verilmir :
A) meşә fondu iştirakçılarına
B) yeraltı sәrvәtlәr
C) su obyektlәri
D) müdafiә kompleksi müәssisәlәrinә
E) bütün variantlar düzgündür
400) Sual:rabitә xәttlәri, elektrik enerjisinin ötürülmәsi , boru kәmәrinin keçilmәsi , çәkilmәsi vә istismarı vә daşınmaz әmlakın mülkiyyәtçisinin
digәr ehtiyacları üçün başqasının daşınmaz әmlak obyektindәn mәhdud istifadә hüququ olmadan öz obyektindәn istifadә etmәk mümkün deyilsә bu
A) servitut
B) ipoteka
C) aniutet
D) zaminlik
E) beh
401) Sual:Hansı hallarda girova xitam verilir ?
A) girovla tәmin edilәn öhdәliklәr icra edildikdә

B) girova qoyulmuş әmlakın ictimai ticarәtlә satışı mümkün olmadıqda
C) girov saxlayanın öz öhdәliklәrini kobud şәkildә pozduqda girov verәnin tәlәbi ilә
D) girov qoyulmuş әşyanın lәğvi zamanı
E) bütün variantlar düzgündür
402) Sual:ssudanın ödәmә şәrtlәri
A) standart ssuda
B) artan ödәnişli ssuda
C) qayıdan annuitetlә
D) girov hesabı ilә
E) bütün variantlar düzgündür
403) Sual:Ssudanın ödәnilmә şәrtlәri
A) ödәnişin dәyişәn mәblәği ilә
B) әmlakın dәyәrinin bölünmәklә artması ilә
C) faiz qoyuluşuna dövri baxılmaqla
D) azalan dәrәcәlәr ilә
E) bütün variantlar düzdür
404) Sual:müstәqil girov obyektlәri ola bilәr
A) kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı әrazilәr
B) xüsusi mülkiyyәtdә yerlәşәn özәllәşdirilmiş su obyektlәri
C) yaşayış mәntәqәlәrinin bina tikilmәmiş әrazilәri
D) düzgün cavab yoxdur
E) bütün variantlar düzdür
405) Sual:Girov kağızın tәrtibinә yol verilmir ,әgәr ipotekanın predmeti
A) әmlak kompleksi kimi müәssisәlәrdisә
B) meşәlәrdisә
C) kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlardısa
D) ipoteka haqqında müqavilәdә borcun mәblәği müәyyәn edilmәyibsә vә müәyyәn edilmәsi şәrtlәri göstәrilmәyibsә

E) bütün variantlar düzgündür
406) Sual:İpoteka müqavilәsi üzrә girovu verәnin hüququ var :
A) girov qoyulmuş әmlakdan onun tәyinatı üzrә istifadә etmәk
B) ipoteka ilә tәmin olunmuş öhdәliklәri yerinә yetirmәklә girova son qoymaq
C) girovu saxlayanın hüququ olmayan ipoteka obyektindәn gәlir vә sәmәrәni hasil etmәk
D) öhdәliyi sürәtlә icra etmәklә ipoteka predmetinә ödәnişlәri dayandırmaq
E) bütün variantlar düzgündür
407) Sual:İpoteka müqavilәsi üzrә girov verәn hüquqa malikdir :
A) girovu saxlayanın icazәsi olmadan girov obyektini müvәqqәti istifadәyә , icarәyә vermәk vә öhdәliyin icrası müddәtindәn çox olmayan müddәtә
servitut әldә etmәk
B) ipoteka predmetini vәsiyyәt etmәk
C) girov saxlayanın icazәsi ilә girova qoyulmuş әmlakı müsadirә etmәk
D) girova qoyulmuş әmlakın növbәti girovlarını hәyata keçirmәk
E) bütün variantlar düzgündür
408) Sual:Girovu verәn ipoteka müavilәsinә әsas hüquq var
A) onun sahibi kimi qalmaqla girova sahib olmaq , istifadә etmәk vә sәrәncam vermәk
B) girovu saxlayandan öhdәliyin tam vә ya qismәn icrasını tәsdiq edәn sәnәdlәri tәlәb etmәk
C) üçüncü şәxsin qeyri – qanuni sahibliyindәn әmlakı tәlәb etmәk
D) obyektin realizasiyasından әldә olunmuş mәblәğin bir hissәsilә borcu ödәdikdәn sonra qalan mәblәği tәlәb etmәk
E) bütün variantlar düzgündür
409) Sual:İpoteka müqavilәsi üzrә girov verәnin vәzifәlәri:
A) üçüncü şәxslәrin ipoteka predmetinә olan bütün hüquqları haqqında girov saxlayanı yazılı xәbәrdar etmәk
B) girova qoyulmuş әmlakın gözlәnilmәdәn zәdәlәnmәsi vә ya lәğvinә görә risk daşımaq
C) ipoteka predmetinin istifadә zamanı normal istismarına baxmayaraq onun dәyәrinin pislәşmәsi vә azalmasına imkan vermәmәk
D) girova qoyulmuş әmlakı yaxşı vәziyyәtdә saxlamaq vә onun saxlanması xәrclәrini çәkmәk
E) bütün variantlar düzgündür

410) Sual:Girov verәn ipoteka müqavilәsinә әsasәn borcludur
A) normalaşdırılmış müddәtdә ipoteka obyektinә cari vә әsaslı tәmiri hәyata keçirmәk
B) girova qoyulmuş әmlakı zәrәr riskindәn vә xarab olmadan öz hesabına tam dәyәrindә sığortalamaq
C) üçüncü şәxslәrin qәsdindәn girov qoyulmuş әmlakı qorumaq üçün mühüm ölçü götürmәk
D) ipoteka predmetinin zәdә riski vә ya xarab olma tәhlükәsi yaranan kimi girov saxlayan bu haqda mәlumatlandırmaq
E) bütün variantlar düzgündür
411) Sual:İpoteka müqavilәsinә әsasәn girovu saxlayanın hüququ var
A) әsas sifarişdә sığorta ödәnişi vә ya girova qoyulmuş әmlak hesabına öz tәlәblәrini tam hәcmdә yerinә yetirmәk
B) ipoteka әmlakının saxlanması haqqında mülkiyyәtçidәn ölçü qәbul etmәyi tәlәb etmәk
C) üçüncü şәxsә özünün ipoteka ilә tәmin edilmiş tәlәblәrini güzәştә getmәk
D) ipoteka obyektinә istәnilәn şәxsin qәsdini bitirmәyi tәlәb etmәk
E) bütün variantlar düzgündür
412) Sual:İpoteka müqavilәsi üzrә girovu saxlayanın hüquqları :
A) ipoteka ilә tәmin edilәn öhdәliklәrin vaxtından әvvәl icrasını tәlәb etmәk vә girov verәnin müsadirә edilmiş әmlakına haqq sәrf etmәk
B) girov predmetinin dәyişilmәsinә razılıq vermәk
C) ipoteka predmetinin saxlanması üzrә mülkiyyәtçidәn ölçü götürmәyi tәlәb etmәk
D) daşınmaz әmlakın ölçü , vәziyyәt vә saxlanma şәrtlәrinin sәnәdlәr vә faktiki varlığının yoxlanması
E) bütün variantlar düzgündür
413) Sual:torpaq sahәlәrinin girovu haqqında müqavilәnin ayrılmaz hissәsi kimi әlavә edilir
A) kredit müqavilәsi
B) daşınmaz әmlak obyektinә vә mülkiyyәtinә әsl şәhadәtnamә
C) torpaq sahәsinin planı vә onun sәrhәdlәrinin çertyoju
D) torpaq sahәsinin bazar dәyәri haqqında qiymәt tәyin edәnin bağlanması
E) bütün cavablar doğrudur
414) Sual:torpaq sahәlәrinin girovu haqqında müqavilәnin ayrılmaz hissәsi kimi әlavә edilir
A) obyektlәrin bütün sahiblәrinin razılığı
B) әrazinin normativ dәyәri haqqında akt

C) torpaq sahәsinin planı vә onun sәrhәdlәrinin çertyoju
D) daşınmaz әmlak obyektinә vә mülkiyyәtinә әsl şәhadәtnamә
E) bütün cavab doğrudur
415) Sual:Fәaliyyәtinin әsasını lizinq әmәliyyatları tәşkil edәn ilk cәmiyyәt
A) «Yunayted Marketing korpareyşn»
B) «Yunayted Steyts Advertising korporeşn»
C) «Yunayted Steyts Lizinq korporeşn»
D) «Yunayted Steyts Seaoffşord korporeşn»
E) Düzgün cavab yoxdur
416) Sual:Fәaliyyәtinin әsasını lizinq әmәliyyatları tәşkil edәn ilk cәmiyyәt 1952ci ildә hansı şәhәrdә yaradılmışdır.
A) Yerusәlim
B) Tehran
C) SanFransisko
D) Tәbriz
E) Düzgün cavab yoxdur
417) Sual:Amerika lizinqinin atası hesab edilәn şәxs:
A) Henri Şonfeld
B) Alex İspanuel
C) A.Smit
D) C.L.Fransua
E) Düzgün cavab yoxdur
418) Sual:Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn variantı seçin. "Keçәn әsrin .......... illәrindәn başlayaraq bir çox Avropa dövlәtlәrinin qanunvericiliyindә
lizinq fәaliyyәtini ifadә etmәk üçün müxtәlif terminlәrdәn istifadә olunmağa başlandı."
A) 10
B) 20
C) 30
D) 60

E) Doğrucavab yoxdur
419) Sual:N.M.Vasilyev, M.İ.Braqinski vә V.V.Vitryanski birbaşa vә praktiki şәkildә birmәnalı olaraq tәsdiq edirlәr ki
A) lizinq vә icarә arasında prinsipial fәrqlәr yoxdur
B) lizinq vә icarә arasında prinsipial fәrqlәr var
C) lizinq vә icarә arasında prinsipial fәrqlәr az var
D) lizinq vә icarә arasında prinsipial fәrqlәr çox var
E) Düzgün cavab yoxdur
420) Sual:Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn sözü seçin. "İ.A.Buzova, Q.A.Maxovikova vә V.V.Terexova lizinq ilә maliyyә icarәsi müqavilәsi arasında
......... işarәsi qoyurlar."
A) Vurma
B) Çıxma
C) Bәrabәrlik
D) Bölmә
E) Toplama
421) Sual:M.İ.Leşşenkoya görә lizinq kredit olmaqla, әnәnәvi bank ssudasından onunla fәrqlәnir ki, :
A) o, lizinq verәn tәrәfindәn lizinq alana әmlakın (avadanlıq, maşın, gәmi vә s.) istifadәyә verilmәsi formasında tәqdim olunur.
B) o, lizinq verәn tәrәfindәn lizinq alana hüququn istifadәyә verilmәsi formasında tәqdim olunur.
C) o, lizinq verәn tәrәfindәn lizinq alana qiymәtin istifadәyә verilmәsi formasında tәqdim olunur.
D) o, lizinq verәn tәrәfindәn lizinq alana әmәyin istifadәyә verilmәsi formasında tәqdim olunur.
E) Düzgün cavab yoxdur.
422) Sual:V.D.Qazman lizinqin mahiyyәtini görür:
A) «...lizinq verәn tәrәfindәn maliyyә vasitәlәrinin lizinq alanın iqtisadiyyatına toplanmasında ...»
B) «...lizinq verәn tәrәfindәn müvәqqәti sәrbәst xüsusi vә cәlb edilmiş maliyyә vasitәlәrinin lizinq alanın iqtisadiyyatına
investisiyalaşdırılmasında...»
C) «...lizinq verәn tәrәfindәn maliyyә vasitәlәrinin lizinq alanın iqtisadiyyatına yaranmasında...»
D) «...lizinq verәn tәrәfindәn maliyyә vasitәlәrinin lizinq alanın iqtisadiyyatına yox olmasında ...»

423) Sual:Qeyd etmәk lazımdır ki, lizinq icarә mexanizmi ilә:
A) Bağlı deyil
B) Әlaqәsi yoxdur
C) Fәrqi yoxdur
D) Sıx bağlıdır.
E) Düzgün cavab yoxdur
424) Sual:R.M.Cәbiyevin tәbirincә lizinq mahiyyәtcә lizinq verәn tәrәfdәn lizinq alana istifadәyә verilәn avadanlıq şәklindә ....... .
A) hәdiyyәdir
B) paydır
C) reklamdır
D) kreditdir
E) doğru cavab yoxdur
425) Sual:Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn variantı seçin. " lizinq özündә tәşkilatiiqtisadi münasibәtlәrin әn azı üç növünü: ................ birlәşdirәn
sahibkarlıq fәaliyyәti sistemidir."
A) icarә
B) investisiya
C) ticarәti
D) bütün cavablar doğrudur
E) doğru cavab yoxdur
426) Sual:Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn variantı seçin " Lizinq mürәkkәb hadisә kimi çoxukladlı iqtisadiyyatın formalaşması vә istehsal
fәaliyyәtinin fәallaşdırılması üzrә әn mühüm .......... funksiyalarını yerinә yetirir."
A) xalq tәsәrrüfatı
B) reklam
C) marketinq
D) françayzinq
E) düzgün cavab yoxdur.
427) Sual:Lizinq mexanizminin kömәyilә istehsalın 2 vacib amili birlәşir:

A) әmәk va kapital
B) reklam vә ticarәt
C) marketinq vә reklam
D) innovasiya vә biznes
E) Düzgün cavab yoxdur
428) Sual:Lizinqә görә ödәniş – :
A) bu, sahibkarın vә icarәdarın lizinq obyektindәn istifadә prosesindә yaradılmış gәlirin paylanması üzrә iqtisadi münasibәtlәrinin formasıdır
B) bu, sahibkarın vә icarәdarın lizinq obyektindәn istifadә etmәsidir
C) bu, sahibkarın vә icarәdarın lizinq obyektindәn istifadә etmәmәsinә görә ödәmәsidir.
D) bu, sahibkarın vә icarәdarın lizinq obyektindәn istifadә etdiyinә görә olan gәlirdir.
E) düzgün cavab yoxdur
429) Sual:Lizinq ödәmәlәrinin öz tәrkibindә isә mühüm komponentlәrii seçmәk olar. Bunlara aiddir:
A) ödәmәlәrin iqtisadi elementlәr üzrә tәrkibi;
B) ödәmәlәrin ölçüsü vә ya sәviyyәsi;
C) hesablaşmalar metodları (üsulları).
D) bütün cavablar doğrudur.
E) doğru cavab yoxdur.
430) Sual:Tәmiz lizinq ödәmәlәri zamanı lizinq alan hansı mәsrәflәri ödәyir
A) qızdırma
B) işıqlandırma
C) әmlakın saxlanılması mәsrәflәri
D) bütün cavablar doğrudur
E) doğru cavab yoxdur
431) Sual:lizinq sövdәlәşmәlәrinin dolayı iştirakçıları aşağıdakılardan biri deyil.
A) Lizinq verәni kreditlәşdirәn investisya bankaları
B) Siğorta şirkәtlәri
C) Broker vә digәr vasitәçilәr

D) Lizinq verәni maliyyәlәşdirәn investisya bankları
E) Düzgün cavab yoxdur
432) Sual:lizinq müqavilәsinin birbaşa iştirakçılarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Lizinq firmaları vә şirkәtlәri
B) Istehsal ticarәt vә nәqliyyat müәssisәlәri
C) Müqavilә obyektinin tәdarükçüsü
D) Lizinq alan vә icarәdar
E) Düzgün cavab yoxdur
433) Sual:lizinq verәni kreditlәşdirәn vә müqavilәnin zamini rolunda kim çıxış edir?
A) Siğorta şirtәtlәri
B) Maliyyә idarәlәri
C) Kommersiya vә investisya bankları
D) Dövlәt müәssisәlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
434) Sual:Aşağıdakılardan hansı lizinqin әsas xüsusiyyәtlәrindәn biridir?
A) Kiçik vә orta müәssisәlәrin kredit qabiliyyәtinә malik olmasıdır
B) Lizinq kapital qoyulşunun hәcmini artırır
C) Lizinq alanın alqısatqı müqavilәsi üzrә tәlәblәrin birbaşa әmlakın satıcısına qarşı irәli sürülmәsi hüquqna malik olmasıdır.
D) Lizinq bank kreditindәn daha sәmәrәli üsuldur
E) Düzgün cavab yoxdur
435) Sual:Liziqin mәnfi cәhәti hesab edilә bilmәz:
A) Lizinq müqavilәnin bağlanmadığı,lakin avadanlığın köhnәldiyi halda icarәdar köhnә avadanlığa görә icarә haqqı ödәyir.
B) Operativ lizinqdә köhnәlmiş avadanlığın riski icarәverәndә olur, o da itkiyә mәruz qalmamaq üçün icarә haqqını qaldırır.
C) Maliyyә lizinqindә avadanlıq köhnәldikdәn sonra da lizinq ödәnilir.
D) Әgәr obyekt iri vә unikaldırsa, müqavilәnin hazırlanması çox vaxt vә vәsait tәlәb edir.
E) Düzgün cavab yoxdur

