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1716_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1716 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi
1 Azәrbaycan Respublikasının pul vәsaiti fondları vә onlara müvafiq olan hüquq institutlarına
aşağıdakı daxil deyil?

•

sığorta fondu
dövlәt maliyyәsi
maliyyә fondu
müәssisәlәrin, idarәlәrin vә tәşklatların maliyyәsi
kredit fondu

2 Maliyyә münasibәtlәrindә maliyyә fәaliyyәtinin funksiyasına görә aşağıdakı qrupu yoxdur?

•

maliyyә ehtiyatlarından istifadә olunmasıilә әlaqәdar münasibәtlәr
pul vәsaitlәri fondunun sәfәrbәr olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsinin formalaşdırılması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә ehtiyatlarının hәrәkәtlәri üzәrindә nәzarәt ilә әlaqәdar münasibәtlәr
dövlәtin maliyyә resurslarının bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr

3 Aşağıdakılardan hansı vergi hüquq münasibәtlәrinin subyekti deyil?

•

әdliyyә orqanları
vergi ödәyicilәri
dövlәt orqanları
vergilәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәli şәxslәr
bәlәdiyyә orqanları

4 İerarxiya üzrә vergi hüququnun ali qanunvericilik aktı hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
ikiqat verqitutma haqqında qanun
әlavә dәyәr vergisi haqqında qanun
mәnfәәt vergisi haqqında qanun
Azәrbaycan Respublikasının konstitusiyası

5 Vergi hüququ ilә bağlı olan hansı akt 11.07.2000ci ildә qәbul olunmuş vә 01.01.2001ci il tarixindә
qüvvәyә minmişdir

•

mәnfәәt vergisi haqqında qanun
ikiqat verqitutma haqqında qanun
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi
әlavә dәyәr vergisi haqqında qanun

6 Konstitusiyanın 73cü maddәsinә әsasәn?

•

“qanunla dövlәt rüsumlarını tam hәcmdә vә vaxtında ödәmәk hәr kәsin borcudur”
“vergilәri tam hәcimdә vә vaxtında ödәmәk hәr kәsin borcudur”
“qanunla tәyin edilmiş dövlәt rüsumlarını tam hәcimdә vә vaxtında ödәmәk hәr
“qanunla tәyin edilmiş vergilәri vaxtında ödәmәk hәr kәsin borcudur”
“qanunla müәyyәn edilmiş vergilәri vә başqa dövlәt ödәnişlәrini tam hәcmdә vә
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7 Vergi hüququnun aşağıdakı fәrqlәndirici cәhәti düzgün deyil?

•

vergi hüququ fiziki vә hüquqi şәxslәrin öhdәliklәrini müәyyәn edir
vergi hüququ mülkiyyәtli subyektlәrin ümumi icbari davranış qaydalarını vә
vergi hüququ maliyyә sistemini müәyyәn edәn hüquq normaları sistemidir
vergi hüququ predmetli institutdur
vergi hüququ vergi ödәmәlәrinin müәyyәn edilmәsi vә alınması üzrә ictimai

8 Vergi hüququnun predmetini tәşkil edәn ictimai münasibәtlәrә aşağdakı aid deyil?

•

vergilәrin hesablanması vә tutulması prosesindә yaranan münasibәtlәr
dövlәt vә yerli büdcәlәrә daxil olan vergi vә vergi xarakterli digәr ödәmәlәrin müәyyәn edilmәsi
prosesindә yaranan münasibәtlәr
vergi vә vergi xarakterli ödәmәlәrin tәtbiqi ilә әlaqәdar olan münasibәtlәr
vergi nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindә yaranan münasibәtlәr
pul münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi zamnı yaranan münasibәtlәr

9 Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin maliyyә nәzarәtini praktik reallaşdıran orqan necә
adlanır

•

deputat palatası
auditor palatası
hesablama palatası
vәkillәr palatası
büdcә palatası

10 Yoxlamaların hәyata keçirilmәsi dövrü baxımından maliyyә nәzarәtinin aşağıdakı formaları vardır

•

sonrakı, razılaşdırılmış
rüblük, yarımillik, illik
ilkin, cari, sonrakı
günlük, dekadalıq, aylıq
cari, operatv, yekun

11 Büdcә sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzim edәn normalar aşağıdakı iki qrupa bölünür

•

mәnәvi vә konstitusion hüquq normaları
inzibati vә mülki hüquq normaları
mülki vә prosesual hüquq normaları
maddi vә prosesual hüquq normaları
prosesual vә tәtbiqi hüquq normaları

12 Maliyyә hüququnun institutları hesab edilir?

•

dövlәt rüsumu vә tarf hüquqları
büdcә vә vergi hüquqları
sığorta vә vergi hüquqları
büdcә vә bәlәdiyyә hüquqları
kredit fondu vә yığım hüquqları

13 Maliyyә hüququnun mәnbәlәrindәn hesab edilәn aşağıdakı akt i hәr il qәbul edilir?

•

«Dövlәt maliyyәsi haqqında» qanun
«Büdcә sistemi haqqında» qanun
«Vergi»mәcәllәsi
«Sığorta haqqında» qanun
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•

«Dövlәt büdcәsi haqqında» qanun

14 Maliyyә hüququnun ümumi hissәsinә aiddir

•

dövlәtin sığorta faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә
dövlәtin bank faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә
dövlәtin idarәetmә faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә
dövlәtin maliyyә faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә
dövlәtin kredit faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә

15 Maliyyә hüquq normalarının mәcmusu olan maliyyә hüququ ..... ibarәtdir?

•

ümumi vә şәxsi hissәlәrdәn
dövlәt vә bәlәdiyyә hissәlәrdәn
sabit vә daimi hissәlәrdәn
yazılı vә şifahi hissәlәrdәn
ümumi vә xüsusi hissәlәrdәn

16 Maliyyә hüququ nәinki müstәqil hüquq sahәsidir, o habelә..?

•

müstәsna hüquqdur
qarışıq hüquqdur
xüsusi hüquqdur
sosial hüquqdur
ümumi hüquqdur

17 Maliyyә münasibәtlәrinә aşağıdakı әlamәt xarakterik deyil?

•

maliyyә münasibәtlәri ekvivalentsiz münasibәtlәrdir
maliyyә münasibәtlәri bir qayda olaraq pul münasibәtlәridir
maliyyә münasibәtlәri pul vәsaitәlrinin bölgüsü münasibәtlәridir
maliyyә münasibәtlәrindә pul vәsaitlәrinin ikitәrәfli hәrәkәti vardır
maliyyә münasibәtlәrindә pul vәsaitәlri maliyyә ehtiyatları formasında hәrәkәt

18 Sәlahiyyәtli dövlәt orqanının qәrarı ilә hәyata keçirilәn maliyyә nәzarәti hansıdır?

•

auditor nәzarәti
ümumi sәlahiyyәtli idarәçilik orqanının nәzarәti;
ümumdövlәt nәzarәti;
maliyyәkredit orqanının nәzarәti;
mәcburi nәzarәt;

19 Hansı tәşkilatlarda banklar tәrәfdaş, şәrik vә ya payçı kimi iştirak edә bilәrlәr?

•

kommersiya
sığorta;
nәqliyyat;
tikinti;
qeyrihökumәt tәşlikatları;

20 ÜDMin vә Milli Gәlirin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi hansı formada baş verir?

•

istehlak formasında
әmtәә formasında
pul formasında
nәqdsiz formada
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mübadilә formasında

21 ÜDMin vә Milli Gәlirin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi pul formasında baş verir vә
bunun üçün dövlәt hansı mexanizmdәn bir vasitә kimi istifadә edir?

•

konsaltinq mexanizmindәn
sığorta mexanizmindәn
pulkredit mexanizmindәn
maliyyә mexanizmindәn
bank mexanizmindәn

22 Maliyyә elә pul münasibәtlәrini nәzәrdә tutur ki, bu zaman...?

•

dövlәtin pul vәsaiti fondlarının bölüşdürülmәsi vә ya istifadә olunması hәyata keçirilmiş olsun
dövlәtin pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi hәyata keçirilmiş olsun
bәlәdiyyә pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә ya istifadә olunması hәyata keçirilmiş
olsun
dövlәtin pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә bölüşdürülmәsi hәyata keçirilmiş olsun
dövlәtin pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә ya istifadә olunması hәyata keçirilmiş
olsun

23 Azәrbaycan Respublikasının pul vәsaiti fondları vә onlara müvafiq olan hüquq institutlarına
aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

müәssisәlәrin, idarәlәrin vә tәşklatların maliyyәsi
dövlәt maliyyәsi
kredit fondu
dövlәt sığorta fondu
qeyrirezidentlәrin maliyyәsi

24 Pul vәsaitlәrinin yaradılmasının mәcburi metodlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

rüsum vә yığımlar
vergi metodu
büdcәgәnkәnar fondlara mәcburi ayırmalar metodu
dövlәt kreditlәşdirilmәsi metodu
pul emissiyası metodu

25 Pul vәsaitlәrinin yaradılmasının mәcburi metodlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

neft fonduna mәcburi ayırmalar
büdcә fondlarına mәcburi ayırmalar
dövlәt büdcәsinә mәcburi ayırmalar
bәlәdiyyә büdcәsinә mәcburi ayırmalar
büdcәgәnkәnar fondlara mәcburi ayırmalar

26 Pul vәsaitlәrinin yaradılmasının könüllü metodlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

qısamüddәtli dövlәt istiqrazlarının buraxılması metodu
pul vәsaitlәrinin әmanәtlәrә cәlb edilmәsi metodu
icbari tәnzimlәmә metodu
könüllü sığorta metodu
könüllü ianәlәr metodu

27 Pul vәsaitlәrinin yaradılmasının könüllü metodlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
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•

pul vәsaitlәrinin büdcәyә cәlb edilmәsi
pul vәsaitlәrinin borca cәlb edilmәsi
pul vәsaitlәrinin әmanәtlәrә cәlb edilmәsi
pul vәsaitlәrinin sığortaya cәlb edilmәsi
pul vәsaitlәrinin istiqrazlara cәlb edilmәsi

28 Pul vәsaitlәrinin bölüşdürülmәsi metodları aşağıdakılardan hansıdır?

•

sistemlәşdirmәk vә tәmәrküzlәşdirmәk şәrtilә maliyyәlәşdirmә
qaytarılmaq vә әvәzlәşdirmәk şәrtilә maliyyәlәşdirmә
bağışlamaq vә qaytarılmamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә
әvәzlәşdirmәk vә qaytarılmamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә
qaytarılmaq vә qaytarılmamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә

29 Büdcә ssudası vә bank krediti pul vәsaitlәrinin bölüşdürülmәsinin hansı metoduna aiddir?

•

sistemlәşdirmәk şәrtilә maliyyәlәşdirmә metoduna
qaytarılmamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә metoduna
qaytarılmaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә metoduna
bağışlamaq şәrtilә maliyyәlәşdirmә metoduna
әvәzlәşdirmәk şәrtilә maliyyәlәşdirmә metoduna

30 Azәrbaycan Respublikasının pul vahidi kimi milli valyuta – manat aşağıdakılardan hansı ilә
müәyyәn edilmişdir?

•

Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin fәrmanı
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikası prezidentinin fәrmanı
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı

31 Pul fondunun yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi üzrә maliyyә әmәliyyatlarına
başlanmazdan әvvәl hәyata keçirilәn nәzarәt hansıdır?

•

ilkin nәzarәt
baza nәzarәt
cari nәzarәt
sonrakı nәzarәt
mexaniki nәzarәt

32 Pul әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi prosesindә aparılan maliyyә nәzarәti hansıdır?

•

baza nәzarәt
mexaniki nәzarәt
cari nәzarәt
sonrakı nәzarәt
ilkin nәzarәt

33 Dövlәt büdcәsinin sekvestri hansı maddәlәrә tәtbiq olunmur?

•

investisiya xәrclәrinә
sosial maddәlәrә
hәrbi xәrclәr maddәsinә
müdafiә olunan maddәlәrә
xarıcı borc maddәlәrinә
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34 Bank әn azı neçә hüquqi vә (vә ya) fiziki şәxs tәrәfindәn yaradıla bilәr?

•

5
1
2
3
4

35 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

bankın adında «Azәrbaycan Respublikası», «dövlәt», «milli» sözlәrindәn istifadә edilmәsinә yalnız
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulduğu hallarda yol verlir.
siyasi partiyalar vә ictimai birliklәr bankın sәhmdarı ola bilmәzlәr.
fondlar vә digәr qeyrikommersiya tәşkilatları bankın sәhmdarı ola bilmәzlәr.
bank yalnız adlı sәhmlәr buraxa bilәr. Bankın imtiyazlı sәhm sahiblәri sәs hüququna malik ola bilmәzlәr
bankın tәsisçilәri olan sәhmdarları onun sonrakı sәhmdarlarına nisbәtәn әlavә üstünlüklәrә malik ola
bilәrlәr vә әlavә vәzifәlәr daşıya bilәrlәr

36 Kredit ittifaqları haqqında qanunun 3cü maddәsindә öz әksini tapmış kredit ittifaqlarının
fәaliyyәtinin әsas prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

әldә edilmiş vәsaitin sahibkarlıq fәaliyyәtinә yönәldilmәsi
üzvlәrin mәnafe ümumiliyi vә qarşılıqlı etimadı әsasında birlәşmәsi
şәxsi mәnafeyin kollektiv mәnafe ilә әlaqәlәndirilmәsi;
payların hәcmindәn asılı olaraq üzvlәrin hüquqi qeyribәrabәrliyi;
kredit ittifaqının idarә olunmasında üzvlәrin şәxsәn iştirakı;

37 Kredit ittifaqı tәsisçilәrinin sayı neçәdәn az olmamalıdır?

•

15
7
9
11
13

38 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

sığortaçının vә tәkrar sığortaçının nizamnamә kapitalının minimum mәblәğini qanunvericiliklә müәyyәn
edilmiş qaydada Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti müәyyәn edir.
hüquqi şәxs kimi sığorta tәşkilatı dövlәt qeydiyyatına alınmalı, sığorta fәaliyyәtinә xüsusi razılıq
(lisenziya) almalıdır.
sığorta tәşkilatının (sığortaçının) Azәrbaycan dilindә tam rәsmi adı olur. Onun tam adında «sığorta» sözü
vә tәşkilatihüquqi forması göstәrilmәlidir.
sığortaçının adı xarici dildә nә tam, nә dә qısaldılmış formada yazıla bilmәz.
siyasi partiyalar, ictimai birliklәr vә fondlar istisna edilmәklә, bir vә ya bir neçә hüquqi vә ya fiziki şәxs,
bilavasitә sığorta fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan bütün tәşkilati
hüquqi formalarda sığortaçını tәsis edә bilәrlәr.

39 Ölkәdә sığorta işinin inkişafı, sığortaçılar arasında әmәkdaşlığın tәmin edilmәsi, onların hüquq vә
mәnafelәrinin qorunması mәqsәdi ilә yaradılan sığortaçıların birliyi ilә bağlı mәsәlәlәr Sığorta
haqqında qanunun hansı maddәsindә öz әksini tapıb?

•

17ci maddә
3cü maddә
7ci maddә
12ci maddә
15ci maddә
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40 Müәssisәlәrin (tәşkilatların) maliyyә fondu hansı hüquq sahәsinin tәnzimetmә obyektidir?

•

mülkü hüququn
vergi hüququnun
inzibati hüququn
tәsәrrüfat hüququnun
maliyyә hüququnun

41 Müәssisәnin maliyyә fondu maddi mәnada onun...?

•

istehsal ehtiyatlarıdır
iqtisadi ehtiyatlarıdır
pul ehtiyatlarıdır
resurs ehtiyatlarıdır
illik ehtiyatlarıdır

42 Müәssisәnin maliyyә ehtiyatlarının ilkin mәnbәyini müәssisәnin ............ fondu tәşkil edir?

•

ilkin kapital
nizamlama
stabillәşmә
әsasnamә
nizamnamә

43 Bankların iqtisadi mәzmununa görә aşağıdakı tәsnifat qrupu yoxdur?

•

bаnk birjаnın аgеnti kimi
bаnk müәssisә kimi
bаnk ticаrәt müәssisәsi kimi
bаnk tәmsilçi müәssisә kimi
bаnk vаsitәçi müәssisә kimi

44 Bank sisteminin ikinci pillәsindә çıxış edәn kommersiya bankları özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri ilә
seçilәn iqtisadi tәşkilatları olub bölünür?

•

dövlәt vә özәl banklara
yerli vә xarici banklara
universal vә ixtisaslaşmış banklara
kiçik vә iri banklara
mәrkәzi vә kommersiya banklarına

45 Universal banklar ...?

•

bütün növ akkreditiv xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
kredit xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
bütün növ mәslәhәt xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
bütün növ sığorta xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
bütün növ bank xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr

46 İxtisaslaşmış bankların güclü inkişafı әsasәn müşahidә olunmuşdur?
XVII әsrin ikinci yarısından sonra
XVIII әsrin ikinci yarısından sonra
XXI әsrin ikinci yarısından sonra
XIX әsrin ikinci yarısından sonra

•
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•

XX әsrin ikinci yarısından sonra

47 Bank fәaliyyәti göstәrilmәsi üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) verilmәsi sәlahiyyәti olan orqan
hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı

48 Aşağıdakılardan hansı bank hüquq münasibәtlәrini tәnzimlәyәn normativhüquqi akt deyil?

•

“Dövlәt büdcәsi haqqında qanun”
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Mәrkәzi Bankın qәbul edilmiş normativ aktları
“Kredit İttifaqları” haqqında qanun

49 Dövlәt krediti hesab edilir?

•

hökumәt maliyyәsinin tәrkib elementi
bәlәdiyyә maliyyәsinin tәrkib elementi
müәssisә maliyyәsinin tәrkib elementi
xarici dövlәt maliyyәsinin tәrkib elementi
dövlәt maliyyәsinin tәrkib elementi

50 Dövlәt kreditinin bank kreditindәn başlıca fәrqli xüsusiyyәti hansıdır?

•

kreditә görә qoyulan әlavә şәrtlәr
faiz dәrәcәlәrindәki fәrq
sahә üzrә ixtisaslaşma
kreditin miqdarı
kreditin müqabilindә tәlәb edilәn girov

51 Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir?