436) Sual:Liziqin müsbәt cәhәti hesab edilә bilmәz:
A) Lizinq müqavilәsi kredit müqavilәsindә daha asan әldә olunur.
B) Tәminat әmlakın özü olur.
C) Ödәnmәlәrin dәrhal hәyata keçirilmәsi tәlәb edilmir
D) Maliyyә lizinqindә avadanlıq köhnәldikdәn sonra da lizinq ödәnilir.
E) Düzgün cavab yoxdur
437) Sual:Aşağıdakılardan biri lizinqin növlәrinә daxil deyil:
A) istehsalçı lizinqi
B) Maliyyә lizinqi
C) Operativ lizinq
D) Geri qaytarılan lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
438) Sual:Lizinq әmәliyyatlarınin әlavә iştirakçilarına daxil deyil:
A) kommersiya bankları
B) investisiya bankları
C) әhali
D) sığorta kompaniyaları
E) Düzgün cavab yoxdur
439) Sual:Lizinqin xarakterik cәhәtlәrindәn biri hesab edilә bilmәz:
A) kreditin әnәnәvi formalarından fәrqli olaraq lizinqdә ssudanm pul formasi iştirak etmir
B) lizinq götürәn әmlakın istifadә müddәti bitәnәdәk onu lizinq verәnә qaytarmalıdır
C) lizinqdә ssudanın әmlak formasi tәzahür edir;
D) tәminat obyekti olan lizinq әmlakı kreditorun mülkiyyәtindә qalir;
E) Düzgün cavab yoxdur
440) Sual:Lizinq ödәmәlәrinin tәrkibinә daxil deyil:
A) amortizasiya
B) lizinq verәnin cәlb edilәn resusrlara görә ödәmәlәri

C) lizinq alanın lizinq verәnә digәr borcu
D) lizinq marjası(13%)
E) Düzgün cavab yoxdur
441) Sual:Lizinq ilk defe hansı kompaniya tәrәfindәn aparılmışdır?
A) Microsoft
B) Procter&Gemble
C) PWC
D) Bell
E) Düzgün cavab yoxdur
442) Sual:Lizinq sövdәlәşmәlәrinin effektivliyi özlәrini nәdә göstәrmir?
A) investisya prosesinin aktivlәşdirilmәsindә
B) lizinq alan müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasında
C) xırda vә orta biznesin rәqabәt vәziyyәtinin qaldırılmasında
D) yeni sazişlәrin bağlanması vә onların sayının çoxalmasında
E) Düzgün cavab yoxdur
443) Sual:Lizinq әmәliyyatları istehsalın maliyyәlәşdirilmәsi üçün kimlәri әmәkdaşlıq etmәyә sövq edir?
A) Lizinq götürmәk istәyәnlәrlә lizinq verәnlәri
B) Bank strukturları ilә sahibkarları
C) әhali ilә dövlәt strukturlarını
D) xarici vәtәndaşlarla yerli әhalini
E) Düzgün cavab yoxdur
444) Sual:Lizinqin әsas iştirakçıları hansılardır?
A) Avadanlığı satan şirkәt, lizinq şirkәti
B) Avadanlığı satan şirkәt, müştәri
C) Lizinq verәn, lizinq alan
D) Satıcı, lizinq verәn
E) Düzgün cavab yoxdur

445) Sual:Aşağıdakılardan hansı lizinq müqavilәsinin әsasını tәşkil etmir?
A) Lizinq ödәnişlәri
B) Lizinq üzrә tәklif olunan xidmәtlәr
C) Müqavilәnin obyekti
D) Müqavilәnin subyektlәri
E) Maşın vә ya avadanlığın mülkiyyәt hüququ
446) Sual:Ortamüddәtli icarәni başqa cür necә adlandırırlar?
A) Kredit
B) Lizinq
C) Rentinq
D) Hirinq
E) Ipoteka
447) Sual:İcarә müqavilәsinin müddәtdәn asılı olaraq növlәri hansılardır?
A) Qısamüddәtli, ortamüddәtli, müddәtsiz
B) Qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli
C) Qısamüddәtli, uzunmüddәtli
D) Qısamüddәtli, müddәtsiz
E) Düzgün cavab yoxdur
448) Sual:ilk dәfә lizinq harda tәtbiq olunub?
A) Qәdim Misir
B) Qәdim Yunanistan
C) Şumer
D) Babilәr
E) Heç biri
449) Sual:әsas fәaliyyәti lizinq әmәliyyatları olan ilk cәmiyyәt hansı şәhәrdә yaranmışdır?
A) Los Angeles

B) Nyu York
C) Paris
D) San Fransisko
E) Vaşinqton
450) Sual:Avropa Lizinq Cәmiyyәti Birliyi neçә Avropa ölkәsini özündә birlәşdirir?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18
451) Sual:90 –cı illәrdә ABŞ da maşın vә avadanlıqlara edilmiş kapital qoyuluşlarında lizinqin payı neçә faiz olmuşdur?
A) 4045%
B) 4550%
C) 3540%
D) 3035%
E) 2530%
452) Sual:Avropada ilk maliyyә lizinq qurumları nә zaman yaranıb?
A) XIX әsrin 2030 cu illәrindә
B) XX әsrin 2030 cu illәrindә
C) XIX әsrin 5060 –cı illәrindә
D) XX әsrin 5060 –cı illәrindә
E) XX әsrin 6070 –ci illәrindә
453) Sual:Lizinq özündә aşağıdakı elementlәri birlәşdirir:
A) İcarә, depozit, investisiya
B) İnvestisiya, bank krediti, icarә
C) İcarә, bank krediti, broker
D) İcarә, investisiya, diller

E) Bank krediti, istehlakçı, istehsalçı
454) Sual:Dünya lizinq bazarının inkişafı әlaqәdardır :
A) İştirakçı ölkәlәrin inkişafıyla
B) İstehsalın intensive inkişafıyla
C) Beynәlxalq lizinqin genişlәnmәsiylә, hansı ki ümumiiqtisadi sәviyyәdәn ayrılır
D) beynәlxalq lizinqin inteqrasiyasıyla
E) hamısı
455) Sual:Lizinq bazarının infrastrukturunu formalaşdırmaq üçün nә etmәk lazımdır?
A) elmi nәaliyyәtlәrdәn sәmәrәli istifadә etmәyә imkan verәn infrastrukturu yaratmaq
B) ETİni әhatә edәn infrastrukturu müasirlәşdirmәk
C) elmi texniki fәaliyyәt vә kommersiya effektli fәaliyyәtlәrin transformasiyasını tәmin etmәk
D) kadr hazırlığı sistemini yenidәnqurmaq
E) hamısı
456) Sual:Azәrbaycanda elmi texniki siyasәtin hәyata keçirilmәsi üçün nә etmәk lazımdır?:
A) sahәvi maraqlara yönәlmiş , tәdqiqatların proqram – mәqsәdli sistemini yaratmaq
B) elmi – tәdqiqat laboratoriyalarının sistemini yenidәn formalaşdırmaq, prioritet tәdqiqatların hәyata keçirilmәsindә ölkә tәşkilatlarının orientasiya
etmәk
C) yüksәk mәhsuldar elmi tәdqiqat texnologiyalarınıtәşkilati , texniki , iqtisadi , informasiya şәrtlәrini yaratmaq
D) elm sahәsinә gәnc kadrları cәlb etmәk , elmi mәyin prestijin artırmaq
E) hamısı
457) Sual:İstehsalat qüvvәsinә aiddir 1.anominal, maksimal 2. tәbii şәrait 3.texnologiya 4.normal istehsalat qüvvәsi
A) 1,4
B) 1,2
C) 1,2,3
D) 1,3,4
E) 2,3

458) Sual:Aşağıdakılardan hansı layihәnin yerlәşdirilmәsi tipidir, 1 resurs yönümlü 2 bazar vә ehtiyac 3 iqtisadi 4 sosial
A) 1,2
B) 1,3
C) 3,4
D) 2,4
E) 1,4
459) Sual: Lizinq prosesinin birinci mәrhәlәsindә nә baş verir
A) әmlakın istismara qәbul edilmәsi aktının imzalanması
B) әmlakın sığortalanması haqqında müqavilәnin bağlanması
C) lizinq alanın ödәmә qabiliyyәti vә lizinq layihәsinin sәmәrәliliyi haqqında nәticәlәrin hazırlanması
D) hüquqi razılaşmaların (müqavilәlәrin) bağlanması üzrә hazırlıq işlәri aparılır
E) tәdarükçüyә (satıcıya) sifariştapşırığın göndәrilmәsi
460) Sual: Lizinq prosesi bir qayda olaraq, neçә mәrhәlәdә hәyata keçirilir
A) 5
B) 12
C) 3
D) 6
E) 10
461) Sual: Lizinq fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә üç әsas konsepsiya seçmәk olar:
A) istehsalat, marketinq vә ixtisaslaşdırılmış
B) iqtisadi, marketinq, istehsal
C) istehsal, bölgü, mübadilә
D) marketinq, istehsal, istehsalat
E) düzgün cavab yoxdur
462) Sual: Texnologiyaların alınması mәnbәlәri
A) lisenziyalaşdırma
B) texnologiyaya tam hüququn әldә edilmәsi

C) hamısı
D) texnologiyadan istifadә hüququna birgә sahib olma
E) düzgün cavab yoxdur
463) Sual: Tәchizat mәnbәlәrinә görә materiallar
A) xarici, daxili, onların yerlәşdiyi yer
B) düzgün cavab yoxdur
C) daşınan vә daşınmaz
D) ümumi vә xüsusi
E) xarici, daxili, ümumi
464) Sual: Mәhsulun satışından sonrakı xidmәtlәr
A) texniki qulluq vә tәmir üzrә xidmәtlәr
B) hamısı
C) düzgün cavab yoxdur
D) ehtiyat hissәlәrinin çatdırılması
E) müxtәlif coğrafi mәntәqәlәrdә müvafiq qüvvәlәrin yaradılması
465) Sual: Layihәnin mәqsәdlәrinә aiddir
A) idxalın yerlәşdirilmәsi
B) xәrclәrdә liderlik
C) alıcıları mәhdud qrupa yönәltmәk
D) mәhsulun inkişafı
E) diversifikasiya
466) Sual: Liziqin mәnfi cәhәti hesab edilә bilmәz
A) Lizinq müqavilәnin bağlanmadığı,lakin avadanlığın köhnәldiyi halda icarәdar köhnә avadanlığa görә icarә haqqı ödәyir
B) Operativ lizinqdә köhnәlmiş avadanlığın riski icarәverәndә olur, o da itkiyә mәruz qalmamaq üçün icarә haqqını qaldırır
C) Maliyyә lizinqindә avadanlıq köhnәldikdәn sonra da lizinq ödәnilir.
D) Әgәr obyekt iri vә unikaldırsa, müqavilәnin hazırlanması çox vaxt vә vәsait tәlәb edir.
E) Tәminat әmlakın özü olur

467) Sual: Lizinqin xarakterik cәhәtlәrindәn biri hesab edilә bilmәz:
A) kreditin әnәnәvi formalarından fәrqli olaraq lizinqdә ssudanm pul formasi iştirak etmir
B) lizinq götürәn әmlakın istifadә müddәti bitәnәdәk onu lizinq verәnә qaytarmalıdır
C) lizinqdә ssudanın әmlak formasi tәzahür edir;
D) tәminat obyekti olan lizinq әmlakı kreditorun mülkiyyәtindә qalir
E) ssudaınn mәblәği әmlakin dәyәri (iikin vә ya qalıq) әsasında müәyyәn olunur;
468) Sual: Liziqin müsbәt cәhәti hesab edilә bilmәz
A) Lizinq müqavilәsi kredit müqavilәsindә daha asan әldә olunur
B) Tәminat әmlakın özü olur.
C) Ödәnmәlәrin dәrhal hәyata keçirilmәsi tәlәb edilmir
D) Maliyyә lizinqindә avadanlıq köhnәldikdәn sonra da lizinq ödәnilir.
E) Avadanlığı vaxtaşırı yenilәmә imkanı olur
469) Sual: Rovelver lizinq nәdir?
A) icarә obyektinin dәyәrinin tam ödәnilmәsi ilә sәciyyәlәnәn icarә növüdür
B) lizinq predmetinin istifadә hüququnun 3cü tәrәfә (lizinq kompaniyasına) keçmәsi ilә yaranan lizinq növüdür
C) iştirakçılarının hamısının 1 ölkә daxilindә olan lizinqdir
D) iştirakçıları müxtәlif ölkәlәrdәn olan lizinq növüdür
E) bu lizinqdә lizinq alan müәyyәn müddәtdәn sonra icarәyә götürdüyü әmlakı digәr lizinq obyekti ilә әvәz edә bilәr
470) Sual: Lizinqin növlәri haqqında fikirlәrdәn biri yalnışdır
A) Maliyyә lizinqi uzunmüddәtli razılaşma növü olub, amortizasiya icarәdar tәrәfindәn tam ödәnilir
B) Maliyyә lizinqindә müddәt bitәndәn sonra adәtәn әmlak icarәdar tәrәfindәn alınır
C) Operativ lizinq әşyanın әldә olunması vә saxlanılması xәrclәri bir lizinq kontraktı müddәtindә ödәnilmir
D) Operativ lizinq әmlakın dәyәrinin tam ödәnilmәsi ilә sәciyyәlәnir
E) Sublizinqlizinq predmetinin istifadә hüququnun 3cü tәrәfә (lizinq kompaniyasına) keçmәsi ilә yaranır
471) Sual: Lizinqin özünәmәxsus funksiyasi hesab edilә bilmәz:
A) Lizinq әsas fondlara vәsait qoyuluşunun bir formasidir.

B) Lizinq istehsalın madditexniki tәminatının proqressiv metodu rolunu oynayir.
C) İqtisadiyyatin kәnd tәsәrrüfati vә emal sәnayesi müәssisәlәrindә istehsal vasitәlәrinә mövsümi tәlәbatın ödәnmәsi
D) mәhsullann daşınmasının tәşkili
E) qiymәtli kağızla tәminat vasitәsilә debütor borclarının ödәnilmәsi
472) Sual: Lizinq ödәmәlәrinin tәrkibinә daxil deyil
A) amortizasiya
B) lizinq verәnin cәlb edilәn resusrlara görә ödәmәlәri
C) lizinq alanın lizinq verәnә digәr borcu
D) lizinq marjası(13%)
E) risk mükafatı
473) Sual: Lizinqin müddәti hesablanarkәn aşağıdakılardan biri nәzәrә alınmaya bilәr:
A) Avadanlıqların xidmәt müddәti
B) Avadanlığın amortizasiya mәrhәlәsi
C) İnflyasiya prosesi
D) lizinq bazarının durumu
E) Borc kapital bazarının konyukturu
474) Sual: Aşağıdakılardan biri lizinqin növlәrinә daxil deyil:
A) istehsalçı lizinqi
B) Maliyyә lizinqi
C) Operativ lizinq
D) Geri qaytarılan lizinq
E) Müstәqil lizinq
475) Sual: Lizinq әmәliyyatlarınin әlavә iştirakçilarına daxil deyil
A) kommersiya bankları
B) investisiya bankları
C) әhali
D) sığorta kompaniyaları

E) brokerlәr
476) Sual: Fәaliyyәtinin әsasını lizinq әmәliyyatları tәşkil edәn ilk cәmiyyәt hansı şirkәt tәrәfindәn yaradılmışdır?
A) Bell
B) YSLK
C) Ford
D) Avesta
E) Düzgün cavab yoxdur
477) Sual: Fәaliyyәtinin әsasını lizinq әmәliyyatları tәşkil edәn ilk cәmiyyәt harada yaradılmışdır?
A) SanFransisko
B) LasVeqas
C) Vaşinqton
D) Boston
E) Düzgün cavab yoxdur
478) Sual: Fәaliyyәtinin әsasını lizinq әmәliyyatları tәşkil edәn ilk cәmiyyәt nә vaxt yaradılmışdır?
A) 1950
B) 1951
C) 1952
D) 1953
E) Düzgün cavab yoxdur
479) Sual: Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosilaiqtisadi dәyişikliklәrә sәbәb olur?
A) yerli kapital bazarının inkişafı
B) iqtisadiyyata xarici vә yerli investisyaların qoyulmasının stimullaşdırılması
C) hәyat sәviyyәsinin daima yaxşılaşması
D) maliyyә xidmәtlәri sektorunun maliyyәlәşmәyә daha sadәlәşmiş çıxışın sahibkarlara tәqdim edilmәsi
E) hamısı
480) Sual: Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosilaiqtisadi dәyişikliklәrә sәbәb olur?

A) Hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә
B) Xarici kapital bazarının inkişafına
C) Yalnız yerli investisyalaraın qoyulmasının stimullaşdırılması.
D) yerli kapital bazarının inkişafı
E) Düzgün cavab yoxdur.
481) Sual:Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosilaiqtisadi dәyişikliklәrә sәbәb olur?
A) Hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә
B) Xarici kapital bazarının inkişafına
C) Yalnız yerli investisyalaraın qoyulmasının stimullaşdırılması.
D) iqtisadiyyata xarici vә yerli investisyaların qoyulmasının stimullaşdırılması
E) Düzgün cavab yoxdur.
482) Sual:Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosilaiqtisadi dәyişikliklәrә sәbәb olur?
A) Hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә
B) Xarici kapital bazarının inkişafına
C) Yalnız yerli investisyalaraın qoyulmasının stimullaşdırılması
D) maliyyә xidmәtlәri sektorunun maliyyәlәşmәyә daha mürәkkәblәşmiş çıxışın sahibkarlara tәqdim edilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur.
483) Sual:Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosilaiqtisadi dәyişikliklәrә sәbәb olur?
A) Hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә
B) Xarici kapital bazarının inkişafına
C) Yalnız yerli investisyalaraın qoyulmasının stimullaşdırılması.
D) maliyyә xidmәtlәri sektorunun maliyyәlәşmәyә daha sadәlәşmiş çıxışın sahibkarlara tәqdim edilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
484) Sual: Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosilaiqtisadi dәyişikliklәrә sәbәb olur?
A) Hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә
B) Xarici kapital bazarının inkişafına
C) Yalnız yerli investisyalaraın qoyulmasının stimullaşdırılması.

D) hәyat sәviyyәsinin daima yaxşılaşması
E) Düzgün cavab yoxdur.
485) Sual: Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosilaiqtisadi dәyişikliklәrә sәbәb olur?
A) Hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә
B) Xarici kapital bazarının inkişafına
C) Yalnız yerli investisyalaraın qoyulmasının stimullaşdırılması.
D) istehsalın inkişafı sahәsindә layihәlәrin dәstәklәnmәsi yolu ilә milli rifahın yaxşılaşdırılması
E) Düzgün cavab yoxdur
486) Sual:Respublikamızda hansı sahәdә lizinq şәrtlәrini sadәlәşdirib vә sahibkarlara dәstәk olunur?
A) Bina tikintisi sahәsindә
B) Kәnd tәsrrüfatı sahәsindә
C) Daşınma işlәri sahәsindә
D) Bütün sahәlәrdә
E) Düzgün cavab yoxdur
487) Sual:Hazırada qeyri neft sektorunun aşağı dәrәcәsi vә bank sisteminnin iri investisyaları maliyyәlәşdirmәk imkanlarının mәhdud olduğu şәrait
hansı lizinq növünün әhәmiyyәtini daha da artırır?
A) Operativ lizinq
B) Maliyyә lizinq
C) Geri qaytarılan lizinq
D) Hәr üçünü
E) Düzgün cavab yoxdur
488) Sual:Ekspertlәrin fikrincә mәhz lizinq münasibәtlәrinin geniş inkişafı hansı aşağıdakı problemin hәllinә kömәk edir?
A) Qeyrihökumәt tәşkilatlarının inkişafı
B) Beynәlxlaq tәhlükәsizlik tәşkilatında ölkә yerinin möhkәmlәnmәsi
C) Dünya bankından ssudaların alınmasına
D) Bütövlükdә iqtisadiyyatın modernizasiyası
E) Düzgün cavab yoxdur

489) Sual:Ekspertlәrin fikrincә mәhz lizinq münasibәtlәrinin geniş inkişafı hansı aşağıdakı problemin hәllinә kömәk edir?
A) Maliyyәlәşmә mәmbәlәrinin cәlb olunması
B) Qeyrihökumәt tәşkilatlarının inkişafı
C) Beynәlxlaq tәhlükәsizlik tәşkilatında ölkә yerinin möhkәmlәnmәsi
D) Dünya bankından ssudaların alınmasına
E) Düzgün cavab yoxdur
490) Sual:Ekspertlәrin fikrincә mәhz lizinq münasibәtlәrinin geniş inkişafı hansı aşağıdakı problemin hәllinә kömәk edir?
A) Әsas fondların tәzәlәnmәsi
B) Qeyrihökumәt tәşkilatlarının inkişafı
C) Beynәlxlaq tәhlükәsizlik tәşkilatında ölkә yerinin möhkәmlәnmәsi
D) Dünya bankından ssudaların alınmasına
E) Düzgün cavab yoxdur
491) Sual:Fikirlәrdәn hansı yalnışdır?
A) Lizinq müraciәti potensal lizinq alan onu maraqlandıran obyektin geniş tәsvirini vermәklә lizinq müraciәtinin formasını doldurur
B) Lizinq müraciәtinә baxılması elmi şura tәrәfindәn baxılır
C) Alqısatqı müqavilәsinin bağlanması lizinq verәn vә satıcı arasında müqavilә bağlanır
D) Siğorta lizinq müqavilәsi ilә ayrı qayda nәzәrdә tutulmadıqda satıcı lizinq obyektini siğortalamalıdır.
E) Düzgün cavab yoxdur
492) Sual:Aşağıdakılardan hansı lizinq ödәnişinә daxildir?
A) Gömrük rüsumlar
B) Riskin mәblәği
C) Gәlirlәr
D) Xәrclәr
E) Düzgün cavab yoxdur
493) Sual:Aşağıdakılardan hansı lizinq ödәnişinә daxil deyil?
A) Müqavilәnin lizinq verәn tәrfindәn hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan resursların ödәnişi

B) Lizinq marjası
C) Gәlir
D) düzgün cavab yoxdur
E) Amortizasiya
494) Sual:lizinq müqavilәsinin әsasını tәşkil etmir:1. müqavilәnin obyekti 2. müqavilәnin subyektlәri 3. lizinq obyektinin istifadә mәqsәdlәri 4.lizinq
ödәnişlәri 5.lizinq müqavilәsinin müddәti 6. lizinq alanın vәtәndaşlığı
A) 1,2
B) 2,6
C) 3,5
D) 3,6
E) düzgün cavab yoxdur
495) Sual:Lizinq haqqinda fikirlәrdәn hansı yalnışdır:
A) Lizinq uzunmüddәtli icarә növüdür.
B) Lizinq investisyalar elementlәrini cәmlәşdirәn münasibәtlәr kompleksidir
C) Lizinq lizinq verәnlә alan arasında bağlanan uzunmüddәtli maliyyә sazişidir
D) Lizinq әmlakın başqa bir şәxsin müvәqqәti sahibliyinә verilmәsidir
E) düzgün cavab yoxdur
496) Sual:Lizinqin әsas növlәridir:
A) hamısı
B) Maliyyә lizinqi
C) Operativ lizinq
D) Sublizinq
E) Sadә lizinq
497) Sual:Madditexniki tәchizatın hansı infrastruktur sahәsinә aid deyil?
A) hamisi
B) irrasional
C) proporsional

D) rasional
E) sosial
498) Sual:Avrolizinqin hәqiqi üzvü olan ölkәlәr:
A) hamısı
B) Norveç
C) Hollandiya
D) Portuqalya
E) Polşa
499) Sual:Lizinq ödәnişlәrinin hesablanması hәyata keçirilә bilәr?
A) tәrәflәrin seçdiyi ödәniş formasından vә üsullarından asılı olaraq, müxtәlif metodlarla
B) Müxtәlif üsullarla
C) adi yollarla
D) primitiv üsullar
E) Mürәkkәb tәrkiblә
500) Sual:Lizinqin növlәri:
A) operativ, maliyyә, qaytarılan vә digәr
B) adi, sadә vә mürәkkәb
C) uzun, qısa vә orta
D) primitiv, yeni vә kreativ
E) müddәtli vә müddәtsiz
501) Sual:Ödәniş üsullarına görә lizinq ödәnişlәrini aşağıdakılara ayırmaq olar: 1) natural 2) pullu 3) istehsal edilmiş 4) qarışıq
A) 1 2 3 4
B) 1 2 3
C) 1 3 4
D) 1 2 4
E) 2 3 4

502) Sual:Bunlardan hansı lizinqin әsas növlәrindәn deyil?
A) Maliyyә lizinqi
B) Operativ lizinq
C) Sublizinq
D) Geri qayıdan lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
503) Sual:Maliyyә lizinqindә avadanlığın cari vә әsaslı tәmiri kim tәrәfindәn hәyata keçirilir.?
A) Lizinqverәnin öz hesabına
B) Lizinqalanın sığortadan aldığı pulla
C) Sığorta şirkәtinin öz hesabına
D) Bankın hesabına
E) Düzgün cavab yoxdur
504) Sual:Lizinq …….. vәsait qoyuluşunun bir formasıdır
A) banklara
B) әsas fondlara
C) Amortizasiya xәrclәrinә
D) Ipotekaya
E) Dövriyyә fondlarına
505) Sual:İstәnilәn lizinq ödәnişinә daxil deyil?
A) amortizasiya
B) müqavilәnin lizinqverәn tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan resursların ödәnişi
C) lizinq marjası – bura lizinqverәnin göstәrdiyi xidmәtlәrә görә әldә etdiyi gәlir daxildir (13%)
D) riskin mәblәği – bu mәblәğ lizinqverәnin aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
E) düzgün cavab yoxdur
506) Sual:Lizinq әmәliyyatlarının tәtbiqinә vә onun genişlәndirilmәsinә әsaslı surәtdә şәrait yaradan onun iştirakçıları üçün müәyyәn edilmiş ......
sistemidir.
A) Vergi mәcәllәsi

B) Vergi hüquqları
C) Vergi güzәştlәri
D) Vergi tariflәri
E) Düzgün cavab yoxdur
507) Sual:Lizinq ödәmәlәrinin sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrә aid deyil ?
A) lizinq obyektinin dәyәri
B) amortizasiya müddәti
C) lizinqin tipi vә müddәti
D) lizinq üzrә ödәmәlәrin qrafiki
E) düzgün cavab yoxdur
508) Sual:Operativ lizinqin xüsusiyyәtlәrini göstәrin.
A) operativ lizinq müqavilәsinin müddәti adәtәn 10 ildәn artıq olur
B) operativ lizinq müqavilәsi lizinqalan tәrәfindәn istәnilәn vaxt pozula bilәr
C) mümkün risklәrin hamısı lizinqalanın üzәrinә düşür.
D) bütün cavabla doğrudur
E) düzgün cavab yoxdur
509) Sual:Operativ lizinqin xüsusiyyәtlәrini göstәrin.
A) operativ lizinq müqavilәsinin müddәti adәtәn 26 ildәn artıq olmur
B) operativ lizinq müqavilәsi lizinqalan tәrәfindәn heç vaxt pozula bilmәz
C) mümkün risklәrin hamısı lizinqalanın üzәrinә düşür.
D) bütün cavabla doğrudur
E) düzgün cavab yoxdur
510) Sual:Lizinq müqavilәsinә aşagıdakı hallarda xitam verilir
A) Müqavilә müddәti uzadıldıqda
B) Icarәçi müәssisәdә struktur dәyişikliyi edildikdә
C) Lizinq verәnin şәrtlәri dәyişdikdә
D) müәssisәnin nizmanamә kapitalı azaldıqda

E) düzgün cavab yoxdur
511) Sual:Tәcrübәdә istifadә olunan lizinq formaları aşağıdakılardan hansıdır?
A) Sublizinq, beynәlxalq
B) Daxili, sublizinq
C) Daxili, Beynәlxalq
D) Daxili, sublizinq, beynәlxalq
E) Geriqayıdan, daxili, beynәlxlaq
512) Sual:Bunlardan hansı lizinqin әsas növlәrindәn deyil?
A) Maliyyә lizinqi
B) Operativ lizinq
C) Sublizinq
D) İnstruktiv
E) Düzgün cavab yoxdur
513) Sual:Birinci qrup lizinqverәnlәr ...
A) kommersiya bankları, onların xüsusi bölmәlәri vә ya digәr maliyyәkredit münasibәtlәrindәn ibarәtdir
B) sәhmdar cәmiyyәti vә ya digәr tәşkilatihüquqi formada tәşkil olunan, kommersiya tәşkilatı kimi fәaliyyәt göstәrәn, özünün tәsis sәnәdlәrinә vә
xüsusi lisenziyasına görә lizingverәn funksiyasını yerinә yetirәn lizinq şirkәtlәri aiddir
C) Bu etibarlı, dayanıqlı lizinqalanların iştirakı ilә hәyata keçirilәn iri sövdәlәşmәlәrdә istifadә olunur
D) lizinq әmәliyyatlarını maliyyәlәşdirmәk mәnbәlәrinә malik olan istәnilәn firma, şirkәt, müәssisә vә tәşkilatların bölmәlәri, şöbә vә idarәlәrini
әhatә edir
E) düzgün cavab yoxdur
514) Sual:Lizinqalan ...
A) bu maşın vә avadanlıqları hazırlayan müәssisә vә ya lizinq әmlakını satan digәr hüquqi vә ya fiziki şәxsdir
B) sәhmdar cәmiyyәti vә ya digәr tәşkilatihüquqi formada tәşkil olunan, kommersiya tәşkilatı kimi fәaliyyәt göstәrәn, özünün tәsis sәnәdlәrinә vә
xüsusi lisenziyasına görә lizingverәn funksiyasını yerinә yetirәn lizinq şirkәtlәri aiddir.
C) bu fәrdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş istәnilәn tәşkilatihüquqi formada fәaliyyәt gostәrәn hüquqi şәxs vә ya fiziki şәxsdir
D) lizinq әmәliyyatlarını maliyyәlәşdirmәk mәnbәlәrinә malik olan istәnilәn firma, şirkәt, müәssisә vә tәşkilatların bölmәlәri,

E) düzgün cavab yoxdur
515) Sual:Lizinqverәn .....
A) bu fәrdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş istәnilәn tәşkilatihüquqi formada fәaliyyәt gostәrәn hüquqi şәxs vә ya fiziki şәxsdir.
B) bu maşın vә avadanlıqları hazırlayan müәssisә vә ya lizinq әmlakını satan digәr hüquqi vә ya fiziki şәxsdir
C) bu lizinq әmlakının icarәçisidir. O, öz әmlakını digәrinә razılaşdırılmış şәrtlәrlә müvәqqәti istifadәyә verir.
D) sәhmdar cәmiyyәti vә ya digәr tәşkilatihüquqi formada tәşkil olunan, kommersiya tәşkilatı kimi fәaliyyәt göstәrәn, özünün tәsis sәnәdlәrinә vә
xüsusi lisenziyasına görә lizingverәn funksiyasını yerinә yetirәn lizinq şirkәtlәri aiddir.
E) Düzgün cavab yoxdur
516) Sual:Lizinqin dolayı iştirakçısını göstәrin
A) kommersiya bankları
B) Lizinqalan
C) Lizinqverәn
D) Lizinq әmlakını göndәrәn
E) Hamısı
517) Sual:Maliyyә lizinqindә ....
A) avadanlığın orta müddәtli icarәyә verilmәsi vә müqavilә müddәti sonunda bu avadanlığın müqavilәdә әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş simvolik bir
dәyәrlә lizinqalana satılması nәzәrdә tutulur
B) avadanlığın uzun müddәtli icarәyә verilmәsi vә müqavilә müddәti sonunda bu avadanlığın müqavilәdә әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş simvolik bir
dәyәrlә lizinqverәnә satılması nәzәrdә tutulur
C) avadanlığın uzun müddәtli icarәyә verilmәsi vә müqavilә müddәti sonunda bu avadanlığın müqavilәdә әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş simvolik bir
dәyәrlә lizinqalana satılması nәzәrdә tutulur
D) lizinq şirkәti tәrәfindәn müştәrinin (lizinqalanın) әvvәlcәdәn razılığı olmadan alınır vә bununla bağlı bütün risklәri lizinq şirkәtiöz üzәrinә götürür
E) satıcı tәrәfindәn müştәrinin (lizinqalanın) әvvәlcәdәn razılığı ilә alınır vә bununla bağlı bütün risklәri lizinq şirkәti öz üzәrinә götürür
518) Sual:Operativ lizinqdә avadanlıq ....
A) müştәrinin (lizinqalanın) әvvәlcәdәn razılığı ilә alınır vә bununla bağlı bütün risklәri lizinq şirkәti öz üzәrinә götürür
B) lizinq şirkәti tәrәfindәn müştәrinin (lizinqalanın) әvvәlcәdәn razılığı olmadan alınır vә bununla bağlı bütün risklәri lizinq şirkәtiöz üzәrinә götürür
C) lizinq şirkәti tәrәfindәn müştәrinin (lizinqalanın) әvvәlcәdәn razılığı ilә alınır vә bununla bağlı bütün risklәri müştәri öz üzәrinә götürür

D) satıcı tәrәfindәn müştәrinin (lizinqalanın) әvvәlcәdәn razılığı ilә alınır vә bununla bağlı bütün risklәri lizinq şirkәti öz üzәrinә götürür
E) Düzgün cavab yoxdur
519) Sual:lizinqin әn geniş istifadә edilәn növlәrindәn biridir.
A) Konstruktiv lizinq
B) Instruktiv lizinq
C) Sublizinq
D) Konsultativ lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
520) Sual:Lizinq müqvilәsinin müddәtini müәyyәnlәşdirәrkәn lizinqalan vә lizinqverәn aşağıdakıları nәzәrә almalıdırlar?
A) Bankların maksimal faizlәri
B) Vergilәrin miqdarı
C) Tәlәb olunan maşın vә ya avadanlıq
D) Icarә alanın nizamnamә kapitalı
E) Düzgün cavab yoxdur
521) Sual:Alqısatqı müqavilәsinin bağlanması zamanı hansı proses hәyata keçirilir?
A) lizinq alanın müraciәti tәsdiq edildikdәn sonra lizinq verәn vә lizinq alan arasında lizinq müqavilәsi bağlanır;
B) lizinq alan lizinq obyektindәn istifadәyә görә mütәmadi olaraq lizinq ödәnişlәrini hәyata keçirir;
C) lizinq müqavilәsi ilә ayrı qayda nәzәrdә tutulmadıqda satıcı lizinq obyektini sığortalamalıdır;
D) bura lizinqverәnin göstәrdiyi xidmәtlәrә görә әldә etdiyi gәlir daxildir (13%)
E) düzgün cavab yoxdur
522) Sual:Alqısatqı müqavilәsinin bağlanması zamanı hansı proses hәyata keçirilir?
A) lizinq alanın müraciәti tәsdiq edildikdәn sonra lizinq verәn vә lizinq alan arasında lizinq müqavilәsi bağlanır;
B) lizinq alan lizinq obyektindәn istifadәyә görә mütәmadi olaraq lizinq ödәnişlәrini hәyata keçirir;
C) lizinq müqavilәsi ilә ayrı qayda nәzәrdә tutulmadıqda satıcı lizinq obyektini sığortalamalıdır;
D) bura lizinqverәnin göstәrdiyi xidmәtlәrә görә әldә etdiyi gәlir daxildir (13%)
E) lizinq verәn vә satıcı arasında alqısatqı müqavilәsi bağlanır

523) Sual:Lizinqin yaranmasının müәssisәlәr üçün müsbәt tәrәfi hansıdır?
A) müәssisәlәr әsas vәsaitlәrini satınalma ilә yanaşı kiralama yolu ilә dә qazanmaq imkanını әldә etmişdir
B) müәssisәlәr әsas vәsaitlәrini satınalma imkanına sahib olmuşdur
C) müәssisәlәrin dövriyyә xәrclәri azalmışdır
D) müәssisәlәrin nizamnamә kapitalı böyümüşdür
E) düzgün cavab yoxdur
524) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәlәr üçün hәr zaman müsbәt hal kimi qarşılanmır.?
A) Lizinq ödәnişlәri
B) Sığorta – lizinq müqavilәsi ilә ayrı qayda nәzәrdә tutulmadıqda satıcı lizinq obyektini sığortalamalıdır
C) Alqısatqı müqavilәsinin bağlanması  lizinq verәn vә satıcı arasında alqısatqı müqavilәsi bağlanır
D) Müәssisәlәr adәtәn istifadә etdiklәri әsas vәsaitlәrin hәm dә sahibidirlәr vә bu vәsaitlәr onların balansında da әks olunur
E) Düzgün cavab yoxdur
525) Sual:Bankların lizinq fәaliyyәtinin üstünlüyü özünü göstәrir
A) lizinq әmәliyyatında real material tәminatının mövcudluğu
B) regionda öz tәsir sferası vә әmәliyyatlarının әhatәsini genişlәndirmәk
C) kommision ödәnişlәri hesabına lizinq әmәliyyatlarının yüksәk gәlirliliyi
D) material istehsalı sferasının investisiyalaşdırılması hesabınaetibarlılığın yüksәldilmәsi
E) bütün variantlar doğrudur
526) Sual:Cәmiyyәtdә әmәyin bölünmә sәviyyәsindәn, müәssisәdә әmәyin bölünmә sәviyyәsindәn , kommersiya tәşkilatlarının ölçü vә tipindәn ,
lizinqin inkişafı mәrhәlәsindәn asılı olaraq lizinqin idarә edilmısinin hansı konsepsiyasını müәyyәn edirlәr?
A) istehsal
B) marketinq
C) ixtisaslaşmış
D) sahәvi
E) bütün variantlar doğrudur
527) Sual:Lizinq münasibәti subyektlәrinin hüququ vardır:
A) inzibati – idarәetmә fәaliyyәti

B) mәhkәmәdә digәr şәxslәrin fәaliyyәtini iddia etmәk
C) lizinq fәaliyyәtini başlatmaq vә hәyata keçirmәk
D) dövlәt xidmәtlәrindәn istifadә
E) bütün variantlar doğrudur
528) Sual:Lizinq münasibәti subyektlәrinin cәlb etmәk vә istifadә etmәk hüququ vardır :
A) maliyyә resursları
B) intellektual
C) hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәti
D) Şәxslәrin mülkiyyәt hüququ
E) bütün variantlar doğrudur
529) Sual:Lizinqin inkişafının obyektiv faktorlaını göstәәrin
A) texnika vә texnologiyanın yenilәşmә tempinin sürәtlәnmәsi
B) istifadәçilәrin özlәri tәrәfindәn mәhdudlaşdırılan, yeni texnikaya servis xidmәtinin çәtinlәşmәsi vә bahalaşması
C) istehsal olunan mәhsulun differensassiyasının güclәndirilmәsi vә bahalı ixtisaslaşdırılmış texnikaya daimi deyil . müvәqqәti tәlәbin
genişlәndirilmәsi
D) istehsal vasitәlәri bazarında çeşidi çoxalan maşın modellәrindәn әn effektivinin optimal seçiminin çәtinliyin artamsı
E) bütün variantlar doğrudur
530) Sual:Hansı hallarda lizinqalanlizinq müqavilsıinı xitam verilmısini tәlәb edә bilәr ?
A) lizinq verәn mülkiyyәti lizinqalanın istifadәsinә vermirsә
B) mülkiyyәt istifadәyә yarasız vәziyyәtdә olması meydana çıxarsa
C) lizinqverәn әsaslә tәmir işlәri hәyata keçirmirsә
D) mülkiyyәt şәraitdәn asılı olaraq müәyyәn edilmiş müddәtdә gәtirilmirsә, hansına ki lizinq verәn cavabdehdir
E) bütün variantlar doğrudur
531) Sual:Lizinq müqavilәsinin fәrqli xüsusiyyәtlәrini göstәrin :
A) üç tәrәfin iştirak etmәsi : lizinq alan , lizinq verәn vә lizinq predmetinin satıcısı
B) müqavilә münasibәtlәri kompleksinin mövcud olması
C) mülkiyyәtin sahibkarlıq mәqsәdlәri üçün istifadәsi

D) mülkiyyәtin xüsusilә lizinqә vermәk üçün әldә edilmәsi
E) bütün variantlar doğrudur
532) Sual:Hansı lizinq әlamәtidir?
A) Sahibkarlıq zonasınının genişlәndirilmәsi
B) Rәqabәt münasibәtlәrinin inkişafı
C) әmlәkaın özәllәşdirilmәsi
D) әmlaka sahiblik vә onun istifadәsi
E) düzgün cavab yoxdur
533) Sual:Hansı lizinq әlamәtidir?
A) Sahibkarlıq zonasınının genişlәndirilmәsi
B) Rәqabәt münasibәtlәrinin inkişafı
C) әmlәkaın özәllәşdirilmәsi
D) alqısatqı
E) düzgün cavab yoxdur
534) Sual:Hansı lizinq әlamәtidir?
A) Sahibkarlıq zonasınının genişlәndirilmәsi
B) Rәqabәt münasibәtlәrinin inkişafı
C) әmlәkaın özәllәşdirilmәsi
D) istehsal vasitәlәrinә investisya
E) düzgün cavab yoxdur
535) Sual:Hansı lizinq әlamәtidir?
A) Sahibkarlıq zonasınının genişlәndirilmәsi
B) Rәqabәt münasibәtlәrinin inkişafı
C) әmlakaın özәllәşdirilmәsi
D) satış
E) düzgün cavab yoxdur

536) Sual:Hansı lizinq әlamәtidir?
A) Maliyyә
B) Istehsal
C) Satış
D) Vergi güzәştlәrinin alınması
E) düzgün cavab yoxdur
537) Sual: Tәşkilatitexniki münasibәtlәrinә aiddir:
A) Mülkiyyәt münasibәtlәri
B) Girov münasibәtlәri
C) Tapşırıq münasibәtlәri
D) lizinq bazarında marketinq
E) Düzgün cavab yoxdur
538) Sual: Tәşkilatitexniki münasibәtlәrinә aiddir:
A) Mülkiyyәt münasibәtlәri
B) Girov münasibәtlәri
C) Tapşırıq münasibәtlәri
D) müqavilәnin bağlanması
E) Düzgün cavab yoxdur
539) Sual:Maliyyә lizinqi zamanı müqavilәnin müddәti ilә amortizasiya dövrü ...
A) 1/5 nisbәtindә olmalıdır
B) 1/2 nisbәtdә olmalıdır
C) 1/3 nisbәtdә olmalıdır
D) 1/4 nisbәtinә olmalıdır
E) Düzgün cavab yoxdur
540) Sual:Lizinqdә investisiya necә maliyyәlәşir?
A) Xalis gәlirlә
B) Müqavilәdә göstәrilәn faizlә

C) Tutulan kommisyon mәblәğlә
D) Bank faizlәriylә
E) düzgün cavab yoxdur
541) Sual:Lizinq fәaliyyәti .....
A) qüvvәdә olan tәsnifata әsasәn әsas vәsaitlәrә aid edilәn istәnilәn daşınar vә daşınmaz әmlak, mülki dövriyyәdәn çıxarılmış vә ya mәhdudiyyәt
qoyulmuş obyektlәr istisna olmaqla.
B) lizinq verәnlә alqısatqı müqavilәsinә әsasәn lizinq alanın seçdiyi әmlakı şәrtlәşdirilmiş müddәtdә satan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir. Sadәcә alqı
satqı müqavilәsinә әsasәn lizinq predmetini lizinq verәnә vә lizinq alana vermәyә borcludur.
C) bir qayda olaraq, lizinq verәnin partnyoru olan sığorta şirkәtidir. O, lizinq әqdindә iştirak edir vә lizinq predmeti ilә bağlı әmlak, nәqliyyat vә
digәr risklәrin sığortasını hәyata keçirir.
D) әmlakın alınması vә onun lizinqә verilmәsi ilә bağlı investisiya fәaliyyәti növüdür.
E) şәxsi vә ya ailә ehtiyacları üçün fiziki şәxslәrin maliyyәlәşdirilmәsinin kifayәt qәdәr yeni formasıdır
542) Sual:Lizinq müqavilәsindә adı әrizәçi kimi gedәn tәrәf hansıdır?
A) Lizinq Alan
B) Lizinq verәn
C) Lizinq verilәcәk avadanlığın satıcısı
D) Tәchizatçı
E) Düzgün cavab yoxdur
543) Sual:Azәrbaycan Respublikasnın Konstitusiyasındakı lizinq haqqında qanun kimlәrә şamil edilir?
A) Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn lizinq şirkәtlәrinә
B) fәaliyyәt göstәrәn bütün fiziki vә hüquqi şәxslәrә
C) Azәrbaycanda yaşayan bütün әhaliyә
D) Yalnız hüquqi şәxslәrә
E) Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn bütün fiziki vә hüquqi şәxslәrә
544) Sual:Lizinq firmalarının yaradılmasında vә maliyyәlәşdirlimәsindә hansı maliyyә institutları fәal iştirak edirlәr.?
A) Sığorta şirkәtlәri
B) Pensiya fondları

C) Francayzinq şirkәtlәri
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Düzgün cavab yoxdur
545) Sual:Aşağıdakılardan hansı lizinqin üstünlüklәrindәn biridir?
A) lizinqverәnlә (lizinq şirkәti) vә lizinqalan arasında (müştәri) lizinq müqavilәsi;
B) lizinqverәn vә avadanlığın satıcısı(tәchizatçısı) arasında alqısatqı müqavilәsi
C) lizinq avadanlığından uzunmüddәtli istifadә
D) Lizinq ödәmәlәri tamamilә xәrclәrә aid edilmir
E) Düzgün cavab yoxdur
546) Sual:Lizinq müqavilәsinin müddәtinә gәldikdә isә qeyd etmәk lazimdır ki, lizinqin hansı formada hәyata keçirilmәsindәn asılı olmayaraq
hәmin müddәt әmlakın istismarının normativ müddәtindәn ...
A) Az olmalıdır
B) Çox olmalıdır
C) Bәrabәr olmalıdır
D) ya az, ya da bәrabәr olmalıdır
E) Düzgün cavab yoxdur
547) Sual:Aşağıdakılardan hansı lizinqin üstünlüklәrindәn biridir?
A) lizinqverәnlә (lizinq şirkәti) vә lizinqalan arasında (müştәri) lizinq müqavilәsi;
B) lizinqverәn vә avadanlığın satıcısı(tәchizatçısı) arasında alqısatqı müqavilәsi
C) Lizinq ödәmәlәri ӘDVyә cәlb olunmur
D) Lizinq ödәmәlәri tamamilә xәrclәrә aid edilmir
E) Düzgün cavab yoxdur
548) Sual:Lizinqalan ...
A) bu maşın vә avadanlıqları hazırlayan müәssisә vә ya lizinq әmlakını satan digәr hüquqi vә ya fiziki şәxsdir
B) sәhmdar cәmiyyәti vә ya digәr tәşkilatihüquqi formada tәşkil olunan, kommersiya tәşkilatı kimi fәaliyyәt göstәrәn, özünün tәsis sәnәdlәrinә vә
xüsusi lisenziyasına görә lizingverәn funksiyasını yerinә yetirәn lizinq şirkәtlәri aiddir.
C) bu lizinq әmlakının mülkiyyәtçisidir. O, öz әmlakını digәrinә razılaşdırılmış şәrtlәrlә müvәqqәti istifadәyә verir.

D) lizinq әmәliyyatlarını maliyyәlәşdirmәk mәnbәlәrinә malik olan istәnilәn firma, şirkәt, müәssisә vә tәşkilatların bölmәlәri,
E) düzgün cavab yoxdur
549) Sual:Lizinqverәn .....
A) bu fәrdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş istәnilәn tәşkilatihüquqi formada fәaliyyәt gostәrәn hüquqi şәxs vә ya fiziki şәxsdir.
B) bu maşın vә avadanlıqları hazırlayan müәssisә vә ya lizinq әmlakını satan digәr hüquqi vә ya fiziki şәxsdir
C) bu fәrdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş istәnilәn tәşkilatihüquqi formada fәaliyyәt gostәrәn hüquqi şәxs vә ya fiziki şәxsdir.
D) sәhmdar cәmiyyәti vә ya digәr tәşkilatihüquqi formada tәşkil olunan, kommersiya tәşkilatı kimi fәaliyyәt göstәrәn, özünün tәsis sәnәdlәrinә vә
xüsusi lisenziyasına görә lizingverәn funksiyasını yerinә yetirәn lizinq şirkәtlәri aiddir.
E) Düzgün cavab yoxdur
550) Sual:lizinqin әn geniş istifadә edilәn növlәrindәn biridir.
A) Konstruktiv lizinq
B) Instruktiv lizinq
C) maliyyә lizinqi
D) Konsultativ lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
551) Sual:Lizinq müqavilәsinin obyekti rolunda aşağıdakılardan hansı çıxış edә bilәr?
A) Lizinq ödәnişlәri;
B) Lizinq müqavilәsinin müddәti;
C) Lizinq üzrә tәklif olunan xidmәtlәr.
D) Istehsal zamanı mәhv olan istәnilәn növ maddi sәrvәtlәr
E) düzgün cavab yoxdur
552) Sual:Lizinqin yaranmasının müәssisәlәr üçün müsbәt tәrәfi hansıdır?
A) Müәssisәnin dövriyyә xәrclәri çoxalmışdır
B) müәssisәlәr әsas vәsaitlәrini satınalma imkanına sahib olmuşdur
C) müәssisәlәrin dövriyyә xәrclәri azalmışdır
D) müәssisәlәrin nizamnamә kapitalı böyümüşdür
E) düzgün cavab yoxdur

553) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәlәr üçün hәr zaman müsbәt hal kimi qarşılanır?
A) Lizinq ödәnişlәrinin çox ciddi gizlilik şәraitindә aparılması
B) Sığorta – lizinq müqavilәsi ilә ayrı qayda nәzәrdә tutulmadıqda satıcı lizinq obyektini sığortalamalıdır
C) Müәssisәlәrin lizinq şirkәtlәri ilә davamlı әlaqәlәri
D) Müәssisәlәr adәtәn istifadә etdiklәri әsas vәsaitlәrin hәm dә sahibidirlәr vә bu vәsaitlәr onların balansında da әks olunur
E) düzgün cavab yoxdur
554) Sual:Azәrbaycan Respublikasında kommersiya banklarının mәşğul ola bilmәyәcәklәri fәaliyyәt növü hansıdır?
A) faktorinq
B) nağd pul emissiyası
C) forfeytinq
D) lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
555) Sual:Qazmanın fikrincә lizinqin formalarını müәyyәn edәrkәn әsas tәsnifat әlamәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Icarәyә götürülmә müddәtinә görә
B) Bazar sektoruna görә
C) Iştirakçıların tәrkibinә görә
D) Әmlakın tipinә görә
E) Düzgün cavab yoxdur
556) Sual:Fәaliyyәtinin әsasını lizin әmәliyyatları tәşkil edәn ilk cәmiyyәt nә zaman yaradılıb?
A) 1950
B) 1951
C) 1952
D) 1953
E) Düzgün cavab yoxdur
557) Sual: Sәrvәt heç dә mülkiyyәt hüququ әsasında әmlaka sahib olmaq deyil, әslindә ondan istifadә etmәkdir fikri kimә mәxsusdur?
A) Marks