•

Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdә tәhsil xәrclәrinә aid edilәn tәşkilatların әmәk haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

52 Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir?

•

Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

53 Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir?

•

Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
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•

bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

54 Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir?

•

Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
dövriyyәyә daxil edilәn dövlәt istiqrazlara görә ödәnilmәli faizlәr
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

55 Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir?

•

Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Maliyyә Nazirliyinin Mәrkәzi Bankdan aldığı kredit
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

56 Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir?

•

Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Nәqliyyat Nazirliyinin verdiyi sifarişlәrә görә yaranan borc
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

57 Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir?

•

Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Sosial sığorta pensiyalarına görә yaranan borc
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

58 Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir?

•

Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Müdafiә Nazirliyinin aldığı әrzaq mәhsullarına görә yaranan borc
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

59 Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir?

•

Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
müxtәlif formada cәlb edilәn әmanәtlәr
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

60 Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir?

•

Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
icarәyә götürülmüş obyektlәrә ödәnilәn haqq
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•

bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

61 Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәt borcu hesab edilir?

•

Dünya Bankına üzvülük haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

62 Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәt borcu hesab edilir?

•

Beynәlxalq Valyuta Fonduna üzvlük haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

63 Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәt borcu hesab edilir?

•

BMTyә üzvlük haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

64 Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәt borcu hesab edilir?

•

MDByә üzvlük haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

65 Azәrbaycan Respublikasının xarici dövlәt borcunun uçotunu aparır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi

66 Azәrbaycan Respublikasının daxili dövlәt borcunun uçotunu aparır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi

67 Sәhmlәrin yalnız onun tәsisçilәri arasında vә ya qabaqcadan müәyyәnlәşdirilmiş digәr şәxslәr
dairәsindә yayılan kommersiya müәssisәsi necә adlanır?

•

qapalı sәhmdar cәmiyyәti
mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp#

10/108

1/3/2016

açıq sәhmdar vәmiyyәti
kommandit ortaqlıq
әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt

68 Qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtinin tәsisi zamanı sәhmlәrin nominal dәyәrinin neçә faizi
ödәnildikdә abunә baş tutmuş hesab olunur?

•

50%
10%
20%
30%
40%

69 Tәsәrrüfat ortaqlıqları hansı formalarda yaradıla bilәr?

•

tam vә törәmә ortaqlıq
tam vә qapalı ortaqlıq
açıq vә qapalı ortaqlıq
tam vә kommandit ortaqlıq
mәhdud mәsuliyyәtli vә әlavә mәsuliyyәtli ortaqlıq

70 Maliyyәsәnaye qrupu iştirakçılarının mәsuliyyәti ilә bağlı mәsәlәlәr Maliyyәsәnaye qrupları
haqqında qanunun hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

Maddә 15
Maddә 11
Maddә 12
Maddә 13
Maddә 14

71 Maliyyәsәnaye qrupunun fәaliyyәtinin idarә olunması ilә bağlı mәsәlәlәr Maliyyәsәnaye qrupları
haqqında qanunun hansı maddәlәrindә öz әksini tapmışdır?

•

1314cü
34cü
67ci
89cu
1112ci

72 Transmilli maliyyәsәnaye qruplarının anlayışı Maliyyәsәnaye qrupları haqqında Azәrbaycan
Respublikası qanununun hansı maddәsinә verilmişdir?

•

13cü
3cü
5ci
7ci
11ci

73 İctimai birliklәrin әmlakı hansı mәnbәdәn formalaşa bilmәz

•

ictimai birliklәrin yerlәşdiyi әrazinin bәlәdiyyә orqanlarının yığdığı yerli vergilәrdәn
tәsisçilәrin vә ya ictimai birliklәrin üzvlәrinin müntәzәm vә ya birdәfәlik üzvlük haqları;
malların satışından, xidmәtlәr göstәrilmәsindәn, işlәr görülmәsindәn daxilolmalar
sәhmlәr, istiqrazlar, başqa qiymәtli kağız vә әmanәtlәrdәn alınan dividendlәr, gәlirlәr
öz әmlakından istifadә vә onun satılması nәticәsindә әldә edilәn gәlirlәr;
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74 Fondun lәğvi haqqında qәrarı aşağıdakı orqanlardan hansı qәbul edә bilәr?

•

maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәnAzәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәn yalnız mәhkәmә
maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәn Fondun Himayәçilik Şurası
maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәn fondun prezidenti
maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәn fondun idarә heyәti

75 Qeyrikommersiya tәşkilatlarının bir növü olan hüquqi şәxslәrin ittifaqlarının anlayışı vә
әlamәtlәri Mülki Mәcәllәnin hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

MMin 117ci maddәsindә
MMin 11ci maddәsindә
MMin 61ci maddәsindә
MMin 97ci maddәsindә
MMin 111ci maddәsindә

76 Hansılar sәhmin növlәrinә aid deyil? 1. korporativ 2.adi 3. dövlәt 4. bәlәdiyyә 5. Imtiyazlı

•

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

77 Qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid edilmir?

•

depozitar fәaliyyәti;
diler fәaliyyәti;
qiymәtli kağızların idarә olunması üzrә fәaliyyәt;
klirinq fәaliyyәti;
lizinq fәaliyyәti;

78 Qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid edilir?

•

valyuta birjası;
sığorta fәaliyyәti;
әmtәә birjası;
lizinq fәaliyyәti;
klirinq fәaliyyәti;

79 İstehsal kooperativi nәdir?

•

İctimai hәrәkatdır
Qeyrikommersiya tәşkilatıdır
Kommersiya tәşkilatıdır
İctimai birlikdir
Partiyadır

80 Kooperativ tәrәfindәn qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş qaydada cәlb edilәn vәsaitin hәcmin
kooperativin ümumi vәsaitlәrinin (әmlakının) neçә faizindәn çox olmamalıdır?
75%
25%
33%

•
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•

50%
51%

81 Azәrbaycan Respublikası Qanununun 30cu maddәsinә әsasәn, prokuror vә ya müstәntiqin mәşğul
ola bilәcәyi fәlaiyyәtlә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

prokuror vә ya müstәntiq kommersiya vә digәr ödәnilişli fәaliyyәtlә mәşğul ola bilmәz
prokuror vә ya müstәntiq heç bir seçkili vәzifәlәr tuta bilmәz
prokuror vә ya müstәntiq tәyinatlı vәzifәlәr tuta bilmәz,
prokuror vә ya müstәntiq elmi, pedaqoji vә yaradıcılıq fәaliyyәtilә mәşğul ola bilmәz
prokuror vә ya müstәntiq heç bir sahibkarlıq fәaliyyәtilә mәşğul ola bilmәz

82 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2002ci il 2 sentyabr tarixli fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş
Xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin Siyahısı na әsasın, qiymәtli kağızlar
bazarının professional iştirakçılarının fәaliyyәti hansı dövlәt qurumunun xüsusi razılığı (lisenziyası)
ilә hәyata keçirilir?

•

Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi

83 Mülki Mәcәllәnin 1078ci maddәsinә әsasәn qiymәtli kağızların idarә olunması üzrә fәaliyyәti
hәyata keçirәn qiymәtli kağızlar bazarının peşakar iştirakçısı nә adlanır?

•

әmlakçı
tәşkilatçı
idarәçi
oyunçu
tәdarükçü

84 Dövlәtin mәşğulluq siyasәti tәrkib hissәsidir?

•

dövlәtin kadr siyasәtinin
dövlәtin sosialiqtisadi siyasәtinin
dövlәtin maliyyә siyasәtinin
dövlәtin mәşğulluq siyasәtinin
dövlәtin demoqrafik siyasәtinin

85 әmәk münasibәtlәrindә işçilәrin vә işәgötürәnlәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqları vә bu
hüquqlarla bağlı müvafiq tәminatların minimum sәviyyәsi müәyyәn edilmişdir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Mәcәllәsindә
Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsindә
Azәrbaycan Respublikasının Mәşgullluq haqqında qanununda

86 әhalinin pul gәlirlәrinә aid deyil?

•

amortizasiya gәliri
әmәk haqqı
tәqaüd
sahibkar gәliri
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müavinәt

87 әhalinin natural gәlirlәrnә aiddir?

•

amortizasiya gәliri
әmәk haqqı
istehlaka natural şәkildә daxil olan vasitәlәrin dәyәri
sahibkar gәliri
müavinәt

88 Nominal әmәk haqqı dedikdә nәzәrdә tutulur?

•

işçinin ağır iş şәraitinә görә aldığı haqq
işçinin maddi formada aldığı haqq
işçinin pul formasında aldığı haqq
işçinin kompensasiya formasında aldığı haqq
işçinin maddi yardım formasında aldığı haqq

89 Real әmәk haqqı dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulur.

•

işçinin aldığı rassional әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi xidmәtlәrin mәcmusu
işçinin aldığı nominal әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi istehlak şeylәrinin mәcmusu
işçinin aldığı nominal әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi xidmәtlәrin mәcmusu
işçinin aldığı minimal әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi istehlak şeylәri mәcmusu
işçinin aldığı nominal әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi istehlak şeylәri vә xidmәtlәrin mәcmusu

90 Azәrbaycan Respublikasında mәşğulluğun sәviyyәsini yüksәltmәk vә әhalinin güzәranını daha da
yaxşılaşdırmaq mәqsәdi ilә qәbul olunmuş akt hansıdır?

•

“Regionların tarazlı inkişafı Dövlәt Proqramı”
“Regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı”
“Mәşğulluğun inkişafı Dövlәt Proqramı”
“İşsizliyin azaldılması Dövlәt Proqramı”
“Enerji sektorunun inkişafı Dövlәt Proqramı”

91 әmәk bazarı aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

maliyyә infrasrtukturuna
bazar infrasrtukturuna
istehsal infrasrtukturuna
texnoloji infrasrtukturuna
sosial infrasrtukturuna

92 Bazar infrastrukturunun tәrkib hissәsinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

sosial yönümlü xidmәtlәr
kommersiya xidmәtli tәşkilatlar
istehsal xidmәtlәri
elmitexniki xarakterli xidmәtlәr
bölüşdürücü xidmәtlәr

93 Birjanın aşağıdakı forması yoxdur?

•

Valyuta birjası
Әmәk birjası
Әmtәә birjası
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•

Maliyyә birjası
Fond birjası

94 әmәk birjası aşağıdakılardan hansı ilә bağlı xidmәtlәr göstәrәn dövlәt vә qeyridövlәt
tәşkilatlarıdır?

•

kadr hazırlığı ilә
demoqrafiya ilә
mәşğulluqla
miqrasiya ilә
tәkmillәşdirmә ilә

95 әmәk birjalarının obyekti nәdir?

•

iqtisadi tәhlükәsizlik
mәşğulluq
sosial müdafiә
iş qüvvәsi
sosial tәminat

96 әmәk birjaları mәşğuldur?

•

sosial siyasәtlә
xidmәtlәr göstәrmәklә
yeni sturukturlar yaratmaqla
iqtisadi artımla
әhali mәskunlaşması ilә

97 Ölkәmizdә әmәk Birjası yaradılmışdır?

•

1989cu ildә
2009cu ildә
1999cu ildә
2003cü ildә
2008ci ildә

98 Azәrbaycan Respublikasında işsizlәrin sosial müdafiәsi hansı qanunvericilik bazası ilә tәmin
edilir?

•

“İqtisadi tәhlukәsizlik haqqında” Qanunla
“Mәşğulluq haqqında” Qanunla
“İşsizlik haqqında” Qanunla
“Miqrasiya haqqında” Qanunla
“Rәqabәt haqqında” Qanunla

99 Azәrbaycan Respublikasının hansı şәhәrindә әmәk Birjası mövcud deyil?

•

Mingәçevir
Sumqayıt
Naxçıvan
Gәncә
Şәki

100 Aşağıdakılardan hansı әmәk birjasının fәaliyyәtini mәqsәdinә aid deyil?
boş vaxt әrzindә әlavә qazanc әldә edilmәsi
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•

bazarındakı gәrginliyin aradan qaldırılması
әhalinin işlә tәmin edilmәsinin sәmәrililiyinin artırılması mәqsәdilә
istehsal infrastrukturunun tәkmillәşdirilmәsi
әhalinin mәşğulluğunun güclәndirilmәsi

101 Hәr kәsin әmәyә olan qabiliyyәti әsasında sәrbәst surәtdә özünә fәaliyyәt növü, peşә,
mәşğuliyyәt vә iş yeri seçmәk hüququ vardır norması hansı hüquq hesab edilir?

•

cinayәt hüququ
әmәk hüququ]
konstitusion hüquq
mülkü hüquq
sosial hüquq

102 Mәşğulluq anlayışı mürәkkәb olmaqla bәrabәr әhatә edir?

•

әmәk ehtiyatları bazasını
iqtisadiyyatın bütün sahәlәrini
dövlәt bölmәsini
firmaları
әhalinin miqrasiyasını

103 әmәk qabiliyyәtli әhalinin daimi vә ya müvәqqәti işlәmәyәn hissәsini xarakterizә edәn hal necә
adlanır? a) mәşğulluq

•

mәşğulluq
işsizlik
durğunluq
depressiya
staqfilyasiya

104 Struktur işsizlik aşağıdakılardan hansı hesab edilir?

•

müvәqqәti
könüllü
mәcburi
mövsümi
daimi

105 Tsiklik işsizlik aşağıdakılardan hansı hesab edilir?

•

müvәqqәti
könüllü
mövsümi
mәcburi
daimi

106 Real iqtisadi hәyatda işsizlik işçi qüvvәsinә olan tәlәbatdan artıq olan ........ kimi çıxış edir?

•

әmәk resursu
әmәk tәlәbi
әmәk tәklifi
әmәk tarazlığı
әmәk ehtiyatı
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107 Tam mәşğulluq sәviyyәsini әks etdirәn işsizlik forması hansıdır?

•

tәbii işsizlik
friksion işsizlik
struktur işsizlik
süni işsizlik
tsiklik işsizlik

108 İşsizlik iqtisadi problem olmaqla sәbәb olur?

•

yoxsulluq hәddinin azalmasına
iqtisadi artıma
iqtisadi inkişafa
resursların artıq mәsrәf olmasına
insanların orta ömür müddәtinin artmasına

109 İşsizlik .......?

•

tәsәrrüfatdaxili problemdir
makroiqtisadi problemdir
mikroiqtisadi problemdir
meqoiqtisadi problemdir
mezoiqtisadi problemdir

110 İşçi qüvvәsinin daxili miqrasiyası baş verir?

•

qitәlәr arasında
beynәlxal miqyasda
iqtisadi birliklәrdә
ÜTTyә üzv olan ölkәlәrdә
bir ölkәnin regionları arasında

111 İşçi qüvvәsinin bir ölkәnin regionları arasında hәrәkәti adlanır?

•

yerli miqrasiya
xarici miqrasiya
iqtisadi inteqrasiya
daxili miqrasiya
qloballaşma

112 İşçi qüvvәsinin miqrasiyasının formalarını aşağıdakı tәsnifat qrupu yoxdur?

•

milli xüsusiyyәtinә görә
әrazi әhatәsinә görә
miqrantların ixtisas sәviyyәsinә görә
müddәtinә görә
qanuniliyinә görә

113 Miqrantların qanuniliyinә görә işçi qüvvәsinin miqrasiyasının forması hansıdır?

•

yerli miqrasiya
leqal vә qeyrileqal
iqtisadi inteqrasiya
daxili miqrasiya
qloballaşma
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114 әmәk miqrasiyasının yaranması әsasәn aşağıdakılardan hansı ilә әlaqәdar olmuşdur?

•

qloballaşmanın tәsiri ilә
beynәlxalq әmәk bölgüsü ilә
insanların istәyi ilә
dünya әhalisinin sayının artması ilә
dünya tәsәrrüfatının formalaşması vә inkişafı ilә

115 İşçi qüvvәsinin miqrasiyasının qeyriiqtisadi amillәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

ailәvi
siyasihüquqi
dini
әmәk bazarının vәziyyәti
etnik

116 İşçi qüvvәsinin miqrasiyasına tәsir göstәrәn amillәrin tәsnifatına neçә qrup daxildir?

•

5
4
3
6
2

117 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatına neçә ölkә daxildir?

•

825
177
201
346
248

118 Sosial sığortanın prinsiplәrinә hansı aid deyil?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanların hamısı aiddir
sosial sığortanın müntәzәmliyinә dövlәt tәminatı
sosial sığortanın ümumiliyi
dövlәt sosial sığortasının mәjburiliyi
mәcburi dövlәt sosial sığortasının idarә edilmәsindә ictimai tәşkilatların iştirakının tәmin olunması

119 Sosial sığorta haqqında Azәrbaycan Respublikası qanununda sığortacının hüquqlarına
aşağıdakılardan hansı aid edilmir?