B) Aristotel
C) Hammurapi
D) Qazman
E) Düzgün cavab yoxdur
558) Sual:Lizinqin növlәri haqqında fikirlәrdәn biri yalnışdır:
A) Maliyyә lizinqi uzunmüddәtli razılaşma növü olub, amortizasiya icarәdar tәrәfindәn tam ödәnilir
B) Maliyyә lizinqindә müddәt bitәndәn sonra adәtәn әmlak icarәdar tәrәfindәn alınır
C) Operativ lizinq әşyanın әldә olunması vә saxlanılması xәrclәri bir lizinq kontraktı müddәtindә ödәnilmir
D) Operativ lizinq әmlakın dәyәrinin tam ödәnilmәsi ilә sәciyyәlәnir
E) Düzgün cavab yoxdur
559) Sual:Lizinqin özünәmәxsus funksiyasi hesab edilә bilmәz:
A) Lizinq әsas fondlara vәsait qoyuluşunun bir formasidir.
B) Lizinq istehsalın madditexniki tәminatının proqressiv metodu rolunu oynayir.
C) İqtisadiyyatin kәnd tәsәrrüfati vә emal sәnayesi müәssisәlәrindә istehsal vasitәlәrinә mövsümi tәlәbatın ödәnmәsi
D) qiymәtli kağızla tәminat vasitәsilә debütor borclarının ödәnilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
560) Sual:Lizinqin müddәti hesablanarkәn aşağıdakılardan biri nәzәrә alınmaya bilәr:
A) Avadanlıqların xidmәt müddәti
B) Avadanlığın amortizasiya mәrhәlәsi
C) İnflyasiya prosesi
D) lizinq bazarının durumu
E) Düzgün cavab yoxdur
561) Sual:Nә zaman lizinq istehsalın texniki tәchizatının Azәrbaycan iqtisadiyyatının yenidәn tәşkilinin vә bazarın yüksәk keyfiyyәtli mәhsullarla
doldurulmasının güclü implusu kimi çıxış edә bilәr?
A) Maliyyә vәsaiti artarsa
B) Lizinqdәn geniş istifadә olunarsa
C) Lizinq vermә sahәlәri çoxalarsa

D) әhalinin tәlәbatı çoxalarsa
E) Düzgün cavab yoxdur
562) Sual:Hansı mәqsәdlә lizinq üzrә ödәmәlәr lizinq vәsaiti hesabına әldә olunmuş әmlakın dәyәrinin ödәnişi kimi qәbul edilir vә vergiyә cәlb
olunan mәnfәәtin mәblәğindәn çıxılır?
A) Mәnfәәt әldә edilmәsi mәqsәdilә
B) Öhdәliklәri yerinә yetirmәk mәqsәdilә
C) Amortizasiya xәrclәrini ödәmәk mәqsәdilә
D) Vergiyә cәlb edilmә mәqsәdilә
E) Düzgün cavab yoxdur
563) Sual:Maliyyә lizinqi nәyin hesabına kredit alana onun öz vergi borcları yükünü yüngülleşdirmәyә imkan verir?
A) Sürәtli amortizasiya hesabına
B) Güclü vәsait hesabına
C) әmlakın dәyәri hesabına
D) yeni kreditlәrin hesabına
E) Düzgün cavab yoxdur
564) Sual:Uzunmüddәtli lizinq hansı lizinqdir? 1.maliyye2. Revolver 3. Operativ
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
565) Sual:İstәnilәn lizinq ödәnişinә daxil deyil?
A) Gәlirlәr
B) müqavilәnin lizinqverәn tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan resursların ödәnişi
C) lizinq marjası – bura lizinqverәnin göstәrdiyi xidmәtlәrә görә әldә etdiyi gәlir daxildir (13%)
D) riskin mәblәği – bu mәblәğ lizinqverәnin aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
E) düzgün cavab yoxdur

566) Sual:İstәnilәn lizinq ödәnişinә daxil deyil?
A) amortizasiya
B) müqavilәnin lizinqverәn tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan resursların ödәnişi
C) lizinq marjası – bura lizinqverәnin göstәrdiyi xidmәtlәrә görә әldә etdiyi gәlir daxildir (13%)
D) riskin mәblәği – bu mәblәğ lizinqverәnin aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
E) düzgün cavab yoxdur
567) Sual:İstәnilәn lizinq ödәnişinә daxildir
A) amortizasiya
B) müqavilәnin lizinqverәn tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan resursların ödәnişi
C) lizinq marjası – bura lizinqverәnin göstәrdiyi xidmәtlәrә görә әldә etdiyi gәlir daxildir (13%)
D) bütün cavablar doğrudur
E) düzgün cavab yoxdur
568) Sual:Lizinqin bank kreditindәn әsas fәrqi nәdir?
A) Vergi tariflәri
B) Vergi mәcәllәsi
C) Vergi hüquqları
D) Vergi güzәştlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
569) Sual:Uzunmüddәtli lizinq hansı lizinqdir?
A) Operativ
B) Maliyyә
C) Sublizinq
D) Rivolver
E) Düzgün cavab yoxdur
570) Sual:Lizinq әmәliyyatları sistemindә әn çәtin mәqam hansıdır?
A) Lizinq faizinin müәyyәn olunması

B) Lizinq verәn tәrәflә lizinq alan tәrәf arasında razılıq
C) lizinqverәnә çatacaq lizinq ödәnişlәrinin ümumi mәblәğinin müәyyәn olunması
D) müqavilәnin lizinqverәn tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan resursların ödәnişi
E) Mülkiyyәt hüququnun lizinq alana keçmәsi
571) Sual:Lizinq müqvilәsinin müddәtini müәyyәnlәşdirәrkәn lizinqalan vә lizinqverәn aşağıdakıları nәzәrә almalıdırlar
A) müqavilәnin lizinqverәn tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan resursların ödәnişi;
B) Lizinq obyektinin әldә edilmәsi
C) Monitorinq maliyyә nәzarәti
D) Alqısatqı müqavilәsinin bağlanması
E) Düzgün cavab yoxdur
572) Sual:Lizinq müqvilәsinin müddәtini müәyyәnlәşdirәrkәn lizinqalan vә lizinqverәn aşağıdakılardan hansını nәzәrә almalıdırlar:
A) Avadanlığın texniki iqtisadi göstәricilәri ilә müәyyәn olunan istifadә müddәti. Lizinq müqvilәsinin müddәti avadanlığın mümkün istismar
müddәtini (icarәdar tәrәfindәn istismar şәrtlәri nәzәrә alınmaqla) aşmamalıdır
B) Avadanlığın texniki iqtisadi göstәricilәri ilә müәyyәn olunan istifadә müddәti. Lizinq müqvilәsinin müddәti avadanlığın mümkün istismar
müddәtini (icarәdar tәrәfindәn istismar şәrtlәri nәzәrә alınmaqla) aşmalıdır
C) Avadanlığın texniki iqtisadi göstәricilәri ilә müәyyәn olunan istifadә müddәti. Lizinq müqvilәsinin müddәti avadanlığın mümkün istismar
müddәtinin (icarәdar tәrәfindәn istismar şәrtlәri nәzәrә alınmaqla) 2qatı olmalıdır
D) Avadanlığın texniki iqtisadi göstәricilәri ilә müәyyәn olunan istifadә müddәti. Lizinq müqvilәsinin müddәti avadanlığın mümkün istismar
müddәtindәn (icarәdar tәrәfindәn istismar şәrtlәri nәzәrә alınmaqla) 2 qat az olmalıdır
E) Düzgün cavab yoxdur
573) Sual:Aşağıdakılardan hansı lizinq müqavilәsinin әsasını tәşkil edir ?
A) Vasitәçi bankın bildirişi
B) Vasitәçi bankın icarә olunun mәhsulu qeydiyyata alması
C) Lizinq şirkәtinin ödәdiyi xәrclәr
D) Lizinq üzrә tәklif olunan xidmәtlәr
E) Brokerlәr vә ya digәr vasitәçilәr
574) Sual:Bağlanmış hәr hansı bir lizinq müqavilәsinә görә icarәyә götürülmüş maşın vә ya avadanlığın mülkiyyәt hüququ .....

A) Icarәyә götürәnin üzәrindәdir
B) Müqavilә müddәti boyunca icarәyә götürәnin üzәrindәdir
C) Müqavilә müddәti boyunca icarәçinin mülkiyyәtindәdir
D) Maliyyәlәşdirmәdә iştirak edәn bankın üzәrindәdir
E) Heç birinin
575) Sual:Lizinq –
A) ixtisaslaşmış lizinq şirkәtinin, firmasının, bank şöbәsinin lizinqalan üçün әmlak olaraq, hәmin әmlakın müәyyәn müddәtә icarәyә verilmәsi ilә
әlaqәdar olaraq әsas vәsaitlәrә investisiya qoyuluşunun maliyyәlәşdirilmәsidir.
B) bank şöbәsinin lizinqalan üçün әmlak olaraq, hәmin әmlakın müәyyәn müddәtә icarәyә verilmәsi ilә әlaqәdar olaraq әsas vәsaitlәrә investisiya
qoyuluşunun qeyrimaliyyәlәşdirilmәsidir.
C) bank şöbәsinin lizinqalan üçün әmlak olaraq, hәmin әmlakın müәyyәn müddәtә icarәyә verilmәsi ilә әlaqәdar olaraq әsas vәsaitlәrә investisiya
qoyuluşunun birbaşa ödәnilmәsidir
D) ixtisaslaşmış lizinq şirkәtinin, firmasının, bank şöbәsinin lizinqalan üçün әmlak olaraq, hәmin әmlakın müәyyәn müddәtә icarәyә verilmәsi ilә
әlaqәdar olaraq әsas vәsaitlәrә investisiya qoyuluşunun qeyrimaliyyәlәşdirilmәsidir
E) düzgün cavab yoxdur
576) Sual:Qәdim Venesiyada lizinq münasibәtlәrinin olduğunu göstәrәn proses hansıdır?
A) dәniz sularındakı evlәrin icarәyә verilmәsi
B) gәmilәrin icarәyә verilmәsi
C) gәmi yelkәnlәrinin icarәyә verilmәsi
D) ticarәt gәmilәrinә baha satılan lövbәrlәrin icarәyә verilmәsi
E) Ehtiyyat yanacaqların icarәsi
577) Sual:әsas fәaliyyәti lizinq әmәliyyatları olan ilk cәmiyyәt aşağıdakılardan hansıdır?
A) United States Leasing Corporation
B) United Leasing Corporation
C) İnternational Leasing Corporation
D) World Leasing Corporation
E) European Leasing Corporation

578) Sual:Aşağıdakı tәdbirlәrdәn hansı lizinq fәaliyyәtinin stimullaşdırılması yönündәdir?
A) Bank faizlәrinin aşağı salınması
B) Uzunmüddәtli bank kreditlәrinin verilmәsi
C) әlavә dәyәr vergisinin artırılması
D) itgilәri kompensasiya edәn fondların yaradılması
E) düzgün cavab yoxdur
579) Sual:Mülkiyyәt hüququnun dövlәt qeydiyyatı ilә keçmәsinә qәdәr daşınmaz әmlakın satışına dair alqı – satqı müqavilәsinin tәrәflәrinin onların
münasibәtlәrinin üçüncü şәxslәr tәrәfindәn dәyişilmәsi kimi әsaslandırmaqla yerinә yetirilmәsi
A) deyil
B) hәmişә elәdir
C) bu şәxslәrin daşınmaz әmlakın satışına etiraz etdiyi halda elәdir
D) bu şәxslәrlә razılığı gәlindiyi halda deyil
E) düzgün cavab yoxdur
580) Sual:İcarәdar icarәyә verilәn әmlakın hansı çatışmazlıqlarına görә cavab vermir ?
A) icarә müqavilәsinin bağlanamsı zamanı şәrtlәşdirilmiş
B) ondan istifadәyә qismәn mane olursa ,әgәr o müqavilәnin bağlanması zamanı bundan xәbәrdar deyildisә
C) ondan istifadәyә tamamilә mane olursa ,әgәr o müqavilәnin bağlanması zamanı bundan xәbәrdar deyildisә
D) müqavilәnin bağlanması zamanı icarәyә verәnin bundan xәbәri yoxdusa
E) düzgün cavab yoxdur
581) Sual:Pulsuz istifadә haqqında müqavilә ilә verilmiş әşyaların әsaslı vә cari tәmirinin hәyata keçirilmәsi üzrә mәsuliyyәt daşıyır
A) qanunla ssuda verәn
B) әgәr müqavilәdә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa , ssuda alan
C) qanunla ssuda alan
D) müqavilәdә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa ,ssuda verәn
E) düzgün cavab yoxdur
582) Sual:әşyaların pulsuz istifadәsi müqavilәsi vәtәndaş – ssuda alanın ölümü halında
A) xitam verilmir , belә ki ssuda alanın hüquqları onun varisinә keçir

B) qanunla xitam verilmir
C) әgәr bu hala müqavilәdә baxılmayıbsa , xitam verilir
D) qanunla xitam verilir
E) düzgün cavab yoxdur
583) Sual:Podrat müqavilәsi necә xarakterizә olunur ?
A) real , qarşılıqlı vә pulsuz
B) konsensual , qarşılılı vә pulsuz
C) ictimai , qarşılıqlı vә pulsuz
D) birlәşmә , birtәrәfli vә pulsuz
E) düzgün cavab yoxdur
584) Sual:Podratçı sifarişçini xәbәrdar etmәklә hansı halı aşkar etdikdә işi dәrhal dayandırmalıdır?
A) sifarişçi tәrәfindәn gәtirilәn material , avadanlıq , texniki sәnәdlәşmә vә ya emal üçün göndәrilәn әşyalar yararsız vә ya lazımi keyfiyyәtdә
olmadıqda
B) sifarişçinin işin icrası yolları ilә bağlı göstәrişlәrinin mümkün arzuedilmәyәn nәticәlәri
C) icra edilәn işin nәticәlәrinin yararlılıq vә davamlılığına tәhlükә yaradan vә ya onun vaxtında icrasına mane olan podratçıdan asılı olmayan digәr
hadisәlәr
D) bütün sadalananlar
E) düzgün cavab yoxdur
585) Sual:Vәsaitlәri alanın razılığı olmadan tәxirә salına bilmәyәn akkreditiv , hansı akkreditiv kimi tanınır ?
A) ödәnilmiş (depozitә qoyulmuş)
B) ödәnilmәmiş ( zәmanәtlәnmiş)
C) qaytarılmayan
D) qaytarılan
E) düzgün cavab yoxdur
586) Sual:İpoteka predmetinә haqq yalnız o zaman ödәnmiş hesab oluna bilәr ki:
A) girov haqqında müqavilәnin bağlanması üçün digәr şәxslәrin razılığı tәlәb olunur
B) girov predmeti cәmiyyәt üçün çox mühüm tarixi әhәmiyyәt kәsb edir

C) girov predmeti cәmiyyәt üçün çox mühüm mәdәni әhәmiyyәt kәsb edir
D) girov verәn yoxdur vә onun yerini müәyyәn etmәk mümkün deyil
E) bütün cavab düzdür
587) Sual:İpoteka müqavilәsinә görә girov saxlayanın vәzifәlәri
A) girov verәnin öhdәliklәrini tam vә ya qismәn icra etmәsi haqqında sәnәd vermәk
B) ipoteka predmetinin satılması zamanı girov verәnә tәlәblәrin ölçüsünü böyüdәn fәrqi ödәmәk
C) ipoteka obyektinin vәziyyәti vә şәrtlәrinin yoxlanılması zamanı girov verәnin vә ya digәr şәxsin girova qoyulan әmlakın istifadәsi üçün maneә
yaratmamaq
D) ipoteka ilә tәmin olunan öhdәliklәrin tam icrasından sonra girov kağızını girov verәnә vermәk
E) bütün variantlar düzdür
588) Sual:Tәkliflәr doğrudur ?
A) borclu öz borcunu girov kağızı üzrә onun qanuni sahibinә vә ya vәkil edilmiş şәxsә ödәyir
B) Girov kağızı üzrә vәzifәli şәxsin onun qanuni sahibinin tәlәblәrinә etirazı hәmin girov kağızına әsaslana bilәr
C) girov kağızını әldә edәn şәxs onunla öhdәliyi olan şәxslәri bu haqda dәrhal mәlumatlandırmalıdır
D) ipoteka üzrә öhdәliyin tam icrasından sonra girovu saxlayan girov kağıızını girov verәnә vermәli , hissi – hissә ödәnişlәr hәyata keçirildikdә isә
bu haqda girov kağızında qeydlәr etmәlidir
E) bütün variantlar düzgündür
589) Sual:Girov haqqında müqavilәdә girov verәnin hansı öhdәliklәri әks olunur ?
A) girov hüququnun hәqiqiliyin tәmini üçün mühüm fәaliyyәtlәri hәyata keçirmәk
B) girov saxlayanın razılığı olmadan girov hüququna güzәştin hәyata keçirilmәmәsi
C) üçüncü şәxslәrin qәsdindәn girov hüququnu qorunmaq üçün ölçü götürmәk vә girov hüququnda dәyişiklәrlә haqqında kreditora mәlumat vermәk
D) düzgün cavab yoxdur
E) bütün variantlar düzdür
590) Sual:İpoteka haqqında müqavilәnin şәrtlәrinә nә aiddir?
A) qeydiyyata alındığı andan qüvvәyә minir
B) әmlaka girov hüququ ipoteka haqqında müqavilә bağlandığı andan yaranır
C) dövlәt qeydiyyatı vә notariat tәsdiqinә әmәl edilmәdikdә müavilә lәğv olumuş hesab olunur