•

sosial sığorta ödәmәlәrinin vaxtında hesablanıb ödәnilmәsini tәmin etmәk.
bütün işәgötürәnlәrdәn mәjburi dövlәt sosial sığortası üzrә işcilәrin sığorta edilmәsini tәlәb etmәk
sosial sığorta ödәmәlәrinin hәjmi vә verilmә әsasları barәdә sığortaedәnlәrdәn arayış almaq
mәjburi dövlәt sosial sığortası qaydalarına sığortaedәnlәr tәrәfindәn әmәl edilmәsinә nәzarәt etmәk;
könüllü (әlavә) sosial sığorta müqavilәsi üzrә öhdәliklәrin ijrasını tәlәb etmәk

120 Sosial sığorta haqqında Azәrbaycan Respublikası qanununda sığortaedәnlәrin vәzifәlәrinә
aşağıdakılardan hansı aid edilmir?
sosial sığorta vәsaitlәrinin hәrәkәtinin ucotunu aparmaq vә bu barәdә sığortacıya hesabat vermәk
mәjburi dövlәt sosial sığortasını hәyata kecirәn sığortacı tәşkilatda ucota durmaq
müәyyәn edilmiş müddәt daxilindә sosial sığorta haqqını sığortacıya ödәmәk

•
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•

sosial sığortanın bütün formalarında iştirak etmәk
sosial sığorta hadisәsi baş verdikdә sığorta ödәmәlәrini vaxtında vә müәyyәnlәşdirilmiş qaydada sığorta
olunanlara vermәk

121 Sosial sığorta haqqında Azәrbaycan Respublikası qanununda Mәjburi dövlәt sosial sığortasının
vәsaitlәrinin mәnbәlәrinә hansı aid edilmir?

•

sanatoriyakurort göndәrişlәrinın satışından әldә edilmiş vәsaitlәr
dövlәt büdjәsindәn ayırmalar
maliyyә sanksiyalarının vә jәrimәlәrin tәtbiqi nәtijәsindә daxil olan mәblәğlәr
beynәlxalq maliyyә institutlarının vәsaitlәri
bank kreditlәri

122 Sosial әdalәt prinsipi ekologiya hüququnun hansı prinsiplәrinә aiddir?

•

Әlahiddә hissәnin prinsiplәrinә
Konstitusion prinsiplәrә
Ümumi hissәnin prinsiplәrinә
Xüsusi hissәnin prinsiplәrinә
Ümumi hissәnin vә xüsusi hissәnin prinsiplәrinә

123 AR Torpaq Mәcәllәsinin quruluşu nәdәn ibarәtdir

•

24 fәsil 88 maddә
25 fәsil 128 maddә
21 fәsil 111 maddә
23 fәsil 113 maddә
27 fәsil 148 maddә

124 Ekologiya ilә mәşğul olan dövlәt orqanları әtraf mühitin mühafizәsi sahәsindә hәll etdiklәri
mәsәlәlәr neçә qrupp üzrә tәsniflәşir?

•

11
5
6
9
7

125 Su obyektlәri üzәrindә mülkiyyәt nәyә әsasәn müәyyәnlәşir?

•

Milli Mәclisin qәrarı
Nazirlәr Kabinetinin xüsusi sәrәncamı
dövlәt orqanını әsasnamәsi
Prezidentin fәrmanı
müvafiq qanunvericilik

126 Tәbiәt obyektlәri әtraf mühitdәn hansı formada ayrılır?

•

ayrılmazdır
nisbi ayrılandır
qismәn ayrılandır
müvәqqәti ayrılır
daimi ayrıla bilmәz

127 Qüvvәdә olan qanunvericilikdә ekoloji cinayәt tәrkiblәri nәdәn asılı olaraq tәsbit edilmişdir?

•
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•

Cinayәtin obyektindәn
Cinayәtin törәdilmә şәraitindәn
Cinayәtin subyektindәn
Cinayәtin obyektiv cәhәtindәn
Cinayәtin subyektiv cәhәtindәn

128 Ekoloji hüquq pozuntularına görә intizam mәsuliyyәti kim tәrәfindәn tәtbiq edilir?

•

Yuxarı orqanın vәzifәli şәxsi
İşәgötürәn
İşçi
Hakim
Vәzifәli şәxs

129 İntizam mәsuliyyәtinin tәtbiqi üçün nә kifayәtdir?

•

İntizam xәtasının etirafı
Tәdqiqat
Sübutların әldә edilmәsi
Müxtәlif sәnәdlәrin tәrtib edilmәsi
İşçidәn yazılı izahatın alınması

130 Ekologiyadan istifadә sahәsindә intizam mәsuliyyәti nә zaman yarana bilәr?

•

Ekoloji cinayәtlәrә görә
İntizam xәtalarına görә
Ekoloji hüquq pozuntularına görә
Yalnız işçinin öz әmәk vәzifәlәrini icra etmәsi prosesindә törәtdiyi ekoloji hüquq pozuntularına görә
İnzibati xәtalar görә

131 Ekoloji hüquq pozuntusunun obyekti qismindә çıxış edir?

•

Tәbii sәrvәtlәrdәn istifadә edilmәsi üzrә ictimai münasibәtlәr
Tәbiәt obyektlәri
Tәbii sәrvәtlәrdә maddilәşmiş mülkiyyәt münasibәtlәri
Ekologiyadan sәmәrәli istifadә vә әtraf mühitin mühafizәsi sahәsindә ictimai münasibәtlәr
Tәsәrrüfat fәaliyyәtindә tәbii sәrvәtlәrdәn istifadә qaydası

132 Ekoloji hüquq pozuntusu obyektiv cәhәtdәn hәr hansı hüquq pozuntusu kimi?

•

Hәrәkәt yaxud hәrәkәtsizlik yolu ilә törәdilmiş hüquqazidd әmәldir
Hüquqazidd әmәldir
Hәrәkәt yolu törәdilmiş hüquqazidd әmәldir
Hәrәkәtsizlik yolu ilә törәdilmiş hüquqazidd әmәldir
İctimai tәhlükәli әmәldir

133 İçmәli vә mәişәt tәyinatlı suların üstünlüyü prinsipi aiddir?

•

ümumi vә xüsusi hissәnin prinsiplәrinә
xüsusi hissәnin prinsiplәrinә
ümumi hissәnin prinsiplәrinә
konstitusion
әlahiddә hissәnin prinsiplәrinә

134 Tәbiәtә müdaxilә etmәmә konsepsiyasının tәrәfdarlarının fikirlәrinә görә nә mümkündür?
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•

gәlәcәk nәsillәr tәbiәtin sәhvlәrini düzәldәcәklәr
tәbiәtdә sәhvlәr var
tәbiәtdә sәhv vә çatışmazlıqlar yoxdur vә ola bilmәz
tәbiәtdәki sәhvlәri insanlar düzәltmәlidir
tәbiәtdәki sәhvlәri dövlәtlәr birlikdә düzәltmәlidirlәr

135 Ekologiyadan istifadә hüququ termininin hansı tәrkib elementlәri var?

•

Vәtәndaşların konstitusion hüququ kimi; hüquq münasibәti kimi
Ekologiya hüququnun institutu kimi; ekologiya istifadәçilәrinin hüquq vә vәzifәlәrinin mәcmusu kimi;
hüquq münasibәti kimi
Ekoloji hüququ mәsuliyyәt kimi; tәbiәtdәn istifadә hüququ kimi; hüquq münasibәti kimi
Tәbiәtdәn istifadә hüququ kimi; İstifadә hüququnun xitamı kimi; İstifadә hüququnun yaranması әsası
kimi
İstifadә hüququnun dәyişmәsi әsası kimi; Әtraf mühitdәn istifadә hüququ kimi

136 Tәbii ehtiyatlar üzәrindә mülkiyyәt hüququnun obyekti qismindә aşağıdakılar çıxış edә bilәr?

•

ayrıayrı tәbiәt obyektlәri; ekoloji sistem; tәbiәt komplekslәri
tәbiәt komplekslәri; tәbii ehtiyatlar; tәbiәt obyektlәri
ayrıayrı tәbiәt obyektlәri; qanunla nәzәrdә tutulmamış tәbiәt obyektlәri; әtraf mühitlә ekoloji әlaqәdә
olan tәbiәt obyektlәri
ayrıayrı tәbiәt obyektlәri; yalnız qanunla nәzәrdә tutulmuş tәbiәt obyektlәri; әtraf mühitlә ekoloji
әlaqәdә olan tәbiәt obyektlәri
ekoloji sistem;külәk enerjisi;günәş enerjisi

137 Faydalı qazıntıların işlәnmәsi üçün yerin tәkindәn istifadәnin üstünlüyü prinsipi aiddir?

•

ümumi vә xüsusi hissәnin prinsiplәrinә
xüsusi hissәnin prinsiplәrinә
ümumi hissәnin prinsiplәrinә
konstitusion
әlahiddә hissәnin prinsiplәrinә

138 Tәbiәtdәn istifadәnin sabitliyi prinsipi ekologiya hüququnun hansı prinsiplәrinә aiddir?

•

Ümumi hissәnin prinsiplәrinә
Konstitusion vә xüsusi hissәnin prinsiplәrinә
Xüsusi hissәnin prinsiplәrinә
Konstitusion prinsiplәrә
Әlahiddә hissәnin prinsiplәrinә

139 Tәbiәt obyektlәri üzәrindә mülkiyyәt hüququ neçә mәnada işlәdilir?

•

Şәxsin mülkiyyәt obyektinә sahiblik, ondan istifadә vә onun barәsindә sәrәncam vermә hüquqlarının
mәcmusu kimi; mülkiyyәt münasibәtlәrinin bu növünü tәnzimlәyәn hüquq normalarının mәcmusu kimi
Mülkiyyәtçi vә digәr şәxslәr arasında yaranan hüquq münasibәtlәri kimi
Mülkiyyәt münasibәtlәrinin bu növünü tәnzimlәyәn hüquq normalarının mәcmusu kimi
Mülkiyyәt münasibәtlәrinin bu növünü tәnzimlәyәn hüquq normalarının mәcmusu kimi; şәxsin
mülkiyyәt obyektinә sahiblik, ondan istifadә vә onun barәsindә sәrәncam vermә hüquqlarının mәcmusu
kimi
mülkiyyәtçi vә digәr hüquqi şәxslәr arasında yaranan hüquq münasibәtlәri kimi; mülkiyyәt
münasibәtlәrinin bu növünü tәnzimlәyәn hüquq normalarının mәcmusu kimi

140 Tәbii ehtiyatlardan vә tәbiәt obyektlәrindәn istifadә normativlәrinin hansı növlәri var?
sanitar vә mәdәniestetik
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•

limitlәr vә xüsusi normativlәr
xüsusi normativlәr vә ümumi normativlәr
istehsal normativlәri vә xüsusi normativlәr
әrazi normativlәri vә istehsal normativlәri

141 Sahәvi normalar nәyi tәnzimlәyir?

•

Cinayәt Mәcәllәsindәki normaları
ayrıayrı tәbiәt komplekslәrinin istifadәsi vә mühafizәsini
ayrıayrı tәbiәt obyektlәrinin mühafizәsini vә istifadәsini
digәr hüquq sahәlәrinin tәbii mühitin mühafizәsi tәlәblәrini tәsbit edәn normaları
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsindәki normaları

142 Prinsip normalar nәyi әks etdirir?

•

tәbii ehtiyatlara dair müddәaları әks etdirir
bir tәbiәt obyektinin digәrinә nisbәtәn üstünlüyünü әks etdirir
iqtisadi mәnafelәrin üstünlüyünü tәsbit edir
әtraf tәbii mühitin mühafizәsinin әsas müddәalarını tәsbit edir
bir ekologiyadan istifadә növünün digәr növә nisbәtәn üstünlüyünü әks etdirir

143 Sahәlәrarası prioritet normalar nәyi әks etdirir?

•

Ekologiyadan istifadәnin ödәnişsiz olduğunu
Tәbiәt obyektlәrindәn birinin mühafizәsinin digәrlәrindәn üstün olduğunu
Tәbiәt obyektlәrә dair müddәaları әks etdirir
Tәbiәt komplekslәrinә dair müddәaları әks etdirir
ekologiyadan istifadәnin ödәnişli olduğunu

144 Bunlardan hansı qayda normalara aid deyil?

•

bәrpaedici
kompensasiyaedici
xәbәrdaredici
qadağanedici
cәzalandırıcı

145 Xüsusi ekoloji hüquqi mәsuliyyәt hansı orqanlar tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Hüquq mühafizә orqanları
Ekologiyadan istifadәnin dövlәt idarәetmәsini hәyata keçirәn orqanlar
Xüsusi sәlahiyyәtli dövlәt orqanları
Vәzifәli şәxslәr
Mәhkәmәlәr

146 Xüsusi ekolojihüquqi mәsuliyyәt nәyә müvafiq olaraq tәtbiq edilir?

•

Ekologiyadan istifadәnin dövlәt idarәetmәsini hәyata keçirәn orqanların fәaliyyәti gedişindә onların
әsasnamә vә nizamnamәlәrinә
Mülkiprosessual mәcәllәyә
İnzibatiprosessual qaydalara
Cinayәt prosessual qaydalara
Mülki mәcәllәyә

147 Qüvvәdә olan Cinayәt mәcәllәsi üzrә ekoloji cinayәtlәri neçә qrupa bölmәk olar?
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•

Qarışıq xarakterli vә ümumi xarakterli cinayәtlәr
Ümumi cinayәtlәr vә xüsusi xarakterli cinayәtlәr
Ümumi xarakterli cinayәtlәr
Xüsusi xarakterli cinayәtlәr
Qarışıq xarakterli vә xüsusi xarakterli cinayәtlәr

148 Ekologiyadan istifadә hüququnun subyektlәri kimlәr ola bilәr?

•

AR vәtәndaşları vә әcnәbilәr
AR vәtәndaşları, әcnәbilәr, hüquqi şәxslәr, o cümlәdәn xarici hüquqi şәxslәr
AR vәtәndaşları vә hüquqi şәxslәri
AR vәtәndaşları vә xarici hüquqi şәxslәr
AR hüquqi şәxslәri vә xarici hüquqi şәxslәr

149 Tәbiәt obyektlәrinin tәsәrrüfatdaxili idarә edilmәsi hüququ kimlәrә xasdır?

•

Müxtәlif struktur bölmәlәrinә malik ekologiya istifadәçisi olan tәşkilatlarla
AR vәtәndaşları vә әcnәbilәr
AR vәtәndaşları
Xarici hüquqi şәxslәrә
Әcnәbilәr

150 Ekolojihüquqi mexanizmdә ekologiya ilә iqtisadiyyatın uyğunlaşdırılması mәsәlәsinin hәllinin
hansı variantları var?

•

mәnafelәrin alternativliyi
hәr hansı birinә üstünlük verilmәmәsi
mәnafelәrin alternativliyi; mәnafelәrin üstüstә düşmәsi
hәr hansı birinә üstünlük verilmәsi
mәnafelәrin alternativliyi; mәnafelәrin uyğunlaşdırılması; mәnafelәrin üstüstә düşmәsi

151 Bunlardan hansı Azәrbaycan Respublikasının su fonduna daxil deyil?

•

Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan Respublikasına mәnsub olan bölmәsi
xüsusi qorunan әrazilәrdәki su obyektlәri
yerüstü su obyektlәri
yeraltı su obyektlәri
sәrhәd su obyektlәri

152 Bunlardan hansı su fondu torpaqlarına aid deyil?

•

Meliorasiya vә su tәsәrrüfatı obyektlәrinin altında olan torpaqlar
Adalar vә bataqlıqlar
Su mühafizәsinin zonalarının bu sahilboyu zolaqların altında olan torpaqlar
Sәrhәd su obyektlәrinin altında olan torpaqlar
Hidrotexniki qurğuların altında olan torpaqlar

153 Bunlardan hansı sudan istifadә edәnlәrin hüquqlarına aid deyil?

•

müqavilәdә nәzәrdә tutulan miqdarda almadığı suyun әvәzini tәlәb etmәk
istifadә verilәn suyun vә tullantı sularının kәmiyyәt vә keyfiyyәtini yoxlamaq
sudan tәkrar istifadә etmәk
su obyektlәrindәn xüsusi mәqsәdlәrlә istifadәni hәyata keçirmәk üçün müvafiq qurğular vә tikililәr inşa
etmәk
suyu satmaq
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154 Bunlardan hansı sudan istifadә edәnlәrin vәzifәsi deyil?

•

sudan istifadәnin uçotunu aparmaq
su kadastrını aparmaq
su obyektlәrindәn sәmәrәli istifadә etmәk
suyun qәnaәtlә işlәdilmәsini tәmin etmәk
sudan istifadә limitlәrinә, planlarına riayәt etmәk

155 Mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq hüquqi vә fiziki şәxslәrin sudan istifadә hüququna hansı
halda xitam verilmir?