D) sadalanan şәrtlәr olmadıqda müqavilә notariatda tәsdiq olunmuş vә qeydyyata alınmış ola bilmәz
E) bütün variantlar düzgündür
591) Sual:İpoteka – bu girovudur
A) daşınmaz әmlakın
B) yaşayış yerlәrinin
C) qeyri – yaşayış yerlәrinin
D) tikililәrin
E) bütün variantlar düzgündür
592) Sual:Girov qoyulmuş әmlaka tәrәflәrin münasibәtinә әsasәn girovun hansı növü var ?
A) klassik girov
B) möhkәm girov
C) girov
D) düzgün cavab yoxdur
E) bütün variantlar düzgündür
593) Sual:müәyyәn olunmuş dövrdә zamanın bәrabәr aralıqlarında әldә olunan vә ya daxil olan bәrabәr ölçülü ödәnişlәr seriyası
A) servitut
B) annuitet
C) zaminlik
D) beh
E) bank zәmanәti
594) Sual:Özgәninkilәşdirmәnmin başqa formaları iqtisadi vә hüquqi cәhәtdәn tam formalaşmayıbsa , aşağıda sadalananlardan hansı mülkiyyәt
obyektlәrinә mülkiyyәt hüquqlarının tәsәrrüfat dövriyyәsini tәmin edir
A) beh
B) bank zәmanәti
C) zaminlik
D) girov
E) bütün variantkar düzgündür

595) Sual:Material istehsalı vә qeyri – istehsal sahәsinin inkişafı üçün maliyyә resurslarının cәlb edilmәsi yolu necә adlanır
A) beh
B) bank zәmanәti
C) zaminlik
D) girov
E) bütün variantlar düzgündür
596) Sual:Öz öhdәliklәrinin tәmini üçün bank zәmanәtinin alınmasına görә lizinq şirkәti müvafiq banka hansı sәnәdlәri tәqdim etmәlidir ?
A) zәmanәtin verilmәsi üçün lazımi şәkildә rәsmilәşdirilmiş tapşırıq
B) bank qarşısında tәşkilatın әsas öhdәliklәri
C) bank qarşısında tәşkilatın birdәfәlik öhdәliklәri
D) zәmanәtin verilmәsini zәruri edәn lizinq müqavilәsinin surәtini
E) bütün variantlar doğrudur
597) Sual:Benefisiarın ödәniş haqqında yazılı tәlәb vermәsi üzrә bankın digәr bir şәxsin xahişi ilә prinsipalın kreditoruna pul mәblәğinin ödәnilmәsi
haqqında yazılı öhdәlik vermәsi zamanı vәzifәlәrin icrasına tәminatın verilmәsi üsulu necә adlanır
A) dәbbә pulu
B) zaminlik
C) beh
D) girov
E) düzgün cavab yoxdur
598) Sual:Bank zәmanәti aşağıda sadalanan hası xüsusiyyәtlәrә malikdir ?
A) hәtta әsas öhdәlik sona çatdıqdan vә ya etibarsız olması tәsdiq edildikdәn sonra da öz qüvvәsini saxlayır
B) zamin kimi çıxış edәn kreditorun әvәz edilmәsinә yalnız borclunun razılığı ilә yol verilir
C) benefisiar qarşısında zaminin öhdәliyi әsas öhdәlikdәn asılı deyil
D) benefisiar tәrәfindәn yazılı akseptin alınması vә ya әsas öhdәliyin yaranması anından qüvvәyә minir
E) bütün cavablar düzgündür
599) Sual:Bank zәmanәti aşağıdakı xassәlәrә malikdir:

A) zaminin benefisiar qarşısında öhdәliyi әsas öhdәlikdәn asılı deyil
B) o geri çağırıla bilmәz
C) zamin hәmişә benefisiara zәmanәtdә nәzәrdә tutulan mәblәği onun yazılı tәlәbi ilә ödәmәlidir
D) zәmanәtin verilmәsinә görәә prinsipal zaminә haqq ödәyir
E) bütün variantlar doğrudur
600) Sual:Benefisiarın ödәniş haqqında yazılı tәlәb vermәsi üzrә bankın digәr bir şәxsin xahişi ilә prinsipalın kreditoruna pul mәblәğinin ödәnilmәsi
haqqında yazılı öhdәlik vermәsi zamanı vәzifәlәrin icrasına tәminatın verilmәsi üsulu necә adlanır
A) dәbbә pulu,cәrimә
B) bank zәmanәti
C) beh
D) girov
E) zaminlik
601) Sual:Avans, Yalnız ödәniş funksiyası daşıyan vә müqavilәnin yerinә yetirilmәmәsi sәbәbindәn asılı olmayaraq hansı qayıdışa aiddir?
A) dәbbә pulu , cәrimә
B) bank zәmanәti
C) zaminlik
D) beh
E) girov
602) Sual:İcarәyә verilәn müәssisәnin borclarına görә
A) kreditorun razılığı olmadan icarәdara keçәn borclara görә icarәәyә verәn vә icarәdar birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
B) krediitor qarçısında icarәdar vә icarәyә verәn birgә mәsuliyyәt daşıyırlar
C) bütün kreditorlar qarşısında icarәdar mәsuliyyәt daşıyır
D) icarәdar vә icarәyә verәn mәsuliyyәtdәn azad olurlar
E) düzgün cavab yoxdur
603) Sual:әmtәәnin alıcıya göndәrilmәsi üzrә vәzifәsi hansı anda icra olunmuş hesab olunur
A) әmtәә alıcıya tәhvil verildikdә vә ya onun sәrәncamına verildikdә
B) әmtәәnin daşıyıcı vә ya çatdırma ilә әlaqәdar tәşkilata verildikdә

C) alıcıdan ona göndәrilmiş әmtәәyә görә pul mәblәğlәri alındıqda
D) әmtәә alıcıya tәhvil verildikdә vә ya onun sәrәncamına verildikdә,
E) düzgün cavab yoxdur
604) Sual:Satılmış әmtәәnin yolda olduğu müddәtdә tәsadüfü zәdәlәnmәsi riski alıcının üzәrinә hansı andan etibarәn keçir
A) müqavilә vә ya qanuna uyğun olaraq satıcı alıcıyya әmtәәnin ötürülmәsi üzrә bütün tәlәblәrini icra etmiş hesab olunduqda
B) әmtәnin dәyәri alıcı tәrәfindәn ödәnildikdә
C) alqı – satqı müqavilәsi bağlandıqda
D) әmtәә üzrә sәnәdlәr әldә olunduqda
E) düzgün cavab yoxdur
605) Sual:Tәrәflәr , tәchizat müqavilәsinin bağlanmasını tәklif edәn vә digәr tәrәfdәn bu şәrtlәrin razılaşdırılması haqqında tәklif alan buşәrtlәrin
razılaşdırılması haqqında tәklifi aldığı gündәn hansı müddәt әrzindә şәrtlәrin razılaşdırılması haqqında ölçü götürmәlidir
A) iki ay
B) 30 gün
C) 14 gün
D) 7 gün
E) düzgün cavab yoxdur
606) Sual: Azәrbaycan Lizinq Şirkәtlәri Asosasiyasının әsas mәqsәdlәri hansılardır?
A) Dövlәt sektorunun inkişafına yardım etmәk
B) Iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә lizinq fәaliyyәtinin inkişafına mane olmaq
C) Maliyyә yönümlü tәşkilatlarda әmәkdaşlıq әlaqәlәrini lәngitmәk
D) maliyyә yönümlü tәşkilatlarda әmәkdaşlıq әlaqәlәrini inkişaf etdirmәk
E) Düzgün cavab yoxdur
607) Sual: Azәrbaycan Lizinq Şirkәtlәri Asosasiyasının әsas mәqsәdlәri hansılardır?
A) Dövlәt sektorunun inkişafına yardım etmәk
B) Iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә lizinq fәaliyyәtinin inkişafına mane olmaq
C) Maliyyә yönümlü tәşkilatlarda әmәkdaşlıq әlaqәlәrini lәngitmәk
D) Azәrbaycanda lizinq sektorunun inkişafı ilә bağlıtәdbirlәr keçirtmәk

E) Düzgün cavab yoxdur
608) Sual: Azәrbaycan Lizinq Şirkәtlәri Asosasiyasının әsas mәqsәdlәri hansılardır?
A) Dövlәt sektorunun inkişafına yardım etmәk
B) Iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә lizinq fәaliyyәtinin inkişafına mane olmaq
C) Maliyyә yönümlü tәşkilatlarda әmәkdaşlıq әlaqәlәrini lәngitmәk
D) Azәrbaycanda özәl sektorun inkişafına yardım etmәk
E) Düzgün cavab yoxdur
609) Sual: Hansı lizinq funksiyasıdır?
A) alqısatqı
B) әmlaka sahiblik vә istifadә
C) әmlakın icarәyә verilmәsi
D) әmlakın özәllәşdirilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
610) Sual: Hansı lizinq funksiyasıdır?
A) alqısatqı
B) әmlaka sahiblik vә istifadә
C) әmlakın icarәyә verilmәsi
D) rәqabәt münasibәtlәrinin inkişafı
E) Düzgün cavab yoxdur
611) Sual: Hansı lizinq funksiyasıdır?
A) alqısatqı
B) әmlaka sahiblik vә istifadә
C) әmlakın icarәyә verilmәsi
D) sahibkarlıq zonasının genişlәndirilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
612) Sual: Hansı lizinq funksiyasıdır?

A) alqısatqı
B) әmlaka sahiblik vә istifadә
C) әmlakın icarәyә verilmәsi
D) vergi güzәştlәrinin alınması
E) Düzgün cavab yoxdur
613) Sual: Hansı lizinq funksiyasıdır?
A) alqısatqı
B) әmlaka sahiblik vә istifadә
C) әmlakın icarәyә verilmәsi
D) satış
E) Düzgün cavab yoxdur
614) Sual: Hansı lizinq funksiyasıdır?
A) alqısatqı
B) әmlaka sahiblik vә istifadә
C) әmlakın icarәyә verilmәsi
D) istehsal
E) Düzgün cavab yoxdur
615) Sual: Hansı lizinq funksiyasıdır?
A) alqısatqı
B) әmlaka sahiblik vә istifadә
C) әmlakın icarәyә verilmәsi
D) maliyyә
E) Düzgün cavab yoxdur
616) Sual: Hansı lizinq әlamәtidir?
A) Sahibkarlıq zonasınının genişlәndirilmәsi
B) Rәqabәt münasibәtlәrinin inkişafı
C) әmlakın özәllәşdirilmәsi

D) lizinq alan tәrәfindәn әmlakın alınması
E) düzgün cavab yoxdur
617) Sual: Hansı lizinq әlamәtidir?
A) Sahibkarlıq zonasınının genişlәndirilmәsi
B) Rәqabәt münasibәtlәrinin inkişafı
C) әmlakın özәllәşdirilmәsi
D) sahibkarlığın hәyata keçirilmәsi
E) düzgün cavab yoxdur
618) Sual:Aşağıdakılardan hansı Lizinq müqavilәsi mәrhәlәlәrinә aid prosesdir?
A) Müraciәtin silinmәsi
B) Lizinq müqavilәsinin şәrtlәrinin oxunması
C) Mülkiyyәt hüququnun lizinqverәnә keçmәsi
D) Monitorinq maliyyә nәzarәti
E) Düzgün cavab yoxdur
619) Sual:lizinq biznesinin genişlәnmәsinә sәbәb 1971ci ildә Federal Rezerv Sisteminin qәbul etdiyi qәrar oldu. Bu qәrar ..
A) Maliyyә bazarlarında olan rәqabәt, bankları bu әmәliyyatları genişlәndirmәyә sövq edir ki, bu da banklaılizinq әmәliyyatları hәyata keçirәn
şirkәtlәr arasında birinci yerә çıxarmışdı
B) banklara xırda mülkiyyәt vә avadanlığın, sonradan isә daşınmaz әmlakın icarәyә verilmәsi üçün törәmә şirkәt tәsis etmәk hüququ verdi
C) bu şirkәtlәr maşın parkı vә avadanlıq ehtiyatlarına malik olurlar vә müştәrinin ilk tәlәbinә uyğun olaraq onları tәqdim edirlәr
D) Belәliklә lizinq verәn yalnız müqvilәnin maliyyәlәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir
E) Onlar müştәriyә (icarәdara) lazımi avadanlığın tәdarükçüsünü seçmәyi, sifarişin yerlәşdirilmәsi vә müqavilә obyektinin yerlәşdirilmәsi
mәsәlәlәrini sәrbәst buraxırlar
620) Sual:Müqavilәnin daha sәmәrәli vә ucuz analoqunun meydana çıxması üçün ...
A) Müqavilәnin müddәti qanunvericiliklә mәhdudlaşdırılması
B) avadanlığın mümkün istismar müddәtini (icarәdar tәrәfindәn istismar şәrtlәri nәzәrә alınmaqla) aşmamalaıdır;
C) Bu faktor әsasәn buraxılan mәhsulu teztez dәyişdirilәrәk yenilәşdirilәn sahәlәr üçün vacibdir
D) Dar ixtisaslaşdırılmış şirkәtlәr adәtәn bir növ әmlakla (yüngül avtomobillәr, konteynerlәr) vә ya standart növ eyni qrup әmlaklarla (tikinti

avadanlıqları, tekstil maşınları) iş görürlәr
E) Onlar icarәyә öz istehsal etdiklәri әmtәәlәri verirlәr.
621) Sual:Riskin mәblәği ....
A) bu mәblәğ lizinqalanın aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
B) bu mәblәğ lizinqverәnin aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
C) bu mәblәğ istehsalın aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
D) bu mәblәğ sığorta şirkәtinin aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
E) bu mәblәğ bank faizlәrinin aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
622) Sual:Avrolizinqin vәzifәsi :
A) iştirakçı – ölkәlәrdә lizinqin tәnzimlәnmәsinin vәtәndaş , vergi vә ticarәt qanunvericiliyi ilә müqayisәli tәdqiqinin aparılması
B) lizinq şirkәtinә birbaşa vә dolayı maraq tәşkil edәn statistik mәlumatların toplanması
C) milli lizinq asossasiyalarının iş tәcrübәsinin mübadilәsi üçün müntәzәm elmi – tәcrübi konnfransların hәyata keçirilmәsi
D) Avropa orqanalrı ilә sistemli mәlumat mübadilәsi
E) bütün variantlar düzgündür
623) Sual:Nә müxtәlif ölkәlәrin mühasibat uçotunun standartlarla ayrılmasına sәbәb olmur ?
A) qlobal miqyaslı kapital bazarlarının qovuşması
B) mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsindә fәrq
C) vergi qanunvericiliyin tәsiri
D) Normativ hüquqi aktlar
E) İqtisadi inkişafda fәrqlәr
624) Sual:Lizinqin iqtisadi inkişafa tәsiri özünü hansı formalarda biruzә verir?
A) Istehsalın yenilәşmәsinә vә kiçik sahibkarlığın inkişafına mәnfi tәsir göstәrir
B) Maliyyә bazarında rәqabәtin azalmasına xidmәt edir
C) Avadanlığın әsas satış hәcminin azalmasına xidmәt edir
D) iqtisadiyyata kapital qoyuluşlarının hәcmini azaldır
E) Düzgün cavab yoxdur