•

hüquqi şәxslәr lәğv olunduqda
fövqәladә vәziyyәt şәraiti yarandıqda
sudan istifadәyә ehtiyac qalmadıqda
sudan istifadәdәn imtina edildikdә
su obyektlәrindәn istifadә müddәti qurtardıqda

156 Bunlardan hansı su obyektlәrindәn istifadә ilә bağlı ödәmәlәr sisteminә aid deyil?

•

su obyektlәrinin mühafizәsi mәqsәdilә ödәmәlәr
su obyektlәrindәn istifadә haqqı
su vergisi
mәdәn vergisi
su obyektlәrinin bәrpası vә mәqsәdilә ödәmәlәr

157 Meşә qanunvericiliyinә görә respublikanın meşә fondu hansı qrup meşәlәrә aid edilir?

•

beşinci
birinci
üçüncü
ikinci
dördüncü

158 Meşә torpaqlarını tәşkil edir?

•

Ehtiyat torpaqları
Meşә bitkilәri ilә örtülü olan torpaqlar vә bu bitkilәrlә örtülü olmayan, lakin meşәlәrin bәrpası üçün
nәzәrdә tutulmuş torpaqlar; qeyrimeşә torpaqları
Meşә bitkilәri ilә örtülü olan torpaqlar
Meşә bitkilәri ilә örtülü olan torpaqlar vә bu bitkilәrlә örtülü olmayan, lakin meşәlәrin bәrpası üçün
nәzәrdә tutulmuş torpaqlar
Qeyrimeşә torpaqları

159 Hansılar heyvanlar alәmindәn istifadә hüququna aid deyil?

•

fәrdi istifadә
ümumi istifadә
mülkiyyәt
tәkrar istifadә
xüsusi istifadә

160 Bunlardan hansı atmosfer havasından istifadәnin növü deyil?

•

iqtisadiyyatın ehtiyacları üçün atmosferin vә atmosfer tәzahürlәrinin vәziyyәtinin süni surәtdә
dәyişdirilmәsi
atmosferә çirklәndirici maddәlәr atılması

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp#

24/108

1/3/2016

insanın vә digәr orqanizmlәrin hәyat fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün havadan istifadә
çirklәndirici maddәlәrin atılmasının vә zәrәrli fiziki tәsirlәrin qarşısının alınması üçün atmosferdәn
istifadә
istehsal ehtiyacları üçün atmosferdәn istifadә

161 AR Su Mәcәllәsi nәyi tәnzimlәyir?

•

su obyektlәrinin mühafizәsi vә istifadәsini
su obyektlәrinin qorunmasını
su obyektlәrin dәn istifadәni
su obyektlәrindәn istifadә sahәsindә qanunçuluğu
su obyektlәrinin inkişaf etdirilmәsini

162 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fәrmanına әsasәn Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr
Nazirliyi neçә vәzifәni icra etmәlidir?

•

46
21
25
28
35

163 Azәrbaycan Respublikasının әtraf mühitin mühafizәsi haqqında Qanunu neçәnci ildә qәbul
edilmişdir?

•

2001
1999
2000
1998
2002

164 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi vә yer quruluşu
haqqında Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

2001
1999
2000
1998
2002

165 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi vә yer quruluşu
haqqında Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

2001
1999
2000
1998
2002

166 Azәrbaycan Respublikasının Ekoloji tәhlükәsizlik haqqında Qanunu neçәnci ildә qәbul
edilmişdir?

•

2001
1999
2000
1998
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2002

167 Azәrbaycan Respublikasının Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi neçәnci ildә yaradılıb?

•

2003
1999
2000
2001
2002

168 Azәrbaycan Respublikasının Hava Mәcәllәsi necә quruluşa malikdir?

•

14 fәsil 118 maddә
20 fәsil 238 maddә
15 fәsil 148 maddә
11 fәsil 155 maddә
21 fәsil 48 maddә

169 Bunlardan hansı yerüstü su obyektlәrinә aid deyil?

•

Qar örtüklәri
Sәrhәd su obyektlәri
Yerüstü su axınları
Yerüstü su tutarları
Buzlaqlar

170 Bu torpaqlardan hansı dövlәt mülkiyyәtindә saxlanılmır?

•

istirahәt tәyinatlı torpaqlar
kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar
meşә fondu torpaqları
yay vә qış otlaqlarının torpaqları
tәbiәti mühafizә tәyinatlı torpaqlar

171 Bunlardan hansı torpaq fondunun hüquqi rejiminin dövlәt tәnzimlәnmәsinin funksiyası deyil?

•

Uçot
Mühafizә
Plan
Nәzarәt
Qeydiyyat

172 Torpaqların kateqoriyalara keçirilmәsinә hansı orqanın qәrarı ilә yol verilir?

•

Dövlәt Torpaq vә Xәritәçәkmә Komitәsi
Nazirlәr Kabineti
Milli Mәclisin
Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin
Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi

173 Yer tәkinin geoloji öyrәnilmәsinә,sәmәrәli istifadәsinә, mühafizәsinә dövlәt nәzarәti hansı
orqanlar tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi, Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi
Ekologiya vә tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi, Fövqalәdә Hallar Nazirliyi
Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi, Fövqalәdә Hallar Nazirliyi
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Dövlәt Torpaq vә Xәritәçәkmә Komitәsi, Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi
Sәhiyyә Nazirliyi, Vergilәr Nazirliyi

174 Bu hüquqlardan hansı yer tәki istifadәçilәrinә aid deyil?

•

Dağmәdәn işlәri ilә әlaqәdar istehsal tullantılarından istifadә edilmәsi
Yerin tәkini icarәyә vermәk
Ayırma hüdudları daxilindә yerin tәkindәn xüsusi razılıqda göstәrilmiş fәaliyyәt növü üçün istifadә
edilmәsi
Xüsusi razılıqda göstәrilmiş mәqsәdә uyğun olaraq yer tәki sahәsindә hәr hansı fәaliyyәt formasının
sәrbәst seçilmәsi
Çıxarılmış mineralxammaldan istifadә edilmәsi

175 Yerin tәkindәn istifadә üzrә idarәçiliyi hansı orqan hәyata keçirir?

•

Sәhiyyә Nazirliyi
Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi
Fövqalәdә Hallar Nazirliyi
Dövlәt Torpaq vә Xәritәçәkmә Komitәsi
Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi

176 Zooloji parkları hansı kateqoriyaya aid ola bilәrlәr?

•

respublika vә yerli әhәmiyyәtli
respublika, bölgә vә ya yerli әhәmiyyәtli
beynәlxalq, respublika vә ya bölgә әhәmiyyәtli
beynәlxalq, respublika vә ya yerli әhәmiyyәtli
beynәlxalq vә respublika әhәmiyyәtli

177 Tәbiәt abidәlәri hansı kateqoriyalara aid ola bilәr?

•

beynәlxalq vә ya yerli әhәmiyyәtli
respublika vә ya bölgә әhәmiyyәtli
beynәlxalq vә ya respublika әhәmiyyәtli
bölgә vә ya yerli әhәmiyyәtli
respublika vә ya yerli әhәmiyyәtli

178 Tәbiәt abidәlәri hansı parametrlә xüsusi әhәmiyyәti olmayan tәbiәt obyektlәridir?

•

estetik
mәdәni
ekoloji
elmi
iqtisadi

179 Dövlәt tәbiәt yasaqlıqları bu profilli ola bilmәz?

•

hidroloji
qarışıq
kompleks
bioloji
paleontoloji

180 Tәbii ehtiyatlardan vә tәbiәt obyektlәrindәn pullu istifadә prinsipi aiddir?

•

ümumi vә xüsusi hissәnin prinsiplәrinә
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•

ümumi hissәnin prinsiplәrinә
konstitusion
xüsusi hissәnin prinsiplәrinә
әlahiddә hissәnin prinsiplәrinә

181 Ekologiyanın tәnzimlәnmәsi institutu ekologiya hüququnun hansı hissәsinә aiddir?

•

kompleks hissәyә
ümumi hissәyә
xüsusi hissәyә
әlahiddә hissәyә
qarışıq hissәyә

182 Ekologiyadan istifadә hüququ institutu ekologiya hüququnun hansı hissәsinә aiddir?

•

kompleks hissәyә
ümumi hissәyә
xüsusi hissәyә
әlahiddә hissәyә
qarışıq hissәyә

183 Tәbiәt obyektlәri üzәrindә dövlәt, bәlәdiyyә vә xüsusi mülkiyyәt hüququ institutu ekologiya
hüququnun hansı hissәsinә aiddir?

•

kompleks hissәyә
ümumi hissәyә
xüsusi hissәyә
әlahiddә hissәyә
qarışıq hissәyә

184 Tәbiәt obyektlәrindәn mәqsәdli istifadә prinsipi aiddir?

•

ümumi vә xüsusi hissәnin prinsiplәrinә
ümumi hissәnin prinsiplәrinә
konstitusion
xüsusi hissәnin prinsiplәrinә
әlahiddә hissәnin prinsiplәrinә

185 Meşәlәr hansı mülkiyyәtdә ola bilәr?

•

dövlәt; bәlәdiyyә; xüsusi
dövlәt; xüsusi
dövlәt; bәlәdiyyә
dövlәt
bәlәdiyyә; xüsusi

186 Torpaqlar üzәrindә hansı mülkiyyәt növlәri var?

•

dövlәt; bәlәdiyyә; xüsusi
dövlәt
dövlәt; bәlәdiyyә
dövlәt; xüsusi
bәlәdiyyә; xüsusi

187 Yerin tәki üzәrindә hansı mülkiyyәt növlәri var?
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•

bәlәdiyyә; xüsusi
dövlәt
dövlәt; bәlәdiyyә; xüsusi
dövlәt; bәlәdiyyә
dövlәt; xüsusi

188 Heyvanlar alәmi obyektlәri üzәrindә hansı mülkiyyәt növlәri var?

•

bәlәdiyyә; xüsusi
dövlәt; bәlәdiyyә; xüsusi
dövlәt
dövlәt; bәlәdiyyә
dövlәt; xüsusi

189 Su obyektlәri üzәrindә hansı mülkiyyәt növlәri var?

•

dövlәt
dövlәt; bәlәdiyyә; xüsusi
dövlәt; bәlәdiyyә
dövlәt; xüsusi
bәlәdiyyә; xüsusi

190 Ekoloji hüquqi mәsuliyyәtin tәtbiqini şәrtlәndirәn hüquq pozuntuları hansı sahәdә baş verir?

•

Bitki vә heyvanlar alәmi
Әtraf tәbii mühit
Tәbiәt
Torpaq
Meşә

191 Xüsusi qorunan tәbiәt obyektlәrinin vә komplekslәrinin ekolojihüquqi mühafizәsi institutu
ekologiya hüququnun hansı hissәsinә aiddir?

•

kompleks hissәyә
xüsusi hissәyә
ümumi hissәyә
әlahiddә hissәyә
qarışıq hissәyә

192 Atmosfer havasının ekolojihüquqi rejimi institutu ekologiya hüququnun hansı hissәsinә aiddir?

•

qarışıq hissәyә
xüsusi hissәyә
ümumi hissәyә
әlahiddә hissәyә
kompleks hissәyә

193 Heyvanlar alәmindәn istifadәnin ekolojihüquqi rejimi institutu ekologiya hüququnun hansı
hissәsinә aiddir?

•

kompleks hissәyә
xüsusi hissәyә
ümumi hissәyә
әlahiddә hissәyә
qarışıq hissәyә
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194 Meşәdәn istifadәnin ekolojihüquqi rejimi institutu ekologiya hüququnun hansı hissәsinә aiddir?

•

kompleks hissәyә
xüsusi hissәyә
ümumi hissәyә
qarışıq hissәyә
әlahiddә hissәyә

195 Sudan istifadәnin ekolojihüquqi rejimi institutu ekologiya hüququnun hansı hissәsinә aiddir?

•

kompleks hissәyә
xüsusi hissәyә
ümumi hissәyә
qarışıq hissәyә
әlahiddә hissәyә

196 Yerin tәkindәn istifadәnin ekolojihüquqi rejim institutu ekologiya hüququnun hansı hissәsinә
aiddir?

•

kompleks hissәyә
xüsusi hissәyә
ümumi hissәyә
әlahiddә hissәyә
qarışıq hissәyә

197 Torpaq üzәrindә mülkiyyәtin, sahibliyin istifadәnin vә icarәnin ekolojihüquqi rejimi institutu
ekologiya hüququnun hansı hissәsinә aiddir?

•

kompleks hissәyә
xüsusi hissәyә
ümumi hissәyә
әlahiddә hissәyә
qarışıq hissәyә

198 Ekoloji hüquqi mәsuliyyәt institutu ekologiya hüququnun hansı hissәsinә aiddir?

•

kompleks hissәyә
ümumi hissәyә
xüsusi hissәyә
әlahiddә hissәyә
qarışıq hissәyә

199 Azәrbaycan Respublikasının tәbii sәrvәtlәrindәn rasional istifadәnin vә ekoloji sisteminin
qorunub saxlanmasının tәşkilatihüquqi tәminatı institutu ekologiya hüququnun hansı hissәsinә
aiddir?

•

kompleks hissәyә
xüsusi hissәyә
ümumi hissәyә
әlahiddә hissәyә
qarışıq hissәyә

200 Ekolojihüquqi mexanizmin sәmәrәliliyinin hansı mәrhәlәlәri var?
nәticә; münasibәt

•

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp#

30/108

1/3/2016

•

statik; dinamik; nәticә
statik; nәticә
statik; dinamik
dinamik; nәticә

201 Tәbiәt obyektlәrindәn istifadә müddәtindәn asılı olaraq ekologiyadan istifadәnin hansı növlәri
var?

•

müddәtsiz vә qısa müddәtli
daimi vә müvәqqәti
qısa müddәtli vә daimi
qısa müddәtli vә uzunmüddәtli
müvәqqәti vә uzunmüddәtli

202 Ekoloji sistemlәrin vә ayrıayrı tәbiәt obyektlәrinin faydalı xüsusiyyәtlәrindәn yararlanmanın
dәrәcәsindәn vә әhatә dairәsindәn asılı olaraq ekologiyadan istifadә hüququ fәrqlәndirilir?

•

bircinsli vә kompleks istifadә
daimi vә ödәnişsiz istifadә
ümumi vә xüsusi istifadә
kompleks vә xüsusi istifadә
daimi vә müvәqqәti istifadә

203 İstehlakçı konsepsiyalar nәyi әks etdirir?

•

cәmiyyәtin mәhv olacağını
tәbiәtin insan üzәrindә ağalığını
insanın tәbiәt üzәrindә ağalığını
cәmiyyәtin vә tәbiәtin bәrabәrliyini
cәmiyyәtin vә tәbiәtin uyğunlaşdırılmasını

204 Bunlardan hansı daha geniş anlayışdır?

•

tәbiәt komplekslәri
tәbii ehtiyatlar
әtraf mühit
tәbiәt
әtraf tәbii mühit

205 Ekologiya hüququnda norma prioritetlәrin neçә növü fәrqlәndirilir?

•

sahәvi, sahәlәrarası vә ümumekoloji
sahәvi, kompleks
sahәvi, kompleks, ümumekoloji
sahәvi, sahәlәrarası
sahәlәrarası, ümumekoloji

206 . Bu ifadәlәri genişliyindәn asılı olaraq ardıcıllıqla düzün?

•

Ümumi ekologiya; ekologiya hüququ; sosial ekologiya
Ümumi ekologiya; sosial ekologiya; ekologiya hüququ
Sosial ekologiya; ümumi ekologiya; ekologiya hüququ
Ekologiya hüququ; sosial ekologiya; ümumi ekologiya
Sosial ekologiya; ekologiya hüququ; ümumi ekologiya
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207 Bütün ekoloji münasibәtlәrdә hansı xüsusi subyekt tәmsil olunur?

•

mühafizә orqanları
bәlәdiyyә
dövlәt
vәtәndaşlar
hüquqi şәxslәr

208 Bütün alarmist konsepsiyalar neçә yerә bölünür?

•

Qlobal idarәetmә konsepsiyası; inkişafın hәdlәri konsepsiyası
Pessimist konsepsiyalar; optimist konsepsiyalar
Pessimist konsepsiyalar; istehlakçılıq konsepsiyaları
İstehlakçılıq konsepsiyaları; optimist konsepsiyalar
Tәbiәtә müdaxilә etmәmә konsepsiyası;darvinizm konsepsiyası

209 Cәmiyyәtin vә tәbiәtin hansı qarşılıqlı әlaqә formaları var?

•

Ekoloji; mәdәni estetik
Sosial; iqtisadi
Sosial; mәdәni estetik
Müalicәsağlamlaşdırıcı; ekoloji
İqtisadi; ekoloji

210 Tәbii mühitә qarşı insanın zәrәrli fәaliyyәti obyektiv cәhәtdәn birbirinә qarşılıqlı әlaqә vә tәsirdә
olan neçә formada tәzahür edir?

•

әtraf tәbii mühitin çirklәnmәsi; tәbii mühitin korlanması; tәbii mühitin dağılması
әtraf tәbii mühitin çirklәnmәsi; tәbii ehtiyatların tükәnmәsi
әtraf tәbii mühitin çirklәnmәsi; tәbii ehtiyatların tükәnmәsi; tәbii mühitin dağılması
tәbii ehtiyatların tükәnmәsi; tәbii mühitin dağılması
tәbii mühitin dağılması; әtraf tәbii mühitin çirklәnmәsi

211 Tәrkibinә görә faydalı qazıntılar ehtiyatları neçә qruppa bölünür?

•

3
5
9
2
4

212 Tәdiәtdәn istifadә hüququnda әsas predmeti nәdir?

•

insanın sәmәrәli fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
tәbiәtin qorunması sahәsindә yaranan münasibәtlәr
insanın tәbiәtdәn istifadә prosesi
tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadә prosesi
tәbiәt vә cәmiyyәt arasında münasibәtlәrin tәnztmlәnmәsi

213 Tәdiәtdәn istifadә hüququ ilә hüquq arasında әlaqәlәr necә sәciyyәlәnir
tәbiәtdәn istifadә hüququ hüquqa birtәrәfli tәsir göstәrir
tәbiәtdәn istifadә hüququ tam sәrbәst fәaliyyәt göstәrir
hüquq tәbiәtdәn istifadә hüququnu istiqamәtlәndirir
hüquqla tәbiәtdәn istifadә hüququ arasında heç bir әlaqә yoxdur

•
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•

hüquqla tәbiәtdәn istifadә hüququ qarşılıqdı әlaqәdәdirlәr

214 Tәbiәtdәn istifadәnin mәqsәdli tәyinatına görә növlәri nәyә әsasәn müәyyәn olunur?

•

müvafiq qanunvericiliyә әsasәn
Milli Mәclisin apardığı tәsnifata әsasәn
Nazirlәr Kabinetinin sәrәncamına әsasәn
tәbii ehtiyatların xarakterinә görә
müvafiq dövlәt orqanının bölgüsünә әsasәn

215 Tәbiәtdәn istifadә hüququna nә aiddir?

•

Milli Mәclisin qәrarları
AR Prezidentinin imzaladığı sәnәdlәr
Nazirlәr Kabinetinin normativ aktları
dövlәt orqanlarının aktları
hüquq normaları

216 İnsanın әtraf mühitә mәnfi tәsiri neçә istiqamәtdә baş verir?

•

3
2
5
4
6

217 Ekologiya hüququnun prinsiplәrinә hansı әlamәtlәr xasdır?

•

bәrabәrhüquqlluq vә obyektivlik
әdalәtlilik vә humanizm
qanunilik vә әdalәtlilik
obyektivlilik vә sistemlili
beynәlmilәlçilik vә obyektivlik

218 Ekologiya hüququ neçә prinsip әsasnıda fәaliyyәt göstәrir?

•

14
15
9
10
11

219 Azәrbaycan Respublikasının Torpaq Mәcәllәsi neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1998
1999
2000
2001
2002

220 Azәrbaycan Respublikasının hava yolu ilә daşınan әmlaka dәyәn zәrәrә görә mәsuliyyәt nәyә
әsasәn müәyyәnlәşir?
inzibati vә cinayәt qanunvericiliklәri
inzibati qanunvericilik
cinayәt qanunvericiliyi
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•

maddi mәsuliiyәt üzrә qanunvericilik
mülki qanunvericilik

221 Azәrbaycan Respublikasının hava mәkanında xarici hava cәmilәrinin uçuşu hansı әsaslarlә hәyata
keçirilir ?

•

beynәlxalq müqavilәlәrә vә xüsusi icazәlәrә әsasәn
beynәlxalq normalara әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının qanunlarına әsasәn
beynәlxalq müqavilәlәrә әsasәn
xüsusi icazәlәrә әsasәn

222 Azәrbaycan Respublikasının Hava Mәcәllәsi neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1995
1999
1996
1994
2002

223 . Qiymәtli kağızlar haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә zaman qәbul edilib?

•

1999cu il 4 iyun
1993cü il 28 yanvar
1995ci il 5 mart
1998ci il 14 iyul
1998ci il 8 noyabr

224 Deyilәnlәrdәn hansı sәhmdar cәmiyyәtlәri ilә bağlı fikri әks etdirir?

•

Pay fondu müәyyәn sayda sәhmlәrә bölünmüşdür
Nizamnamә kapitalı iştirakçıların hissәlәrinә (sәhmlәrınә) bölünmüşdür
Nizamnamә kapitalı iştirakçıların pay haqlarından ibarәtdir
Şәrikli kapital iştirakçıların hissәlәrinә (sәhmlәrınә) bölünmüşdür
Nizamnamә fondu hissәlәrdәn ibarәtdir

225 Qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt növlәrinә aşağıdakılardan hansılar aid edilir? 1.
broker fәaliyyәti; 2. diler fәaliyyәti; 3. qiymәtli kağızların idarә olunması üzrә fәaliyyәt; 4. klirinq
fәaliyyәti; 5. depozitar fәaliyyәti; 6. qiymәtli kağız sahiblәrinin reyestrinin aparılması üzrә fәaliyyәt;
7. fond birjası.

•

hamısı
1, 2, 4, 5
2, 3, 6, 7;
1, 2, 3, 4;
3, 5, 6, 7

226 Qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt növlәrinә aşağıdakılardan hansılar aid edilir? 1.
broker fәaliyyәti; 2. valyuta birjası; 3. sığorta fәaliyyәti; 4. klirinq fәaliyyәti; 5. lizinq fәaliyyәti; 6.
әmtәә birjası; 7. fond birjası.
1,6,7
1, 2, 7
1, 4, 5;
1, 2, 6;

•
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•

1,4, 7

227 Qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt növlәrinә aşağıdakılardan hansılar aid deyil? 1.
broker fәaliyyәti; 2. lizinq fәaliyyәti; 3. depozitar fәaliyyәti; 4. klirinq fәaliyyәti; 5. valyuta birjası; 6.
әmtәә birjası; 7. fond birjası.

•

3,4,6
1, 2, 7
3, 4, 5
2, 5, 6
2,4, 6

228 Aşağıdakılardan hansı yanlışıdır?

•

Brokerin müştәrinin tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi ilә bağlı olmayan öhdәliklәri üzrә brokerә tәtbiq
edilәn maddi tәnbeh tәdbirlәri müştәrinin brokerdә saxlanılan maddi vәsaitlәrinә yönәldilә bilmәz
Broker fәaliyyәti yalnız fiziki şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilә bilәr.
Brokerin müştәrisinin tapşırığını onun üçün daha әlverişli şәrtlәrlә yerinә yetirmәyә maneçilik törәdәn
marağı varsa, broker tapşırığın icrasını dayandıraraq dәrhal müştәrini bu barәdә xәbәrdar etmәli vә
müştәrinin yeri tapşırığını icra etmәlidir.
Broker müflis elan edildikdә broker xidmәtinin göstәrilmәsi haqqında müqavilәyә әsasәn müştәrinin onda
saxlanılan maddi vәsaitlәri qaytarılmalıdır
Broker müqavilә tapşırığı alarkәn onunla müştәrinin maraqları arasında ziddiyyәt barәdә müştәriyә
mәlumat vermәmişdirsә vә bu müştәrinin maraqlarına ziyan vurmuşdursa, broker qanunvericiliklә
müәyyәn edilmiş qaydada hәmin zәrәri öz hesabına ödәmәyә borcludur.

229 Qeyrikommersiya tәşkilatlatlarının әsas mәqsәdi nәdir?

•

Mәnfәәt әldә etmәk vә onu istehsal vә qeyriistehsal fәaliyyәtinә yönәltmәk
Mәnfәәt әldә etmәmәk vә әldә edilmiş mәnfәәti iştirakçılar arasında bölüşdürmәmәk
Mәnfәәt әldә etmәk vә iştirakçılar arasında bölüşdürmәk
Gәlir әldә etmәk vә onu әsas fәlaiyyәtә bölüşdürmәk
Gәlir әldә etmәk vә onu tәkrar istehsala bölüşdürmәk

230 әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

Emissiya edilәn sәhmlәrin sayına görә
Iştirakçılarının sayına görә
Tәsisçilәrin vә iştirakçıların milli tәrkibinә görә
Nizamnamә kapitalının hәcminә görә
İştirakçıların öz öhdәliklәrinә görә daşıdıqları mәsuliyyәtin hәcminә görә

231 tәsәrrüfat ortaqlıqları vә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Tәsәrrüfat ortaqlığında isә әmlak paylarından әlavә, tәsisçilәr ortaqlığın işindә bilavasitә (şәxsi әmәklәri,
fәaliyyәtlәri ilә) iştirak edirlәr.
tәsәrrüfat ortaqlıqları kommersiya tәşkilatlarıdır.
tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri kommersiya tәşkilatları deyil.
tәsәrrüfat ortaqlıqları vә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri nizamnamә (şәrikli) kapitalına malikdirlәr ki, bu da
iştirakçıların payına bölünür.
Tәsәrrüfat cәmiyyәtinin tәsisçilәri hәmin cәmiyyәtin işindә yalnız әmlak payları ilә iştirak edirlәr.

232 Tәsәrrüfat ortaqlıqlığı tәsәrrüfat cәmiyyәtinә çevrilәrkәn cәmiyyәtin iştirakçısı (sәhmdarı) olmuş
hәr bir tam ortaq ortaqlıqdan cәmiyyәtә keçmiş öhdәliklәr üzrә neçә il әrzindә özünün bütün әmlakı
ilә subsidiar mәsuliyyәt daşıyır?
5 il
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•

1 il
2 il
3 il
4 il

233 tәsәrrüfat ortaqlıqları vә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

tәsәrrüfat cәmiyyәti sәhmdar cәmiyyәti formasında yaradıla bilәr
Tәsәrrüfat ortaqlığı tam ortaqlıq formasında yaradıla bilәr
Tәsәrrüfat ortaqlığı kommandit ortaqlıq formasında yaradıla bilәr
Tәsәrrüfat ortaqlığı mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt formasında yaradıla bilәr
tәsәrrüfat cәmiyyәti әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt formasında yaradıla bilәr

234 Qeyrihökümәt tәşkilatlarının filial vә nümayәndәliklәri ilә bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansılar
doğru deyil?

•

Filial vә nümayәndәliklәrin fәaliyyәtinә görә onları yaradan qeyrihökümәt tәşkilatı mәsuliyyәt daşımır
Qeyrihökümәt tәşkilatının nümayәndәliyi hәmin tәşkilatın olduğu yerdәn kәnarda tәşkil edilir
Qeyrihökümәt tәşkilatının filialı vә nümayәndәliyi hüquqi şәxs deyil,
Qeyrihökümәt tәşkilatının filialı vә nümayәndәliyi onları yaratmış tәşkilatın әmlakından pay alır
Filial vә nümayәndәliyin rәhbәrlәri qeyrihökümәt tәşkilatı tәrәfindәn tәyin edilir.

235 Mülki Mәcәllәyә әsasәn qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәtin aşağıdakı növlәrindәn
hansılar yalnız hüquqi şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilә bilәr?

•

hamısı
Broker fәaliyyәti
Diler fәaliyyәti
Klirinq fәaliyyәti
Depozitar fәaliyyәti

236 әmәk kollektivindә güzәştli satışa yönәldilәn sәhmlәrin miqdarı sәhmlәrin ümumi miqdarının
neçә faizi hәcmindә müәyyәn olunur,

•

50%
5%
10%
15%
33%

237 Aşağıdakılardan hansı fiziki vә (vә ya) hüquqi şәxslәrin birgә fәaliyyәt göstәrmәk üçün
üzvlüyünә әsaslanan könüllü birliyi olub iştirakçılarının maddi vә başqa tәlәbatının, onun üzvlәrinin
әmlak pay haqlarının birlәşdirilmәsi yolu ilә ödәnilmәsi mәqsәdilә yaradılır

•

kooperativlәr
törәmә tәsәrrürat cәmiyyәti
kommandit ortaqlıq
tәsәrrüfat ortaqlığı cә cәmiyyәtlәri
sәhmdar cәmiyyәti

238 Kooperativlәrin hüquqi vәziyyәti Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin hansı maddәlәri
ilә tәnzimlәnir?
89100cu maddәlәri
100109cu maddәlәri

•
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•

109113cu maddәlәri
8991cu maddәlәri
91109cu maddәlәri

239 Kooperativlәrlә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Kommersiya tәşkilatı kimi kooperativ qanunla qadağan olunmayan istәnilәn sahәdә qanunvericiliklә
müәyyәnlәşdirilmiş qaydada sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirә bilәr.
Kooperativ öz fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün muzdla işçilәr tutmaq hüququna malik deyil.
Kooperativin şәxsi әmәyini tәtbiq etmәklә onun fәaliyyәtindә iştirak edәn üzvlәri ilә әmәk münasibәtlәri
Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyi, Mülki Mәcәllә vә kooperativin nizamnamәsi ilә
tәnzimlәnir.
Kooperativin adında onun fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi, habelә “kooperativ” sözü olmalıdır.
Dövlәt orqanları, bәlәdiyyәlәr, digәr fiziki vә hüquqi şәxslәr kooperativlә münasibәtlәrini müqavilә
әsasında qururlar.

240 Törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti ilә bağlı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

hamısı
Törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti kimi yalnız tәsәrrüfat cәmiyyәti çıxış edә bilәr.
Tәsәrrüfat cәmiyyәti o halda törәmә cәmiyyәt sayılır ki, digәr (әsas) tәsәrrüfat ortaqlığı vә ya cәmiyyәti
onun nizamnamә kpitalında üstün iştirakına görә vә ya onlar arasında bağlanmış müqavilәә müvafuq
surәtdә hәmin cәmiyyәtin qәbul etdiyi qәrarları müәyyәmlәşdirmәk imkanına malik olur.
Hüquqi statusuna görә törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti kimi mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt, әlavә mәsuliyyәtl
cәmiyyәt, elәcә dә sәhmdar cәmiyyәt çıxış edә bilәr
Törәmә cәmiyyәt әsas ortaqlığın vә ya cәmiyyәtin borcları üçün cavabdeh deyildir.

241 Öz aktivlәrini tamamilә vә ya qismәn birlәşdirmiş hüquqi şәxslәr arasında maliyyәsәnaye qrupu
yaradılmasına dair müqavilә bağlanarkәn aşağıdakılardan hansı hәmin müqavilәdә öz әksini tapmaya
bilәr?

•

maliyyәsәnaye qrupunun mәnfәәtinin qrup iştirakçıları arasında bölüşdürülmәsi qaydalarını;
maliyyәsәnaye qrupunun adı;
maliyyәsәnaye qrupunun baş şirkәtinin yerlәşәcәyi mәkan vә maliyyәsәnaye qrupunun fәaliyyәt
göstәrәcәyi coğrafi әrazi;
maliyyәsәnaye qrupu iştirakçılarının tәrkibindә dәyişikliklәrin edilmәsi qaydalarını;
maliyyәsәnaye qrupunun nizamnamә fondu vә qrup iştirakçılarının hәr birinin bu fonddakı payını;

242 Maliyyәsәnaye qrupunun baş şirkәti bütün qrup iştirakçılarına vә müvәkkil dövlәt icra
hakimiyyәti orqanına qrupun fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin
müәyyәn etdiyi formada hesabatı hansı müdәtdә tәqdim edir, hәmçinin onu mәtbuatda dәrc etdirir?

•

Maliyyә ili bitdikdәn sonra 90 gündәn gec olmayaraq
Maliyyә ili bitdikdәn sonra 15 gündәn gec olmayaraq
Maliyyә ili bitdikdәn sonra 30 gündәn gec olmayaraq
Maliyyә ili bitdikdәn sonra 45 gündәn gec olmayaraq
Maliyyә ili bitdikdәn sonra 60 gündәn gec olmayaraq

243 Maliyyәsәnaye qrupları haqqında qanunun 15ci maddәsinә әsasәn iştirakçılar tәrәfindәn
öhdәliklәrin birgә yerinә yetirilmәsi xüsusiyyәtlәri aşağıdakılardan hansı ilә müәyyәn edilir?

•

maliyyәsәnaye qruplarının yaradılmasında iştirak edәn hüquqi şәxslәr arasında әldә edilmiş şifahi razılıq
әsasında
maliyyәsәnaye qruplarının yaradılması haqqında müqavilә ilә
maliyyәsәnaye qruplarının direktorlar şurasının qәrarı ilә
müvәkkil dövlәt icra hakimiyyәti orqanının müvafiq normativ aktı ilә
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin müvafiq normativ aktı ilә
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244 . Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Fondun idarә edilmәsi vә onun orqanlarının formalaşdırılması qaydası fondun tәsisçilәr tәrәfindәn tәsdiq
edilәn nizamnamәsi ilә müәyyәnlәşdirilir
Fond  üzvlüyü olmayan, fiziki vә ya hüquqi şәxslәrin könüllü әmlak haqları әsasında tәsis etdiklәri,
sosial, xeyriyyә, mәdәni, tәhsil vә ya digәr ictimai faydalı mәqsәdlәr güdәn tәşkilatdır
Fondun tәsisçilәrinin (tәsisçisinin) verdiyi әmlak fondun mülkiyyәtidir. Fond hәmin әmlakdan onun
nizamnamәsindә müәyyәnlәşdirilmiş mәqsәdlәr üçün istifadә edir.
Fond öz әmlakından istifadә haqqında hesabatları hәr il dәrc etmәyә borcludur
tәsisçilәr yaratdıqları fondun öhdәliklәri üçün, fond isә öz tәsisçilәrinin öhdәliklәri üçün mәsuliyyәt
daşıyır.

245 Fondun idarә olunması qaydaları Qeyrihökümәt tәşkilatları (ictimai birliklәr vә fondlar)
haqqında qanun un hansı maddәsi ilә müәyyәnlәşdirilir?

•

qanunun 32ci maddәsi ilә
qanunun 7ci maddәsi ilә
qanunun 17ci maddәsi ilә
qanunun 21ci maddәsi ilә
qanunun 27ci maddәsi ilә

246 Aşağıdakılardan hansı әmәk bazarının fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi baxımından hüquq mәnbәyi
sayılmır?