625) Sual: Lizinqin iqtisadi inkişafa tәsiri özünü hansı formalarda biruzә verir?
A) Istehsalın yenilәşmәsinә vә kiçik sahibkarlığın inkişafına mәnfi tәsir göstәrir
B) Maliyyә bazarında rәqabәtin azalmasına xidmәt edir
C) Avadanlığın әsas satış hәcminin azalmasına xidmәt edir
D) bütövlükdә iqtisadiyyata kapital qoyuluşlarının hәcmini artırır
E) Düzgün cavab yoxdur
626) Sual: Lizinqin iqtisadi inkişafa tәsiri özünü hansı formalarda biruzә verir?
A) Istehsalın yenilәşmәsinә vә kiçik sahibkarlığın inkişafına mәnfi tәsir göstәrir
B) Maliyyә bazarında rәqabәtin azalmasına xidmәt edir
C) Avadanlığın әsas satış hәcminin azalmasına xidmәt edir
D) Avadanlığın әsas satış hәcminin artmasına xidmәt edir
E) Düzgün cavab yoxdur
627) Sual: Lizinqin iqtisadi inkişafa tәsiri özünü hansı formalarda biruzә verir?
A) Istehsalın yenilәşmәsinә vә kiçik sahibkarlığın inkişafına mәnfi tәsir göstәrir
B) Maliyyә bazarında rәqabәtin azalmasına xidmәt edir
C) Avadanlığın әsas satış hәcminin azalmasına xidmәt edir
D) Maliyyә bazarında rәqabәtin artmasına xidmәt edir
E) Düzgün cavab yoxdur
628) Sual:Lizinq әmәliyyatları sisteminә aid deyil:
A) Lizinq faizinin müәyyәn olunması
B) Lizinq verәn tәrәflә lizinq alan tәrәf arasında razılıq
C) lizinqverәnә çatacaq lizinq ödәnişlәrinin ümumi mәblәğinin müәyyәn olunması
D) müqavilәnin lizinqverәn tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan resursların ödәnişi
E) düzgün cavab yoxdur
629) Sual:Bankların lizinq xidmәtlәri bazarına daxil olmaları aşağıdakı hansı amillә bağlıdır?
A) Lizinq sahәsi әsas pul kapitalının mәnbәyidir

B) Lizinq bir fәaliyyәt kimi eyniylә bank işinin bir qoludur
C) Lizinqlә bank kreditinin eyni olması
D) Lizinq maliyyә işini hәyata keçirdәn fәaliyyәtdir
E) Düzgün cavab yoxdur
630) Sual:Dar ixtisaslaşmış şirkәtlәr adәtәn hansı növ әmlaklarla iş görürlәr?
A) Daha böyük avadanlıqlarla
B) Daha mürәkkәb maşınlarla
C) Tikinti avadanlıqları ilә
D) Bir vә ya bir neçә növ mürәkkәb әmlaklarla
E) düzgün cavab yoxdur
631) Sual:Aşağıdakılardan hansı lizinq müqavilәsinin әsasını tәşkil etmir?
A) Lizinq ödәnişlәri
B) Lizinq üzrә tәklif olunan xidmәtlәr
C) Müqavilәnin obyekti
D) Müqavilәnin subyektlәri
E) düzgün cavab yoxdur
632) Sual:Lizinq xidmәtlәrinin formalaşmasına hansı amillәr tәsir etmir?
A) Likvid vәsaitlәrin kifayәt qәdәr olmaması
B) Investisyaların optimallaşdırılmasına sövq edәn rәqabәtin güclәnmәsi
C) Investisyaların genişlәndirilmәsi mәqsәdilә müәssisәlәrin zәruri resurslarını ayırması imkanlarını mәhdudlaşdıran mәnfәәtin azaldılması
D) Bütün cavablar doğrudur
E) düzgün cavab yoxdur
633) Sual:Hansı mәqsәdlә mülki qanunvericilikdә lizinq formalarının әsas lizinq növlәrinin şәrhinә böyük ehtiyyac duyulur?
A) Yeni lizinq münasibәtlәrinin yaradılması mәqsәdilә
B) Daha çox mәnfәәt әldә edilmәsi mәqsәdilә
C) İEÖә satmaq mәqsәdilә
D) Lizinq fәaliyyәtinin inkişafı üçün

E) Düzgün cavab yoxdur
634) Sual:Lizinqalanlar üçün lizinq әmәliyyatları uzunmüddәtli bank kreditlәşmәsindәn fәrqli olaraq müәyyәn üstünlüklәrә malikdirlәrki bunlar
aşağıdakıdır
A) inflyasiya nәticәsindә lizinq ödәmәlәrinin artması ilә baglı olan itkilәrin azalması
B) lizinq әmәliyyatında, kreditlәşmә prosesindәn fәrqli olaraq, әmlak üçün lizinqalanın girovu tәlәb olunur
C) bu әmәliyyatlarda vergiqoyma vә amortizasiya ayırmaları üzrә güzәştlәrin lәğvi
D) әmlakın mәnәvi cәhәtdәn köhnәlmәsinә baxmayaraq lizinq ödәmәlәri hәcminin müqavilә müddәtinin sonuna kimi dәyişmәz saxlanması
635) Sual:lizinqalanlar üçün çatışmaz cәhәtlәri göstәrin.
A) bu әmәliyyatlarda vergiqoyma vә amortizasiya ayırmaları üzrә güzәştlәrin tәtbiqi
B) avadanlıqların köhnәlmәsi vә digәr risklәrin lizinqverәnin üzәrinә düşmәsi;
C) bank kreditlәşmәsi prosesindәn fәrqli olaraq lizinq әmәliyyatlarında daha çevik razılaşmanın mümkün olması
D) әmlakın mәnәvi cәhәtdәn köhnәlmәsinә baxmayaraq lizinq ödәmәlәri hәcminin müqavilә müddәtinin sonuna kimi dәyişmәz
E) Hamsı
636) Sual:Aşağıdakılardan hansı variantda Lizinq әmәliyyatlarının aparılması banklar üçün sәmәrәli göstәrilir?
A) inflyasiya nәticәsindә lizinq ödәmәlәrinin artması ilә baglı olan itkilәrin çoxalması;
B) әmlakın mәnәvi cәhәtdәn köhnәlmәsinә baxmayaraq lizinq ödәmәlәri hәcminin müqavilә müddәtinin sonuna kimi dәyişmәz saxlanması.
C) banklar investisiyalar üçün yeni poliqonlar axtarıb tapır, uzunmüddәtli lizinq әmәliyyatlarında banklar sabit gәlir mәnbәyi eldә edir,
D) adi kreditlәşmә prosesindәn fәrqli olaraq lizinqin daha yüksәk dәyәrә malik olması;
E) düzgün cavab yoxdur
637) Sual:Operativ lizinqin xüsusiyyәtlәrini göstәrin.
A) operativ lizinq müqavilәsinin müddәti adәtәn 26 ildәn artıq olmur
B) operativ lizinq müqavilәsi lizinqalan tәrәfindәn istәnilәn vaxt pozula bilәr
C) mümkün risklәrin hamısı lizinqverәnin üzәrinә düşür.
D) bütün cavabla doğrudur
E) düzgün cavab yoxdur
638) Sual:Operativ lizinqin xüsusiyyәtlәrini göstәrin

A) operativ lizinq müqavilәsinin müddәti adәtәn 26 ildәn artıq olur
B) operativ lizinq müqavilәsi lizinqalan tәrәfindәn istәnilәn vaxt pozula bilmәz
C) lizinqverәnin qarşılaşdığı yüksәk risklәrә vә әlavә xәrclәrә görә operativ lizinqdә lizinq ödәmәlәrinin dәrәcәsi bir qayda olaraq maliyyә lizinqindә
olduğundan yüksәk olur
D) bütün cavabla doğrudur
E) düzgün cavab yoxdur
639) Sual:Lizinq ödәmәlәrinin tәrkibinә aşağıdakılardan hansı daxil edilir?
A) müqavilәnin fәaliyyәtdә olduğu bütün dövr әrzindә amortizasiya ayırmaları
B) verilmiş kredit resurslarına görә lizinqverәnin komisyon haqları (mükafatları);
C) lizinqverәnin xüsusi vәsaitlәri çatışmadıqda borc vәsaitlәrdәn istifadә etdiyinә görә kompensasiya ödәmәlәri;
D) bütün cavablar doğrudur
E) Düzgün cavab yoxdu
640) Sual:Lizinq ödәmәlәrinin tәrkibinә aşağıdakılardan hansı daxil edilmir?
A) müqavilәnin fәaliyyәtdә olduğu bütün dövr әrzindә amortizasiya ayırmaları
B) verilmiş kredit resurslarına görә lizinqverәnin komisyon haqları (mükafatları);
C) lizinqverәnin xüsusi vәsaitlәri çatışmadıqda borc vәsaitlәrdәn istifadә etdiyinә görә kompensasiya ödәmәlәri;
D) müqavilә ilә әmlakın alınması nәzәrdә tutulduqda әmlakın dәyәri, onun qalıq dәyәri isә pay şәklindә lizinq ödәmәsinә daxil edilir
E) düzgün cavab yoxdur
641) Sual:Lizinq ödәmәlәrinin tәrkibinә aşağıdakılardan hansı daxil edilmir?
A) müqavilәnin fәaliyyәtdә olduğu bütün dövr әrzindә amortizasiya ayırmaları
B) lizinq alanin lizinq obyektindәn xeyirin faizi
C) lizinqverәnin xüsusi vәsaitlәri çatışmadıqda borc vәsaitlәrdәn istifadә etdiyinә görә kompensasiya ödәmәlәri;
D) müqavilә ilә әmlakın alınması nәzәrdә tutulduqda әmlakın dәyәri, onun qalıq dәyәri isә pay şәklindә lizinq ödәmәsinә daxil edilir
E) düzgün cavab yoxdur
642) Sual:İstәnilәn lizinq ödәnişinә daxildir
A) amortizasiya
B) müqavilәnin lizinqverәn tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan resursların ödәnişi

C) lizinq marjası – bura lizinqverәnin göstәrdiyi xidmәtlәrә görә әldә etdiyi gәlir daxildir (13%)
D) bütün cavablar doğrudur
E) düzgün cavab yoxdur
643) Sual:İstәnilәn lizinq ödәnişinә daxil deyil?
A) Gәlirlәr
B) müqavilәnin lizinqverәn tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan resursların ödәnişi
C) lizinq marjası – bura lizinqverәnin göstәrdiyi xidmәtlәrә görә әldә etdiyi gәlir daxildir (13%)
D) riskin mәblәği – bu mәblәğ lizinqverәnin aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
E) düzgün cavab yoxdur
644) Sual:Lizinq …….. vәsait qoyuluşunun bir formasıdır
A) banklara
B) Amortizasiya xәrclәrinә
C) Ipotekaya
D) Dövriyyә fondlarına
E) düzgün cavab yoxdur
645) Sual:Riskin mәblәği ....
A) bu mәblәğ lizinqalanın aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
B) bu mәblәğ istehsalın aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
C) bu mәblәğ sığorta şirkәtinin aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
D) bu mәblәğ bank faizlәrinin aid olduğu müxtәlif risklәrin sәviyyәsindәn asılıdır
E) düzgün cavab yoxdur
646) Sual:Azәrbaycan Respublikasında lizinq xidmәtini heyata keçirәn müәssisәlәr üçün dövlәt tәrәfindәn müvafiq qaydada güzәştlәr tәtbiq
olunması halı hansı qanunla tәnzimlәnir?
A) Lizinq xidmәti haqqında Azәrbaycan Respublikasınәn Qanunu
B) Lizinqin idarәedilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
C) Lizinq proseslәrinin tәşkili haqqında Azәrbaycan Res. Qanunu
D) İcarә xidmәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu

E) Düzgün cavab yoxdur
647) Sual:Lizinqverәn ilkin mәlumatlar әsasında ...
A) lizinqverәnin maliyyә vәziyyәtini, ödәmәlәri hәyata keçirmәk vә kredit qabiliyyәtliliyini tәhlil edir
B) lizinqalanın maliyyә vәziyyәtini, ödәmәlәri hәyata keçirmәk vә kredit qabiliyyәtliliyini tәhlil edir
C) Belә tәhlillәrin nәticәsi qәnaәtbәxş olduqda iştirakçı tәrәflәr әmlakın göndәrilmәsi, verilmәsi müqavilәsinin vә lizinq razilaşmasının
rәsmilәşdirilmәsini hәyata keçirirlәr
D) Hamısı
E) Heç biri
648) Sual:Operativ lizinq..
A) Uzunmüddәtli lizinq növüdür
B) Bu lizinqin bütövlükdә öz xәrcini tam ödәyә bilәn, bütün ödәmәlәri vaxtında yerinә yetirә bilәn formasıdır.
C) bu, maliyyә lizinqinin bir formasıdır.
D) Fәaliyyәtdә olan müәssisә gәlәcәk inkişaf üçün maliyyә resurslarının çatışmazlığı ilә qarşılaşdıqda, qayıdan lizinqә diqqәt yetirmәsi
mәqsәdәuyğundu
E) Düzgün cavab yoxdur
649) Sual:Operativ lizinq..
A) lizinq әmlaknın lizinqalana, müәyyәn müddәtә  hәmin әmlakın istismarnın normativ müddәtindәn çox az bir müdәtә, verilmәsini özündә әks
etdirәn müqavilә münasibәtlәridir
B) Bu lizinqin bütövlükdә öz xәrcini tam ödәyә bilәn, bütün ödәmәlәri vaxtında yerinә yetirә bilәn formasıdır.
C) bu, maliyyә lizinqinin bir formasıdır.
D) Fәaliyyәtdә olan müәssisә gәlәcәk inkişaf üçün maliyyә resurslarının çatışmazlığı ilә qarşılaşdıqda, qayıdan lizinqә diqqәt yetirmәsi
mәqsәdәuyğundu
E) Düzgün cavab yoxdur
650) Sual:Bunlardan hansı lizinqin әsas növlәridir?
A) Maliyyә lizinqi
B) Operativ lizinq
C) Sublizinq

D) Bütün cavablar doğrudur
E) Düzgün cavab yoxdur
651) Sual:Üçüncü qrup lizinqverәnlәrә ehtyacın olduğu situasiyanı seçin.
A) Banklardan alınmış faizlәrin getgedә şişmәsi
B) Kәnar borcların azalması
C) Fәalyyәt üçün vәsaitlәrin bolluğu
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Düzgün cavab yoxdur
652) Sual:İkinci qrup lizinqverәnlәr ...
A) lizinq әmәliyyatlarını maliyyәlәşdirmәk mәnbәlәrinә malik olan istәnilәn firma, şirkәt, müәssisә vә tәşkilatların bölmәlәri, şöbә vә idarәlәrini
әhatә edir
B) Bu etibarlı, dayanıqlı lizinqalanların iştirakı ilә hәyata keçirilәn iri sövdәlәşmәlәrdә istifadә olunur
C) sәhmdar cәmiyyәti vә ya digәr tәşkilatihüquqi formada tәşkil olunan, kommersiya tәşkilatı kimi fәaliyyәt göstәrәn, özünün tәsis sәnәdlәrinә vә
xüsusi lisenziyasına görә lizingverәn funksiyasını yerinә yetirәn lizinq şirkәtlәri aiddir
D) kommersiya bankları, onların xüsusi bölmәlәri vә ya digәr maliyyәkredit münasibәtlәrindәn ibarәtdir
E) düzgün cavab yoxdur
653) Sual:Üçüncü qrup lizinqverәnlәr …
A) sәhmdar cәmiyyәti vә ya digәr tәşkilatihüquqi formada tәşkil olunan, kommersiya tәşkilatı kimi fәaliyyәt göstәrәn, özünün tәsis sәnәdlәrinә vә
xüsusi lisenziyasına görә lizingverәn funksiyasını yerinә yetirәn lizinq şirkәtlәri aiddir
B) kommersiya bankları, onların xüsusi bölmәlәri vә ya digәr maliyyәkredit münasibәtlәrindәn ibarәtdir.
C) Bu etibarlı, dayanıqlı lizinqalanların iştirakı ilә hәyata keçirilәn iri sövdәlәşmәlәrdә istifadә olunur
D) lizinq әmәliyyatlarını maliyyәlәşdirmәk mәnbәlәrinә malik olan istәnilәn firma, şirkәt, müәssisә vә tәşkilatların bölmәlәri, şöbә vә idarәlәrini
әhatә edir
E) Düzgün cavab yoxdur
654) Sual:abandon hüququ nәdir?
A) mülkiyyәt hüququnun sığortaçıya keçmәsi
B) sığortaçının mülkiyyәt hüququnun olmaması

C) mülkiyyәt hüququnun sığorta edәnә keçmәsi
D) düzgün cavab yoxdur
E) hamısı
655) Sual:ümumi qәzada itkilәri müәyyәn etmәk mәqsәdilә yaradılan hesab adlanır
A) kontribusiya dәyәri
B) aval
C) demerec
D) dispaşa
E) düzgün cavab yoxdur
656) Sual:sığorta şirkәti tәrәfindәn sığorta mәblәği vahidinә vurulan faiz, dәrәcә adlanır
A) sığorta haqqı
B) sığorta mükafatı
C) sığorta tarifi
D) bütün sadalanan variantlar sәhvdir
E) hamısı düzdür
657) Sual:sığorta müqavilәsinin bağlanmasında maraqlı olan şәxsin sığorta olunmuş әmlaka hüquqları başqa şәxsә keçmәsi zamanı
A) sığorta müqavilәsinә xitam verilir
B) müqavilә üzrә hüquq vә vәzifәlәr әmlak hüququnun keçdiyi şәxsә keçir
C) ümumi qaydaya uyğun olaraq sığorta müqavilәsinә xitam verilir
D) ümumi qaydaya uyğun olaraqmüqavilә üzrә hüquq vә vәzifәlәr әmlak hüququnun keçdiyi şәxsә keçir
E) düzgün cavab yoxdur
658) Sual:әgәr sığorta hadisәsi sığortaçının , gәlir әldә edәnin vә ya sığorta şirkәtinin nәticәsindә baş veribsә
A) sığorta mәblәğinin ödәnmәsindәn azad olur
B) sığorta mәblәğinin ödәnmәsindәn azad olmur
C) ümumi qaydaya uyğun olaraq sığorta ödәnişini vermәkdәn azad olur
D) ümumi qaydaya uyğun olaraq sığorta ödәnişini vermәkdәn azad olmur
E) düzgün cavab yoxdur

659) Sual:Çekalanın çeki verәnә, avalist vә indossanta çekin ödәnilmәsindәn imtina etmәsi ilә әlaqәdar olaraq çekin verimәsi gününün sonundan
hansı müddәt әrzindә verilә bilәr
A) bir ay
B) üç ay
C) alti ay
D) bir il
E) düzgün cavab yoxdur
660) Sual:İlk sığorta şirkәti nә vaxt yaranıb
A) 1820
B) 1920
C) 1424
D) 1990
E) 2000
661) Sual:Gözlәnilәn mәnfәәtә investisiya risklәrinin qiymәtlәndirilmәsi öz әks olunur
A) risk әmsalında
B) mәnfәәt әmsalında
C) әvәz etmә әmsalında
D) diskontlaşdırma әmsalında
E) rentabellik әmsalında
662) Sual:sahibkarlıq riskinin azaldılma üsulları hansılardır?
A) diversifikasiya , sığortalama , mәhdudlaşdırma , risklәrin bölüşdürülmәsi
B) sığortalanma , mәhdudlaşdırma , qaydaya salma , diversifikasiya
C) mәhdudlaşdırma , sığortalama , qayadaya salma , risklәrin bölüşdürülmәsi
D) qaydaya salma , diversifikasiya , risklәrin böleşdürülmәsi , mәhdudlaşdırma , lisenziyalaşdırma
E) risklәrin bölüşdürülmәsi , qaydaya salma, sığortalama
663) Sual:Siyasi risklәrin sәbәblәri hansılardır ?