•

Minimum әmәk haqqı sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi haqqında prezident fәrmanı
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Mәşğulluq haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanun
Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsi
Әmәyin tәhlükәsizliyi haqqında Nazirlәr Kabinetinin fәrmanı

247 Mәşğulluğa kömәk sahәsindә dövlәt siyasәtinin hüquqi, iqtisadi vә tәşkilati әsaslarını, elәcә dә
vәtәndaşların әmәk sahәsindә vә işsizlәrin sosial müdafiәsi sahәsindә dövlәt tәminatlarını müәyyәn
edir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Mәşgullluq haqqında qanunu

248 Azәrbaycan Respublikasının Mәşğulluq Strategiyası әhatә edir?

•

20092012ci illәri
20062015ci illәri
20032011ci illәri
20042017ci illәri
20002008ci illәri

249 Azәrbaycan Respublikasının Mәşğulluq Strategiyası әsaslanır?

•

"Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramına (19952000ci illәr)"
"Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramına (20082015ci illәr)"
"Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramına (20072012ci illәr)"
"Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramına (20042008ci illәr)"
"Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramına (20002004cü illәr)"
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250 Azәrbaycan Respublikasında 20062015ci illәri әhatә edәn mәşğulluq strategiyasının әsas
mәqsәdi nәdir?

•

әmәyin mәhsuldarlığının artırılmasını tәmin etmәk
әhalinin miqrasiyasını mәhdudlaşdırmaq
әmәk ehtiyatlarından daha dolğun istifadә etmәklә әhalinin sәmәrәli mәşğulluğunu tәmin etmәk
işlәyәnlәrin hazırlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
tәhsil sistemi ilә istehsalat arasında әlaqәnin formalaşdırılması

251 әhalinin rifah halının әsas göstәricisi sayılan mәcmu gәlirlәr hesab edilir?

•

amortizasiya gәliri
әmәk haqları
pul vә natural gәlirlәr
sahibkar gәliri
müavinәtlәr

252 Nominal gәlirlәr dedikdә nәzәrdә tutulur?

•

müәyyәn dövr әrzindә әldә edilәn sosial müavinәt gәlirlәri
müәyyәn dövr әrzindә natura formasında әldә edilәn gәlirlәr
müәyyәn dövr әrzindә pul formasında әldә edilәn gәlirlәr
müәyyәn dövr әrzindә natura vә pul formasında әldә edilәn gәlirlәr
müәyyәn dövr әrzindә әldә edilәn pensiya gәlirlәri

253 Sәrәncamda qalan gәlirlәr nәyi xarakterizә edir?

•

әhalinin әrzaq almağa sәrf olunan gәlirlәri
әhalinin şәxsi istehlakına sәrf olunan gәlirlәri
әhalinin şәxsi yığımına sәrf olunan gәlirlәri
әhalinin tәkrar istehsalına sәrf olunan gәlirlәr
әhalinin şәxsi istehlakına vә yığımına sәrf olunan gәlirlәr

254 әhalinin şәxsi istehlakına vә yığımına sәrf olunan gәlirlәr, yәni sәrәncamda qalan gәlirlәr ümumi
gәlirlәrdәn nә qәdәr az olur?

•

minimum pensiyanın miqdarı qәdәr az olur
yaşayış minimumunun miqdarı qәdәr az olur
ehtiyac meyarının miqdarı qәdәr az olur
vergi vә mәcburi ödәmәlәrin miqdarı qәdәr az olur
minimum әmәk haqqının miqdarı qәdәr az olur

255 Real gәlirlәr xarakterizә edir?

•

әhalinin yaradıcılıq qabiliyyәtini
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtini
әhalinin xidmәt istehlakı qabiliyyәtini
әhalinin әrzaq mәhsullarının alıcılıq qabiliyyәtini
әhalinin әmanәt yığımı qabiliyyәtini

256 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә gәlirlәr aşağәdakı kimi tәsniflәşdirilir?

•

mövsümi gәlirlәr vә dinamik gәlirlәr
әmәk gәlirlәri vә әmәksiz gәlirlәr
müvәqqәti gәlirlәr vә daimi gәlirlәr
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leqal gәlirlәr vә kriminal gәlirlәr
dövlәt gәlirlәri vә vәtәndaş gәlirlәri

257 әmәksiz gәlirlәr bölünür?

•

mövsümi gәlirlәr vә dinamik gәlirlәr
әmәk gәlirlәri vә әmәksiz gәlirlәr
müvәqqәti gәlirlәr vә daimi gәlirlәr
leqal vә qeyri leqal gәlirlәrә
dövlәt gәlirlәri vә vәtәndaş gәlirlәri

258 әmәk gәlirlәrinә aiddir?

•

kommersiya fәaliyyәtindәn әldә olunmuş gәlir
sahibkarlıq әldә olunmuş gәlir
mülkiyyәtdәn әldә olunmuş gәlir
şәxsi yardımçı tәsәrrüfatlarda istehsal olunmuş mәhsulun satışından әldә olunmuş gәlir
fәrdi әmәk fәaliyyәti nәticәsindә әldә olunmuş gәlirlәr

259 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatının tәsnifatına görә müasir beynәlxalq miqrasiyanın әsas neçә tipi var?

•

6
2
3
7
5

260 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı nә vaxt BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatı statusunu alıb?

•

1986cı ildә
1956cı ildә
1946cı ildә
1966cı ildә
1936cı ildә

261 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı halhazırda hesab edilir?

•

GUAMın ixtisaslaşmış tәşkilatı
BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatı
ATӘTin ixtisaslaşmış tәşkilatı
NATOnun ixtisaslaşmış tәşkilatı
OPEKin ixtisaslaşmış tәşkilatı

262 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatının tәsnifatına görә müasir beynәlxalq miqrasiyanın aşağıdakı tipi
yoxdur?

•

qaçqınlar
daimi yaşayış yerini dәyişәn köçkünlәr
müqavilә üzrә işlәyәnlәr
qeyrileqal immiqrantlar
daimi yaşayış yeri olan şәxslәr

263 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı nә vaxt yaradılmışdır?
1943cü ildә
1937ci ildә
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•

1800cü ildә
2007ci ildә
1919cu ildә

264 İşçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyasının intensivliyinә tәsir göstәrmir?

•

beynәlxalq informasiya sisteminin genişlәnmәsi
dünya ölkәlәrinin qarşılıqlı asılılığının artması
elmitexniki tәrәqqinin inkişafı
yeni dövlәtlәrin yaranması problemlәri
iqtisadiyyatın struktur yenidәnqurulması

265 İşçi qüvvәsinin miqrasiyasına tәsir göstәrәn amillәrin tәsnifatı hansılardır?

•

qlobal ixtisaslaşma
siyasi vә iqtisadi
sosial mәdәni
iqtisadi vә qeyriiqtisadi
tarixi mәntiqi

266 әmәk miqrasiyasının yaranması әsasәn aşağıdakılardan hansı ilә әlaqәdar olmuşdur?

•

qloballaşmanın tәsiri ilә
beynәlxalq әmәk bölgüsü ilә
insanların istәyi ilә
dünya әhalisinin sayının artması ilә
ölkәlәrin qarşılıqlı asılılığı vә onların iqtisadi inkişaflarında olan qeyribәrabәrliklә

267 Müddәtinә görә işçi qüvvәsinin miqrasiyasının aşağıdakı forması yoxdu?

•

gündәlik (öz ölkәsindә yerlәşәn yaşayış mәntәqәsindәn digәr ölkәdә yerlәşәn iş yerinә gündәlik
birdәfәlik (bir qayda olaraq qitәlәrarası)
müddәtli (bir qayda olaraq qitәdaxili)
mövsümi (gәlir әldә etmәk üçün hәr il edilәn sәfәrlәr)
daimi (bir qayda olaraq qitәlәrarası)

268 İstiqamәtinә görә işçi qüvvәsinin miqrasiyasının aşağıdakı forması yoxdur?

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn keçmiş sosialist ölkәlәrinә miqrasiya
sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәr arasında miqrasiya
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr arasında miqrasiya
yüksәk ixtisaslı işçi qüvvәsinin sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrdәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
üçüncü dünya ölkәlәrindәn sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrә miqrasiya

269 İqtisadi fәal әhalinin ölkәnin hüdudlarından kәnara axını adlanır?

•

yerli miqrasiya
xarici miqrasiya
iqtisadi inteqrasiya
daxili miqrasiya
qloballaşma

270 Muzdlu әmәyin ixracı vә idxalından ibarәt olan proses necә adlanır?

•

“beyin” axını
ixtisaslı mütәxәssislәrin ixracı vә idxalı
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•

işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası
fәhlәlәrin ixracı vә idxalı
intellektual mülkiyyәtin ixracı

271 Aşağıdakılardan hansı işsizliyin sosial nәticәsidir?

•

cәmiyyәtdә iqtisadi böhran yaranır
әhalinin real gәlirlәri vә hәyat sәviyyәsi aşağı düşür
işçi ixtisası artır vә әmәk vәrdişlәri yüksәlir
әhalinin hәyat sәviyyәsindә müsbәt dәyişiklik baş verir
iqtisadi artım tempi yüksәlir

272 Aşağıdakılardan hansı işsizliyin sosial nәticәsi deyil?

•

cәmiyyәtdә cinayәtkarlıq vә narkomaniya artır
әhalinin real gәlirlәri vә hәyat sәviyyәsi aşağı düşür
işçi ixtisaslarını vә әmәk vәrdişlәrini itirir
әhalinin hәyat sәviyyәsindә müsbәt dәyişiklik baş verir
psixoloji gәrginlik artır

273 Işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn 1% çox olması......... sәbәb olur?

•

[yeni cavab]ÜMMun 5.5% azalmasına
ÜMMun 3.5% azalmasına
ÜMMun 1.5% azalmasına
ÜMMun 2.5% azalmasına
ÜMMun 4.5% azalmasına

274 İşsizlik hesab edilir?

•

tarixiiqtisadi problem
sosialmәdәni problem
sosialiqtisadi problem
psixolojiiqtisadi problem
siyasiiqtisadi problem

275 İşsizliyin tәbii sәviyyәsi iş qüvvәsinin............. ifadә edir?

•

ölkәnin raqabәtliliyini
ölkәnin orta tәbәqәsini
tam mәşğulluq sәviyyәsini
ölkәnin mәşğul әhalisini
ölkәnin insan resursunu

276 әmәk bazarında yeni ixtisasa tәlәb artıran işsizlik hansıdır?

•

tәbii işsizlik
friksion işsizlik
struktur işsizlik
süni işsizlik
tsiklik işsizlik

277 Friksion işsizlik zәruri vә müәyyәn mәnada.....?
stimullaşdırıcı işsizlikdir
tәhlükәli işsizlikdir
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•

tәbii işsizlikdir
arzu olunan işsizlikdir
struktur işsizlikdir

278 Iş axtaran, müәyyәn dövrdәn sonra işlә tәmin olunan, bu vә ya digәr sәbәbdәn iş yerini itirәn
insanlar qrupu hesab edilir?

•

tәbii işsizlik
friksion işsizlik
struktur işsizlik
süni işsizlik
tsiklik işsizlik

279 İşsizlәr mәşğul olanlarla birlikdә tәşkil edirlәr?

•

ölkәnin raqabәtliliyini
ölkәnin orta tәbәqәsini
ölkәnin işçi qüvvәsini
ölkәnin mәşğul әhalisini
ölkәnin insan resursunu

280 Friksion işsizlik aşağıdakılardan hansı hesab edilir?

•

müvәqqәti
könüllü
mәcburi
mövsümi
daimi

281 Friksion vә struktur işsizlik müәyyәn edir?

•

işsizliyin tarazlı sәviyyәsini
işsizliyin tәbii sәviyyәsini
işsizliyin süni sәviyyәsini
işsizliyin sosial sәviyyәsini
işsizliyin normal sәviyyәsini

282 Tsiklik işsizlik adlandırılır?

•

tarazlı işsizliyi
tәklif defisitliyi işsizliyi
tәlәb defisitliyi işsizliyi
işsizlik mütәnasibliyi
paritet işsizliyi

283 әmtәәlәrә vә xidmәtlәrә olan mәcmu tәlәb azaldıqda nә baş verir?

•

mәşğulluq vә işsizlik birbirinә bәrabәr olur
mәşğulluq artır, işsizlik azalır
mәşğulluq ixtisara salınır, işsizlik artır
mәşğulluq stabil qalır, işsizlik artır
mәşğulluq ixtisara salınır, işsizlik stabil qalır

284 Tsiklik işsizlik nә zaman baş verir?
iqtisadi böhran zamanı
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•

struktur durğunluğu zamanı
istehsal durğunluğu zamanı
istehlak durğunluğu zamanı
ifrat istehsal zamanı

285 İşsizliyin strukturu onun sәbәblәrinә görә aşağıdakı işçi qüvvәsi kateqoriyası yoxdur?

•

әmәk bazarına ilk dәfә gәlәnlәr
işdәn azad olunma nәticәsindә işini itirәnlәr
yaşa görә xususi qruplar
könüllü olaraq işi tәrk edәnlәr
fasilәdәn sonra әmәk bazarına gәlәnlәr

286 Sosial sığorta haqqında Azәrbaycan Respublikası qanununda sosial sığorta üzrә ödәmәlәrin
növlәrinә hansı aid edilmir?

•

sığorta olunanların sanatoriya  kurort müalijәsi üzrә xәrjlәrinin tam vә ya qismәn ödәnişi
könüllü (әlavә) sosial sığorta әsasında dövlәt pensiyalarına әlavәlәr
әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә müavinәt
hamilәliyә vә doğuma görә müavinәt;
işsizliyә görә müavinәt

287 Sosial sığorta haqqında Azәrbaycan Respublikası qanununda sosial sığortanın iştirakcılarına
hansılar aid edilmir?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
sığortacı;
sığortaedәnlәr
sığorta olunanlar
hәmkarlar ittifaqları

288 Özәl sosial sığorta tәşkilatları könüllü (әlavә) sosial sığortanı aşağıda göstәrilәn hansı ödәmәlәr
üzrә hәyata kecirә bilәr?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә müavinәt
uşağın anadan olmasına görә birdәfәlik müavinәt
sığorta olunanların sanatoriya  kurort müalijәsi üzrә xәrjlәrinin tam vә ya qismәn ödәnişi
ilk iki bәnddә qeyd olunanlar

289 Dövlәt idarәetmә orqanlarının icraedicilik fәaliyyәti ifadә olunur?

•

beynәlxalq öhdәliklәrin icrasında
öz iradәlәrindәn irәli gәlәn tәlәblәrin icrasında
normativ hüquqi aktlardan irәli gәlәn tәlәblәrin bilavasitә icrasında
mәhkәmәlәrin göstәrişlәrinin icrasında
parlament hakimiyyәtinin tәtbiqindә

290 Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

•

Azәrbaycan Respublikasının xarici siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata
Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata
Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata
Azәrbaycan Respublikasının aqrar siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata
Azәrbaycan Respublikasının maliyyә siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata
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291 Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sәlahiyyәtinә daxil deyil?

•

iqtisadi vә sosial proqnozların işlәnib hazırlanması
sahibkarlığın inkişafı vә sahibkarlığa dövlәt yardımı
investisiyaların cәlb edilmәsi, qoyulması vә tәşviqi
haqsız rәqabәtin aradan qaldırılması
dövlәt büdcәsinin kәsirinin aradan qaldırılması

292 Konstitusiyanın hansı maddәsindә respublikamızda iqtisadi inkişafın müxtәlif mülkiyyәt
növlәrinә әsaslanması tәsbit olunmuşdur

•

«Sosial hüquqlar»
«Siyasi hakimiyyәt»
«Dövlәt qurluşu»
İqtisadi siyasәt orqanları»
İqtisadi inkişaf vә dövlәt»

293 Konstitusiyanın İqtisadi inkişaf vә dövlәt adlanan maddәsindә iqtisadiyyatda prinsipial
әhәmiyyәtә malik olan hansı mәsәlә öz hüquqi hәllini tapmışdır

•

iqtisadi inkişafın davamlılığının tәmin olunması
iqtisadi inkişafın müxtәlif regionlara әsaslanması
iqtisadi inkişafın müxtәlif mülkiyyәt növlәrinә әsaslanması
iqtisadi inkişafın dövlәt mülkiyyәtinә әsaslanması
iqtisadi inkişafın sosial siyasәtә әsaslanması

294 Konstitusiyaya әsasәn...?

•

Hәr kәs qanunla nәzәrdә tutulmuş әsaslar olmadan gömrük ödәnişlәri ödәmәyә
Heç kәs dövlәt ödәnişlәri ödәmәyә mәcbur edilә bilmәz
Hәr kәs qanunla nәzәrdә tutulmuş әsaslar olmadan vә qanunla göstәrilmiş
Heç kәs qanunla nәzәrdә tutulmuş әsaslar olmadan vә qanunla göstәrilmiş
Hәr kәs qanunla nәzәrdә tutulmuş әsaslar olmadan әlavә dәyәr vergisi ödәmәyә

295 Konstitusiyaya әsasәn dövlәt ehtiyacları üçün mülkiyyәtin özgәninkilәşdirilmәsinә yalnız
aşağıdakı halda yol verilә bilәr

•

bәlәdiyyә mülkiyyәtinә verilmәklә
Torpaq mәcәllәsindә tәsbit olunmaqla
dövlәt mülkiyyәtinә daxil edilmәklә
qabaqcadan onun dәyәri әdalәtli ödәnilmәklә
bazar mexanizminin müәyyәn etdiyi qaydada

296 Konstitusiyaya әsasәn işsizlәrin...

•

heç bir hüququ yoxdur
dövlәtdәn әmәk haqqı almaq hüququ vardır
dövlәtdәn sosial müavinәt almaq hüququ vardır
dövlәtdәn sosial sığorta almaq hüququ vardır
dövlәtdәn iş almaq hüququ vardır

297 Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin aşağıdakı sәlahiyyәti yoxdur?
dövlәt iqtisadi proqramlarının hәyata keçirilmәsini tәmin edir
Azәrbaycan Respublikası dövlәt büdcәsinin icrasını tәmin edir
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•

maliyyәkredit vә pul siyasәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin edir
dövlәt sosial tәminat proqramlarının hәyata keçirilmәsini tәmin edir
xarici siyasәtin istiqamәtini müәyyәn etmәk

298 Nazirliklәrә vә digәr mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarına rәhbәrlik edәn, habelә zәrurәt
yarandıqda onların aktlarını lәğv edәn dövlәt qurumu hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsi
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikası Ali Mәhkәmәsi
Azәrbaycan Respublikası Prokurorluğu

299 Azәrbaycan Respublikasında bәlәdiyyәlәrin aşağıdakı sәlahiyyәti yoxdur?

•

yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının qәbul vә icra edilmәsi
yerli vergilәrin vә ödәnişlәrin müәyyәn edilmәsi
yerli sosial müdafiә vә sosial inkişaf proqramlarının qәbul vә icra edilmәsi
yerli büdcәnin vә onun icrası haqqında hesabatların tәsdiq edilmәsi
maliyyәkredit vә pul siyasәtinin hәyata keçirilmәsi

300 Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasında hәr kәsin qanunla nәzәrdә tutulmuş qaydada öz
imkanlarından, qabiliyyәtindәn vә әmlakından sәrbәst istifadә edәrәk tәkbaşına vә başqaları ilә
birlikdә fәaliyyәti necә tәsbit olunub

•

«Azad rәqabәt hüququ»
«Azad mülkiyyәt hüququ»
«Azad sahibkarlıq hüququ»
«Azad biznes hüququ»
«Azad kommersiya hüququ»

301 Kәnd tәsәrrüfatı istehsalı sahәsindә dövlәt idarәetmәsini hәyata keçirәn xüsusi icra hakimiyyәti
orqanı hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikası Aqrar İslahatlar Komissiyası

302 Sovxoz vә kolxozların islahatı haqqında qanunda aşağıdakı tәşkilatihüquqi formada
tәsәrrüfatçılıq subyekti nәzәrdә tutulmamışdır?