A) ixrac , idxal vә pul köçürülmәsinә qadağa
B) ixrac , pul köçürmәlәri vә alkoqolsuz işkilәrә qadağa
C) ixrac , idxal vә puı köçürmәlәrinә qadağa
D) pul köçürmәlәri , idxal vә tәbii katalizatorlara qadağa
E) pul köçürmәlәri , idxala qadağa , tәqdim etmә , siyasi qeyri –sabitlik , müharibә
664) Sual:Kommersiya risklәrinin sәbәblәri hansılardır ?
A) mәhsulların keyfiyyәti , yüklәrin daşınması , inflyasiya , alıcıların alıcılıq qabiliyyәtlәri ,valyuta kursunun dәyişmәsi , rәqiblәrin fәaliyyәti
B) mәhsulların keyfiyyәti , inflyasiya , alıcıların alıcılıq qabiliyyәti , valyuta kurslarının dәyişmәsi , heyәtin fәaliyyәti
C) mәhsulun keyfiyyәti vә bazarda saışı , yüklәrin daşınması , inflyasiya, valyuta kursunun dәyişmәsi , tәbii katalizatorlar
D) mәhsulun keyfiyyәti ,inflyasiya , tәbii katalizatorlar , yüklәrin daşınması , konfliktlәr , siyasi qeyri – sabitlik
E) inlyasiya , mәhsulların keyfiyyәti , tәbii katalizatorlar , siyasi qeyri – sabitlik , müharibә
665) Sual:Risk qrupu hansı vәzifәni hәll edir
A) şәrtlәrin qiymәtlәndirilmәsi , tәhlükәsizlik ölçülәrinin hazırlanması , fövqәladә hallarda firmanın fәaliyyәtinin idarә olunması , operativ vә hüquq
– mühafizә orqanlarının qarşıılıqlı tәsirinin tәmini
B) şәrtlәrin qiymәtlәndirilmәsi, fәaliyyәtin analiizi , mәnffәәtin bölüşdürülmәsi vә işçilәrin mükafatlandırılması
C) tәhlükәsizlik ölçülәrinin hazırlanması , şәrtlәrin qiymtәlәndirilmәsi , fәaliyyәtin idarә edilmәsi , maliyyә  tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili
D) şәrtlәrin qiymәtlәndirilmәsi , fәaliyyәtin idarә edilmәsi , tәhlükәsizlik ölçülәrinin hazırlanmsaı vә heyәtin idarә edilmәsi
E) tәhlükәsizlik ölçülәrinin hazırlanması , şәrtlәrin qiymәtlәndirilmәsi , heyәtin idarә olunması, mәnfәәtin bölüşdürülmәsi
666) Sual:Kommersiya risklәrinә aiddir
A) investisiya
B) әmlak
C) istehsal
D) ticarәt
E) maliyyә
667) Sual:İnnovasiya riski yaranmır
A) istifadәolunan istehsal metoduyla müqayisәdә daha ucuzunun tәtbiqi zamanı
B) köhnә avadanlıqda yeni әmtәәnin istehsalı zamanı

C) yeni texnologiyanın tәtbiqi zamanı
D) yeni texnologiyanın kömәyilә yeni mәhsulun istehsalı zamanı
E) sahәnin iqtisadi vәziyyәti dәyişdikdә
668) Sual:Texniki risklәrә aiddir :
A) müәssisәnin zәif maliyyәlәşmәsi nәticәsindә itkilәrin mümkünlüyü
B) planlaşdırılmış texniki parametrlәrin әldә olunmaması nәticәsindә itkilәrrin mümkünlüyü
C) istehsalın aşağı texnoloji imkanları nәticәsindә itkilәrin mümkünlüyü
D) avadanlığın xarab olması nәticәsindә itkilәrin mümkünlüyü
E) ETT işlәrinin mәnfi nәticәlәrindәn itkilәrin mümkünlüyü
669) Sual:Lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:
A) Lizinq әsas vasitәlәrin dәyişdirilmәsi vasitәsidir
B) Lizinq büdcә mәhdudiyyәtini nәzәrә almaq imkanı yaradır
C) Lizinq az faizli maliyyәlәşmәdir
D) lizinq tәkliflәri lizinq әmәliyyatlarının bütün bütün iştirakçıları üçün әlverişlidir
E) Düzgün cavab yoxdur
670) Sual:Lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:
A) Lizinq әsas vasitәlәrin dәyişdirilmәsi vasitәsidir
B) Lizinq büdcә mәhdudiyyәtini nәzәrә almaq imkanı yaradır
C) Lizinq az faizli maliyyәlәşmәdir
D) lizinq obyekti etibarlılığın tәminatçısı kimi çıxış edir
E) Düzgün cavab yoxdur
671) Sual: Lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:
A) Lizinq әsas vasitәlәrin dәyişdirilmәsi vasitәsidir
B) Lizinq büdcә mәhdudiyyәtini nәzәrә almaq imkanı yaradır
C) Lizinq az faizli maliyyәlәşmәdir
D) Lizinq büdcә mәhdudiyyәtini nәzәrә almamaq imkanı yaradır
E) Düzgün cavab yoxdur

672) Sual: Lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:
A) Lizinq әsas vasitәlәrin dәyişdirilmәsi vasitәsidir
B) Lizinq büdcә mәhdudiyyәtini nәzәrә almaq imkanı yaradır
C) Lizinq az faizli maliyyәlәşmәdir
D) lizinq kömәkçi vasitәlәrin tәzәlәnmәsi vasitәsidir
E) Düzgün cavab yoxdur
673) Sual: Lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:
A) Lizinq әsas vasitәlәrin dәyişdirilmәsi vasitәsidir
B) Lizinq büdcә mәhdudiyyәtini nәzәrә almaq imkanı yaradır
C) Lizinq az faizli maliyyәlәşmәdir
D) lizinq әsas vasitәlәrin tәzәlәnmәsi vasitәsidir
E) Düzgün cavab yoxdur
674) Sual:Lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:
A) Lizinq әsas vasitәlәrin dәyişdirilmәsi vasitәsidir
B) Lizinq büdcә mәhdudiyyәtini nәzәrә almaq imkanı yaradır
C) Lizinq az faizli maliyyәlәşmәdir
D) lizinq 100 faizli maliyyәlәşmәdir
E) Düzgün cavab yoxdur
675) Sual: Lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:
A) Lizinq әsas vasitәlәrin dәyişdirilmәsi vasitәsidir
B) Lizinq büdcә mәhdudiyyәtini nәzәrә almaq imkanı yaradır
C) Lizinq az faizli maliyyәlәşmәdir
D) Tam müddәt ücün haqq ödәnilir
E) Düzgün cavab yoxdur
676) Sual: Lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:
A) Lizinq әsas vasitәlәrin dәyişdirilmәsi vasitәsidir

B) Lizinq büdcә mәhdudiyyәtini nәzәrә almaq imkanı yaradır
C) Lizinq az faizli maliyyәlәşmәdir
D) yalnız istifadә olunan müddәt ücün haqq ödәnilir
E) Düzgün cavab yoxdur
677) Sual: Lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:
A) Lizinq әsas vasitәlәrin dәyişdirilmәsi vasitәsidir
B) Lizinq büdcә mәhdudiyyәtini nәzәrә almaq imkanı yaradır
C) Lizinq az faizli maliyyәlәşmәdir
D) kredit xәtlәrini istifadәsiz saxlayır
E) Düzgün cavab yoxdur
678) Sual: Lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:
A) Lizinq әsas vasitәlәrin dәyişdirilmәsi vasitәsidir
B) Lizinq büdcә mәhdudiyyәtini nәzәrә almaq imkanı yaradır
C) Lizinq az faizli maliyyәlәşmәdir
D) Pul vә dövriyyә kapitalına toxunulmur
E) Düzgün cavab yoxdur
679) Sual:lizinq şirkәtlәrinin portfelindә hansı nәqliyyat vasitәlәrinin lizinqi üzrә sövdәlәşmәlәrin payı daha çox üstündür?
A) Minik avtomobillәri
B) Yük maşınları
C) Kәnd tәsәrrüfatı maşınları
D) Bütün nәqliyyat növlәri eyni tәlәbatlıdır
E) Düzgün cavab yoxdur
680) Sual:Respublikamızda lizinq ödәmәlәrinin ümumi mәblәğindә komisyon haqqının payı orta hesabla nә qәdәrdir?
A) 15%
B) 20%
C) 10%
D) 23%

E) doğru cavab yoxdur
681) Sual:Azәrbaycanda lizinq alanların tәxminәn neçә faizә qәdәri kiçik müәssisәlәr sayılır?
A) 100%
B) 90%
C) 70%
D) 60%
E) Düzgün cavab yoxdur
682) Sual:lizinq xidmәtlәrinin potensial tәklifi tәlәbin neçә faizinә bәrabәr götürülür?
A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 50%
E) Düzgün cavab yoxdur
683) Sual:Lizinq sektorunun inkişafına mane olan sәbәblәrә aiddir:
A) Icarәnin uzunmüddәtli olması
B) Sahibkarlığın inkişafına kömәk etmәsi
C) Lizinqin dovlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi
D) Lizinqin bir neçә şәxs arasında aparılması
E) Düzgün cavab yoxdur.
684) Sual:lizinq sektorunda әsas problem sayılır:
A) Lizinq alanın azlığı
B) Lizinq şirkәtәlәtinin azlığı
C) Icarә müddәtinin qәnaәtbәxş olmaması
D) Uzunmüddәtli, ucuz maliyyә resurslarının çatışmazlığı
E) düzgün cavab yoxdur
685) Sual:Lizinq müqavilәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

A) 5
B) 7
C) 9
D) 11
E) düzgün cavab yoxdur
686) Sual:diskontlaşdırma әmsalına vurulmuş illik xalis nәğd pul necә adlanır ?
A) likvidlilik dәyәri
B) bazis dәyәri
C) xalis cari dәyәr
D) qalıq dәyәr
E) vergidәnsonrakı dәyәr
687) Sual:Razılaşmanın әvvәlindә avadanlığın dәyәri necә adlanır ?
A) likvidlilik dәyәri
B) bazis dәyәri
C) vergidәnsonrakı dәyәr
D) xalis cari dәyәr
E) qalıq dәyәr
688) Sual:Lizinq mәblәği çıxıldıqdansonra qalan lizinq ödәnişi necә adlanır ?
A) lizinqin vergidәnsonrakı dәyәri
B) xalis dәyәr
C) vergi faiz dәrәcәsi
D) likvidlilik dәyәri
E) diskontlaşdırma әmsalı
689) Sual:Lizinq müqavilәsinә hansı maddә daxildir?
A) müqavilә predmeti
B) lizinq müddәti
C) әmlakın sığortalanması

D) lizinq ödәnişlәri
E) bütün variantlar doğrudur
690) Sual:Kontraktasiya müqavilәsinә әsasәn satıcı vermәyә borcludur
A) elektrik enerjisini
B) becәrilmiş kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunu
C) qiymәtli metalları
D) dövriyyәdәn çıxarılmayan istәnilәn әmtәәni
E) düzgün cavab yoxdur
691) Sual:Ekipaj ilә icarayә verilmiş nәqliyyat vasitәsini lazımi vәziyyәtdә saxlamaq üçün mühüm lәvazimatları әldә etmәk vә cari vә әsaslı tәmiri
hәyata keçirmәyә borcludur(lar)
A) qanunla,icarәdar – yalnız cari tәmir
B) qanunla , icarәyә verәn  yalnız әsaslı tәmir
C) icarәyә verәn
D) razılaşma әsasında müqavilә tәrәflәri
E) düzgün cavab yoxdur
692) Sual:Podratçı podrat müqavilәsinә әsasәn sifarişin alındığı gündәn onun sonuna kimi işi qәbul etmәkdәn boyun qaçıran sifarişçiyә 2 dәfә
xәbәrdarlıq etdikdәn sonra işin nәticәsini, qazandığı mәblәğdәn podratçının ödәnişlәrini çıxdıqdan sonra neçә gün әrzindә satmaq hüququna malikdir
A) 15 gün
B) 1 ay
C) 2 ay
D) 3 ay
E) düzgün cavab yoxdur
693) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә istifadә olunan vәsaitlәrin effektivlik әmsalı necә olmalıdır ?
A) 50 –dәn çox
B) 10 – dan çox
C) 0,5  dәn çox
D) 0,1 – dәn az

E) düzgün cavab yoxdur
694) Sual:Hansı әmsal ümumi vәsaitlәr mәnbәlәrindә müәssisәnin şәxsi vәsaitlәrinin xüsusi çәkisi ilә müәyyәn olunur ?
A) uzunmüddәtlilik әmsalı
B) özünümaliyyәlәşdirmә әmsalı
C) müqavimәt göstәricisi
D) müәssisәnin ödәnişqabiliyyәtliliyi
E) düzgün cavab yoxdur
695) Sual:Hansı әmsal uzunmüddәtli aktivlәrin şәxsi vәsaitlәrә nisbәtinә bәrabәrdir vә ideal halda 1dәn yüksәk deyil
A) uzunmüddәtlilik әmsalı
B) özünümaliyyәlәşdirmә әmsalı
C) müqavimәt göstәricisi
D) müәssisәnin ödәnişqabiliyyәtliliyi
E) düzgün cavab yoxdur
696) Sual:Kommersiya debitor borclarını göstәrin:
A) buraxılan mәhsulun keyfiyyәti
B) servis
C) qiymәtlәr
D) satışın şәrt vә növlәri
E) bütün variantlar doğrudur
697) Sual:aktivlәrin likvidliliyi zamanı istifadә olunur:
A) cari likvidlilik göstәricisi
B) likvidliliyin kritik qiymәt әmsalı
C) debitor borclarının dövriyyә әmsalı
D) debitor borclarının ödәnmә vaxtı
E) bütün variantlar doğrudur
698) Sual:Müәssisәnin maliyyә dayanıqlığını xarakterizә edәn göstәrici hansıdır ?

A) şәxsi kapital qoyuluşu әmsalı
B) şәxsi vә borc kapitalı nisbәti әmsalı
C) borc әmsalı
D) mәhsul satışından mәnfәәt
E) bütün variantlar doğrudur
699) Sual:Avadanlığın lizinqә verilmәsi zamanı hansı faktorlar nәzәrә alınır
A) layihәnin iqtisadi effektivliyi
B) lizinqalanın – firmanın maliyyә vәziyyәti
C) istehlakçı , malgöndәrәn vә podratçıların mövcudluğu
D) ikinci bazarda lizinqә verilәn avadanlığın likvidliyi
E) bütün variantlar doğrudur
700) Sual:İki iştirakçı arasında qarşılıqlı әlaqәlәrin mәhdudiyyәti mәxsusdur ?
A) hayrinqә
B) reytinqә
C) mәişәt icarәsi
D) listinqә
E) bütün variantlar doğrudur