•

fәrdi müәssisә formasında fәaliyyәt göstәrәn kәndli (fermer) tәsәrrüfatları
dövlәt kәnd tәsәrrüfatı istehsalı müәssisәlәri
sәhmdar cәmiyyәtlәri
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә formasında fәaliyyәt göstәrәn kooperativlәr
transmilli korporasiyalar

303 Aşağıdakılardan hansı xüsusi torpaq fonduna daxil deyil?

•

girov qoyulmuş vә girovdan çıxarılmamış torpaqlar
dövriyyәdәn çıxarılmış vә ya az qiymәtli torpaqlar sәviyyәsinә düşmüş kәnd tәsәrrüfatı yerlәri
tәyinatı üzrә istifadә edilmәyәn bütün kateqoriyalardan olan torpaqlar
üzürlü sәbәb olmadan , kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdlәri üçün verilmiş torpaqlar bir il әrzindә, qeyrikәnd
tәsәrrüfatı mәqsәdlәri üçün verilmiş torpaqlar iki il әrzindә istifadә edilmәdikdә
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•

dövlәt mülkiyyәtindә olan torpaqlar

304 Torpaq icarәsi haqqında qanuna әsasәn Azәrbaycan Respublikasında torpaqlar hüquqi vә fiziki
şәxslәrә icarәyә verilir?

•

tәrәflәrin razılaşdığı istәnilәn müddәtә
müddәtsiz
uzunmüddәtә vә qısamüddәtә
orta müddәtә vә uzun müddәtә
әy azı 10 il müddәtinә

305 Dövlәt qeydiyyatına alınmamış icarә müqavilәsi..?

•

tәrәflәrә hüquq vә vәzifәlәr verir ]
hüquqi sәnәd sayılır
әqd hesab edilir
etibarsız sayılır
dövlәt iradәsin ifadә edir

306 Torpaq icarә müqavilәsindә aşağıdakı nәzәrdә tutulmur?

•

torpaq sahәsinin ölçüsü, keyfiyyәt kateqoriyası, sәrhәdlәri vә tәyinatı barәdә mәlumatlar
icarә müqabilindә әldә olunacaq mәblәğin bşlüşdürülmәsi mexanizmi
icarәyәverәn vә icarәçinin adları, hüquqi ünvanları, digәr rekvizitlәri, onların hüquq vә vәzifәlәri
forsmajor halları baş verdikdә torpağın geri alınması şәrtlәri
icarәnin müddәti, icarә haqqı, ona yenidәn baxılması şәrtlәri vә ödәnilmә qaydaları

307 Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi haqqında әsasnamә yә әsasәn bu nazirlik...?

•

kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn mәhkәmә hakimiyyәti
orqanıdır
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn qanunverici orqanıdır
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә bәlәdiyyә idarәetmәsini hәyata keçirәn icra hakimiyyәti orqanıdır
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn Nazirlәr Kabinetinin şöbәsidir
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti
orqanıdır

308 Xüsusi mülkiyyәtdә olan torpaqların bilavasitә icarәyә verilmәsi mümkündür

•

“Dövlәt torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi vә yerquruluşu haqqında” qanun әsasında
icarәyәverәn vә icarәçi arasında notariat qaydada tәsdiq edilmiş bağışlama әsasında
icarәyәverәn vә icarәçi arasında bağlanılmış vә notariat qaydada tәsdiq edilmiş müqavilә әsasında
icarәyәverәn vә icarәçi arasında qarşılıqlı razılaşdırma әsasında
icarәyәverәn vә icarәçi arasında bağlanılmış vә notarial qaydada tәsdiq edilmiş alqısatqı әsasında

309 Torpaq bazarının tәnzimlәnmәsindә hüquqi baza hesab edilmir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Torpaq Mәcәllәsi
“Torpaq islahatı haqqında” qanun
“Dövlәt torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi vә yerquruluşu haqqında” qanun
“Dövlәt nәzarәti haqqında” qanun

310 Torpaq islahatının obyekti..?
Azәrbaycan Respublikasının meşә torpaq fondudur
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•

Azәrbaycan Respublikasının kәnd torpaq fondudur
Azәrbaycan Respublikasının vahid torpaq fondudur
Azәrbaycan Respublikasının rayon torpaq fondudur
Azәrbaycan Respublikasının qәsәbә torpaq fondudur

311 Aqrar islahatın әsas prinsipi deyil?

•

iqtisadiyyatın sahәvi strukturunda aqrar sektorun payının yüksәldilmәsi
dövlәtin iqtisadi siyasәti ilә aqrar islahatın uzlaşması
islahatın aparılmasında sosial әdalәtin tәmin edilmәsi
islahatın aparılmasında sosial әdalәtin tәmin edilmәsi
әmtәә istehsalçılarına tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәşkilindә vә öz mәhsullarına sәrәncam vermәkdә tam
sәrbәstliyin tәmin edilmәsi

312 Aqrar islahatın әsas istiqamәtlәrinә aşağıdakı aid deyil?

•

müxtәlif növlü tәsәrrüfatların yaradılması
aqrar bölmәdә yeni mülkiyyәt münasibәtlәrinin formalaşdırılması
torpaq, meliorasiya vә su tәsәrrüfatının islahatı
aqrar biznesin prioritetliyinin tәmin edilmәsi
aqrar bölmәnin dövlәt tәminatı

313 Aqrar hüququn prinsipi deyil?

•

aqrar sahibkarlığın sәrbәstliyi üçün hüquqi zәmanәt sisteminin genişlәnmәsi
aqrar hüquq münasibәtlәri iştirakçılarının bәrabәrliyi
aqrar biznesә dövlәt dәstәyinin artırılması
aqrosәnaye kompleksinin idarәçilik sisteminin demokratiklәşdirilmәsi
aqrar sahibkarlığın әmәk fәaliyyәtinin tәbii iqlim şәraiti ilә üzvi әlaqәsi

314 Xariciiqtisadi razılaşmaların әsas tәnzimlәyicisi..?

•

Mülki hüquqdur
Beynәlxalq ümumi hüquqdur
Beynәlxalq xüsusi hüquqdur
Konstitusiya hüquqdur
İnzibati hüquqdur

315 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hüquqi tәnzimlәnmәsindә aparıcı rola malikdir?

•

Mülki hüquq
Beynәlxalq ümumi hüquq
Beynәlxalq xüsusi hüquq
Konstitusiya hüququ
İnzibati hüquq

316 Beynәlxalq iqtisadi hüququn yaranma sәbәblәri hansılardır?

•

yalnız «a» vә «b» bәndlәri
sәnaye inqilabları vә onun әsasında elmitexniki inqilabın baş vermәsi
müstәmlәkәçilik sisteminin dağılması, sonra isә sosialist sisteminin dağılması
inkişaf etmiş ölkәlәrdә – dünya bazarında qabaqcıl fәaliyyәt göstәrәn hәm daxili, hәm dә xarici iqtisadi
fәaliyyәtә tәsir göstәrә bilәn dövlәtdaxili metodların möhkәmlәnmәsi
«a», «b», «c» bәndlәri

317 Aşağıdakılardan hansı qaçaqmalçılıq (kontrabada) hesab olunmur?
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•

Azәrbaycan Respublikasından çıxarılması üçün müvafiq qaydalar müәyyәn edilmiş ölkәdә yaşayan
xalqların vә xarici ölkә xalqlarının bәdii, tarixi vә arxeoloji sәrvәti olan әşyalar
narkotik vasitәlәrn, psixotrop, güclü tәsirli, zәhәrli, zәhәrlәyici, radioaktiv vә partlayıcı mallar
silahlar, partladıcı qurğulur vә onlar üçün döyüş sursatı ( soyuq yivsiz ov silahları vә onların
patronlarından başqa)
ölkәyә tәkrar ixrac rejimi altında gәtitilәn vә qanunla müәyyәn olunmuş qaydada rәsmilәşdirilmiş mallar
nüvә, kimyәvi, bioloji vә digәr kütlәvi qırğın silahlarının, hәmin silahların hazırlanması üçün istifadә
oluna bilәcәk material vә avadanlıqlar, strateji әhәmiyyәtli xammal

318 Gömrük orqanlarında hansı müddәt әrzindә tәnbeh edilmiş şәxs, yeni intizam tәnbehi alınmırsa,
tәnbeh götürülür?

•

növbәti 3 ay әrzindә
növbәti 10 ay әrzindә
növbәti 7 ay әrzindә
növbәti 6 ay әrzindә
növbәti 5 ay әrzindә

319 Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququnun mәnbәyi deyil?

•

Bakı Baş Gömrük İdarәsinin qәrarları
konstitusiya
qanunlar
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı
Nazirlәr Kabinetinin qәrarları

320 Gömrük hüququnun sisteminә daxildir?

•

konstitusion vә qanunvericilik hissә
xüsusi vә fәrdi hissә
ümumi vә xüsusi hissә
әsas vә әlavә hissә
mәcәllә vә qanun hissә

321 Gömrük işi sahәsindәki aşağıdakı ictimai münasibәt forması yoxdur?

•

gömrük ödәnişlәrinin toplanması sahәsindәki münasibәtlәr
gömrük rejiminin statusunu xarakterizә edәn münasibәtlәr
gömrük orqanlarının strukturunun tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı münasibәtlәr
gömrüktarif tәnzimlәnmәsi sahәsindәki münasibәtlәr
gömrük nәzarәti sahәsindәki münasibәtlәr

322 Fiziki şәxs olan rezidentlәrin Azәrbaycan Respublikasında valyuta әmәliyyatı na aşağıdakılar
tәtbiq edilir?

•

Fiziki şәxs olan rezidentlәr valyuta sәrvәtlәrini gömrük prosedurlarına riayәt etmәklә Azәrbaycan
Respublikasına nağd şәkildә gәtirә bilәrlәr.
Fiziki şәxs olan rezidentlәr әvvәllәr Azәrbaycan Respublikasına köçürülmüş valyuta sәrvәtlәrini
Azәrbaycan Respublikasından maneәsiz köçürmәk hüququna malikdirlәr.
Fiziki şәxs olan rezidentlәr әvvәllәr Azәrbaycan Respublikasına köçürülmüş valyuta sәrvәtlәrini
Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının müәyyәn etdiyi qaydalara uyğun olaraq müvәkkil banklar
tәrәfindәn verilmiş arayışlar әsasında gömrük prosedurlarına әmәl etmәklә nağd şәkildә Azәrbaycan
Respublikasından çıxara bilәrlәr.
Yalnız birinci iki bәnddә qeyd olunanlar
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

323 Öz iqtisadi fәaliyyәtlәri vә tәbii resursları üzәrindә daimi suverenliyi prinsiplәrinin әsas tәrkib
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hissәlәrinә daxil deyil?

•

tәbii resurslardan istifadәyә mane olmaq mәqsәdilә vә ya digәr etmәyә qadağa, xarici investisiyalara vә ya
TMKlar üçün güzәştli rejim veilmәsinә mәcbur etmәyә qadağa qoyulması
tәbii resurslardan istifadәyә vә müstәmlәkәçilәrin vurduğu ziyanın kompensasiya olunması hüququ
ilkin xammal istehsalçılarının tәşkilatlarda birlәşmәsi hüququ
iqtisadi boykot müәyyәnlәşdirmә
әvәzin ödәnilmәsinә görә, xarici xüsusi mülkiyyәtin millilәşdirilmәsi hüququ

324 İqtisadi qeyridiskriminasiya prinsipi nәdir?

•

sәrhәdyanı ticarәtdә, kabotaj gәmiçilik üçün güzәştlәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir
dövlәtlәrә verilәn hüququn ümumi şәrtlәrinin, bütün digәr tәrәfdaş dövlәtlәrә verilәndәn pis olmaması
xüsusi güzәştlәrin verilmәsidir
әlverişli şәraitin yaradılmasıdır
inkişaf etmәkdә olan vә az inkişaf dövlәtlәrin xeyrinә gömrük prefensiyalarının müәyyәn edilmәsidir

325 Beynәlxalq iqtisadi hüququn xüsusi prinsiplәri?

•

tövsiyyәedici deyil
imperativ xarakterlidir
konvension xarakterlidir
real fәaliyyәtlidir
mәcburidir

326 Aşağıdakılardan hansı çoxtәrәfli müqavilәlәrә aiddir?

•

әmәkdaşlığın konkret sahә vә formalarını müәyyәn edәn müqavilәlәr
MDB müqavilәsi
ümumi çәrçivә xarakterli müqavilәlәr
ticarәtiqtisadi rejimlәri nәzәrdә tutan ticarәt xarakterli müqavilәlәr
dövlәtlәr vә onların fiziki vә hüquqi şәxslәrinin qarşılıqlı müqavilәlәri

327 Beynәlxalq iqtisadi hüququn xüsusi prinsiplәrinә aid deyil?

•

insan hüquq vә azadlıqlarına hörmәt
iqtisadi qeyridiskriminasiya
hüquqazidd iqtisadi mәcburetmәyә qadağa
xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәşkili formalarının azad seçimi
dövlәtlәrin öz tәbii resursları vә iqtisadi fәaliyyәtlәri üzәrindә suverenliyi

328 Beynәlxalq hüquqda tәtbiq olunan beynәlxalq hüquq prinsiplәrinә aid deyil?

•

qarşılıqlı faydalanma
xalqların öz müqәddaratını tәyin etmәsi vә hüquq bәrabәrliyi
dövlәtlәrin әmәkdaşlığı
dövlәt suverenliyinә hörmәt
zor tәtbiq etmәmәk vәz orla qorxutmamaq

329 Beynәlxalq iqtisadi hüququn mәnbәlәrindә çoxtәrәfli müqavilәlәrә aid deyil?

•

Türkiyә müqavilәsi
Mәrakeş paktı
Vyana Konvensiyası
Hamburq qaydaları
Seul Konvensiyası
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330 Beynәlxalq iqtisadi hüququn prinsiplәrinә aid deyil?

•

peşәkarlıq vә qanunildik
demokratik
aşkarlıq
elmilik
normativlik

331 Beynәlxalq iqtisadi hüququn subyeklәrinә daxil deyil?

•

beynәlxalq iqtisadi yardım
dövlәtlәr
beynәlxalq tәşkilatlar
transmilli korparasiyalar vә maliyyәsәnaye qrupları
müxtәlif dövlәtlәrin fiziki vә hüquqi şәxslәri

332 Çәrçivә hüququna hansı aiddir?

•

investisiya resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr
әmәk resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr
enerji resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr
resursların transsәrhәd yerdәyişmә statusunu müәyyәnlәşdirәn hüquqi rejimlәrlә әlaqәdar münasibәtlәr

333 Beynәlxalq resurs hüququna daxil deyil?

•

investisiya resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr
әmәk resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr
enerji resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr
resursların transsәrhәd yerdәyişmә statusunu müәyyәnlәşdirәn hüquqi rejimlәrlә әlaqәdar münasibәtlәr

334 Qeyridövlәt tәnzimlәnmәsi formalarına hansı aiddir?

•

beynәlxalq müqavilәlәr;
ticarәt әnәnәlәri;
beynәlxalq mәhkәmәlәr
arbitraj tәcrübәsi;
ticarәt әnәnәlәri, mәhkәmә vә arbitraj tәcrübәlәri;

335 Gömrük sisteminә daxil olmayan, lakin DGKnin tabeçiliyindә olan qurum

•

Avtonәqliyyat gömrük idarәsi
Şirvan gömrük idarәsi
Aksiz gömrük idarәsi
Enerji gömrük idarәsi
Müvәqqәti saxlanc anbarı

336 Aşağıdakılardan hansı gömrük hüquq mәnbәyi hesab edilәn hüquq norması formalaşdıra bilmәz?

•

Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Baş Prakuroru
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
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337 Azәrbaycan Respublikasının icra hakimiyyәti orqanları aşağıdakı fәaliyyәti hәyata keçirir?

•

mәhkәmә nәzarәti
qanunverici
icraedicisәrәncamverici
sәrәncamvericitәnzimlәyici
icraedicitәnzimlәyici

338 Dövlәt mәnafeyi baxımından gömrük orqanları hansı funksiyanı reallaşdırır?

•

Nizamlayıcı vә qoruyucu
Daxili vә xarici funksiyanı;
Hüquq normalarının icrası funksiyası;
tәşkilat daxili idarәçilik funksiya
hüquq normalarının mühafizәsi;

339 Aşağıdakılardan hansı gömrük sahәsindә baş verәn hüquq pozuntuları hesab edilir?

•

cinayәt, inzibati, intizam, maddi
cinayәt;
inzibati, mülki, cinayәt;
mülki, maddi, inzibati ;
intizam, mülki, cinayәt

340 Dünyada ölkәlәr arasında inteqrasiya proseslәrinin әsas formaları hansıdır?

•

xarici iqtisadi siyasәt konsepsiyası formasında
Beynәlmilәllәşmә formasında;
müqavilә vә institusional formada;
beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq formasında;
elmitexniki tәrәqqi frmasında;

341 Xüsusi gömrük statistikası hansı normativhüquqi akta әsasәn aparılır?

•

«Gömrük Komitәsinin Әsasnamәsi»
Mülki Mәcәllә
Gömrük Mәcәllәsi
AR Prezidentinin fәrmanı
«Statistika haqqında» AR Qanunu

342 Gömrük işindә hansı hallarda GMOdan istifadә olunur?

•

10000 ABŞ dolları hәddini aşan malların rәsmilәşdirilmәsi zamanı
Gömrük sәrhәddindәn kommersiya mәqsәdi ilә keçirilәn mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin
rәsmilәşdirilmәsi zamanı
Fiziki şәxslәr tәrәfindәn gömrük sәrhәddindәn keçirilәn 1000 ABŞ dollarına ekvivalent vә ya 50
kiloqramdan artıq olmayan malların rәsmilәşdirilmәsi zamanı
Fiziki şәxslәr tәrәfındәn gömrük sәrhәddindәn keçirilәn 50 kiloqramdan artıq malların rәsmilәşdirilmәsi
zamanı
Fiziki şәxslәr tәrәfındәn gömrük sәrhәddindәn keçirilәn istehsal vә kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә
tutulmayan, mal vahidinin vә ya dәstinin dәyәri 1000 ABŞ dollan hәddini aşan malların rәsmilәşdirilmәsi
zaınanı

343 Aşağıda adları qeyd edilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyindә, yәni
Azәrbaycan Respublikasında idxalixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi Qaydaları nda ixrac
әmәliyyatlarının növü kimi göstәrilmәyib
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•

müvәqqәti ixrac.
kreditә ixrac,
tәkrar ixrac (reeksport)
konsiqnasiya yolu ilә ixrac
şәxslәrin öz vәsaitlәri hesabına ixrac

344 xarici ticarәt әmәliyyatlarının rәsmilәşdirilmәsi üçün, ixrac әmәliyyatları üzrә dövlәt müәssisәlәri
vә әmlakında dövlәtin yekun payı 50 faizdәn yuxarı olan digәr müәssisәlәrin İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinә tәqdim etmәli olduqları sәnәdlәr sırasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil:

•

Azәrbaycan Respublikasına başqa ölkәlәrdәn gәtirilәn mallar haqqında sәnәdlәr.
xarici şәxslәrlә bağlanmış müqavilә;
istehsalçı vә ixracatçı arasında bağlanmış müqavilә (istehsalçı ixrac etmәdikdә)
әmәliyyatın maliyyәlәşdirilmә mәnbәyi haqqında mәlumat
ixrac qiymәtini әsaslandırma arayışı;

345 Gömrük hüququ nun predmetini nә tәşkil edir?

•

gömrük orqanlarının fәaliyyәti
gömrük proseslәri
gömrük sahәsindә baş verәn münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi
gömrük sahәsindә cinayәtlәr
gömrük siyasәti

346 İlkin әmәliyyatlar

•

Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin әsas gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә müәyyәn gömrük rejimi altında
yerlәşdirilmәsi prosesindә gömrük işinә aid olan bütün hәrәkәtlәrdir
Mallann vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsınilәşdirilmәsi prosesindә gömrük orqanlanna ilk tәqdim
edilәn sәnәdlәridir
Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin müәyyәn gömrük rejimi altında yerlәşdirilmәsindәn sonra gömrük
işinә aid bütün hәrәkәtlәrdir.
Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin әsas gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı gömrük brokerinin hәrәkәtlәridir
Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin әsas gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә müәyyәn gömrük rejimi altında
yerlәşdirilmәsinә qәdәr gömrük işinә aid olan bütün hәrәkәtlәrdir

347 Hansılar AR Dövlәt Gömrük Komitәsinin normativ aktlarına aid deyil?

•

qәtnamәlәr
tәlimatlar
metodtik tövsiyyәlәr
sәrәncamlar
әmrlәr

348 Gömrük hüququn mәnbәyi öz ifadәsini tapa bilmәz?

•

nazirlikәrin, dövlәt komitәlәrinin vә baş idarәlәrin tәlimatlarında
qanunlarda
prezident fәrmanlarında
mәhkәmә qәtnamәlәrindә
Nazirlәr Kabinetinin qәrarlarında

349 Konstitusiyada qanunla müәyyәn olunmaqla tam hәcmdә vә vaxtında ödәnilmәsi hәr kәsin borcu
hesab edilәn nәdir?

•

gömrük vergilәri vә başqa dövlәt ödәnişlәri
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hәrbi xidmәt
maliyyә öhdәliyi
xidmәtlәrә görә dövlәt ödәnişlәri
kamunal ödәnişlәr

350 AR Gömrük Mәcәllәsi nәyi müәyyәn edirr?

•

A), B), C) bәndlәri
gömrük işinin iqtisadi әsasını
gömrük işinin tәşkilati әsasını
gömrük işinin hüquqi әsasını
A), B) bәndlәri

351 Hansı xarakterli gömrük hüquq münasibәtlәri mövcud deyil?

•

icazәöhdәlik
icazә
istiqmәtlәndirici
qadağan
öhdәlik

352 İqtisadiyyat vә hüquq (Economy and Law) kontekstindә hüquq necә xarakterizә olunur?

•

marksizmin әsas istiqamәtlәrindәn biri kimi
institutsıonalizmin әsas istiqamәtlәrindәn biri kimi
klassizmin әsas istiqamәtlәrindәn biri kimi
keynsçiliyin әsas istiqamәtlәrindәn biri kimi
liberalizmin әsas istiqamәtlәrindәn biri kimi

353 Gömrük hüquq münaışbәtlәri hansı münasibәtlәrә aiddir?

•

ictimai munasibetlere
hüquq normaları ilә tәnzimlәnәn ictimai münasibәtlәr
iqtisadi münasibәtlәr
iqtisadihüquqi münasibәtlәr
inzibati münasibәtlәr

354 Gömrük işindә tariflәrin alınması ilә bağlı hansı hüquq normaları tәtbiq edilir?

•

hamisi
vergi , inzibati, valyuta
maliyyә, bank
gömrük, büdcә
vergi.inzibati.valyuta.maliyye.bank

355 Dövlәt Gömrük Komitәsi aşağıdakı mәqsәdlә yaradılır?

•

dövlәt mülkiyyәtinin şzәllәşdirilmәsi mәqsәdilә
dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması mәqsәdilә
dövlәt formasının qorunub saxlanması mәqsәdilә
sәlahiyyәtlәri daxilindә dövlәt idarәçiliyinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә
dövlәtin siyasi sisteminin formalaşdırılması mәqsәdilә

356 Bunlardan hansı gömrük rejiminin 2ci qrupuna aid deyil?
tranzit
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•

malların emalı
sәrbәst gömrük zonası
tәkrar idxal
müvәqqәti ixrac

357 Gömrük brokeri kim ola bilәr?

•

Yalnız xarici ölkә vәtәndaşı
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetindәn icazә sәnәdi almış hüquqi şәxslәr
Gömrük orqanlarından icazә sәnәdi almış şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradılmış vә DGKdәn gömrük brokeri kimi
fәaliyyәt göstәrmәk üçün icazә sәnәdi almış hüquqi şәxslәr
Hәr bir Azәrbaycan vәtәndaşı

358 Açıq tipli gömrük anbarında hansı mallar yerlәşdirilә büәr?

•

Tez xarab olan mallar
istenilәn şәxslәrin malları
Hüquqi şәxslәrin malları
Müәyyәn şәxslәrin malları
Xüsusi şәrait tәlәb edәn xüsusi kateqoriyalı mallar

359 Müşayәt olunmayan baqaj hansı baqaj hesab olunur?

•

Adi vәtәndaşın baqajı
Gömrük sәrhәddindәn fıziki şәxslәr tәrәfindәn keçirilәn mallar
Fiziki şәxslәr tәrәfındәn gömrük sәrhәddindәn kommersiya mәqsәdilә keçirilәn mallar
Gömrük sәrhәddindәn keçirilәn bütün mallar
Fiziki şәxslәrә mәxsus olan vә onlardan ayrıca nәqliyyat tәşkilatları ilә bağlanmış müqavilәyә әsasәn
keçirilәn mallar

360 Azәrbaycan respublikası әrazisindәn fiziki şәxslәr tәrәfindәn çıxarılan ov silahlarının
rәsmilәşdirilmәsi hansı qaydada hәyata kcçirilir?

•

Bәyannamәnin, ov silahının әldә olunmasını tәsdiq edәn sәnәdlәrin vә mühafızә dәrәcәsi verilmiş ov
silahlarına DİNin icazә sәnәdinin tәqdimi ilә
Bәyannamәnin, ov silahının әldә olunmasını tәsdiq edәn sәnәdlәrin vә mühafızә dәrәcәsi verilmiş vә
verilmәmiş silahlardan DİN in icazә sәnәdinin tәqdimi ilә
Bәyannamәnin, ov silahının әldә olunmasını tәsdiq edәn sәnәdlәrin vә mühafızә dәrәcәi verilmiş ov
silahlarına Mәdәniyyәt nazirliyinin, mühafizә drәcәsi verilmiş ov silahlarına isә DİN in icazә sәnәdinin
tәqdimülә
Bәyannamәnin, malın ticarәt sәnәdlәrinin vә Ekologiya Nazirliyinin icazә sәnәdinin tәqdimi ilә

361 Gömrük rejimlәri malların tәyinatı vә keçirilmә mәqsәdlәrindәn asılı olaraq hansı qruplara
bölünür?

•

İdxal, ixrac rejimleri
Anbarlaşma vә emalı nәzәrdә tutan rejimlәr
Anbarlaşma rejimbri, emal rejimbri, mallann istifadәsini nәzәrdә tutan rejimlәr
Emal rejimlәri, müvәqәti istifadәni vә anbarlaşmanı nәzәrdә tutan rejimlәr
Malların istifadәsini, tranziti, idxalı, ixracı nәzәrdә tutan rejimlәr

362 Gömrük nәzarәtindә ölkәlәrin gömrük orqanlarının iştirakına görә nәzarәt formalan hansıdır?

•

Üçtәrәfli
Birtәrәfli,ikitәrәfli,
Birgә
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•

Birtәrәfli,ikitәrәfli,birgә

363 Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan sәnәdlәr qrupu aşağıdakı bәndlәrdәn hansında düzgün
göstәrilmişdir?

•

YGB, Nәqliyyat sәnәdlәri
Bank sәnәdlәri, Gömrük sәnәdlәri, Nәqliyyat sәnәdlәri
Gömrük sәnәdlәri, Ödәniş tapşırığı, Müvafiq dövlәt orqanlarının icazә sәnәdlәri, Nәqliyyat sәnәdlәri
Gömrük qanunvericiliyinә dair sәnәdbr, Hesabfaktura, yol nәqliyyat qaimәsi, YGB
Ticarәt sәnәdlәri, Nәqliyyat sәnәdlәri, Gömrük sәnәdlәri, Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan digәr
sәnәdlәr

364 Aşağıdakı hallarda gömrük әrazisindәn kәnarda malların emalı g/rdәn istifadә edilmәsinә icazә
verilmir?

•

Mallar emal üçün çıxarılana qәdәr әrbәst dövriyyә üçüu buraxılış rejimindә idxal gömrük rüsum vә
vergilәrindәn azadetmәnin tәsir müddәti әrzindә.
Mallar işlәnmә vә ya emal mәqsәdilә çıxarılanda
Kompensasiya mallarının bu gömrük rejimindә çıxarılmış malların emalı nәticәsindә alınmasının
müәyyәn edilmәsi mümkündürsә
Malların gömrük әrazisindәn kәnarda emalı azәrbaycan iqtisadiyyatına ziyan vurmursa
Emal prosesidә tam vә ya qisman sәrf olunmasına kömәk edәnt vә ya yüngüllәşdirici bәzi mallardan
istifadә edildikdә.

365 Tranzit keçirilәn malların Azәrbaycan әrazisindә әvvәlcәdәn nıәlum olmayan qismәn
boşaldılması hәyata keçirilә bilәrmi?

•

Mal sahibinin razılığı ilә boşaldıla bilәr
Fәaliyyәt zonasında yerlәşәn gömrük orqanının icazәsi vә nәzarәti ilә bilәr
BYTәyinat mәntәqәsi mәluınatlandırılmaqla bilәr
Bilmәz
Yalnız bütün mal partiyası rәsmilәdirilә bilәr

366 Bunlardan hansı gömrük rejiminin 1ci qrupuna aid deyil?

•

ixrac
sәrbәst dövriyyә üçün buraxılış
sәrbәst anbar
tәkrar idxal
tәkrar ixrac

367 Anbarlaşma rejimlәri

•

Gömrük anbarı, müqavilә saxlanc anbarı
Gönırük anbarı, sәrbәst anbar
Müqavilә saxlanc aubarı
Gömrük anbarı, sәrbәst anbar , müqavilә saxlanc anbarı
Sәrbәst anbar. müqavilә saxlanc anbarı

368 Azәrbaycan Respublikasına malların idxalı vә respublikadan malların tranziti zamanı BYDnin 2
JVüli kәsilәn vәrәqi hansı gömrük orqanı tәrәfindәn rәsmilәşdirilmәlidir?

•

İdxal nәzarәt mәntәqәlәri
İdxal zamanı giriş gömrük orqanı, tranzit zamanı isә çıxış gömrük orqanı tәrәfindәn
İdxal zamanı tәyinat gömrük orqanı, tranzit zamam isә çıxış gömrük orqanı tәrәfındәn
İdxal zamanı tәyinat gömrük orqanı, tranzit zamanı isә giriş gömrük orqanı tәrәfındәn
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İdxal zamanı çıxış gömrük orqanı, tranzit zamanı isә giriş gömrük orqanı tәrәfindәn

369 Azәrbaycan respublikası idxalolunan malların gömrük orqanlarında rәsmilәşdirilmәsi üçün tәlәb
olunan sәnәdlәr?

•

İstehsal müәssisәsi tәrәfindәn verilәn keyfıyyәt sertifikatı, yol nәqliyyat sәnәdi
Bağlanmış müqvilә , YGB , invoys, yol nәqliyyat sәnәdi, mәnşә sertifikatı, keyfiyyәt sertifıkatı, uyğunluq
sertifikatı, nәzәrdo tutulduqda digәr orqanların icazә sәnәdi
Bağlanmış müqavilә, invoys, mәnşә sertifikatı, keyfıyyәt sertifikatı
Xarici şәxslәrlә bağlanmış müqavilә , әmәliyyatın maliyyәlәşdirmә mәnbәyi haqqında mәlumat, idxal
qiymәtini әsaslandırma arayışı, invoys, mәnşә sertifikatı
YGB , invoys, yol nәqliyyat sәnәdi, mәnşә sertifıkatı, nәzәrdә tutulduqda digәr orqanların icazә . sәnәdi

370 Daimi yaşayış mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikası әrazisinә köçüb gәlәn fiziki şәxslәr tәrәfindәn
hansı növ avtonәqliyyat vasitәlәri heç bir rüsuın ödәnilmәdәn gәtirilә bilәr?

•

Yalnız sәrnişin daşıyan nәqliyyat vasitәlәrini
fiziki şәxsin әn azı iki tәqvim ili xarici ölkәdә yaşaması şәrtilә bütün növ nәqliyyat vasitәlәri
fıziki şәxsin әn azı bir tәqvun ili xarici ölkәdә yaşaması şәrtilә bütün növ nәqliyyat vasitәlәri
fiziki şәxsin әn azı iki tәqvim ili xarici ölkәdә yaşaması şәrtilә yalnız 8703 mal qrupuna mәxsus nәqliyyat
vasitәlәri
fiziki şәxsin xarici ölkәdә yaşama müddәtindәn asılı olmayaraq 8703 mal qrupuna mәxsus nәqliyyat
vasitәlәri

371 Gömrük әnıәkdaşı tәrәfındәn malların istehsal vә kommersiya mәqsәdi daşımadığı
müәyyәnlәşdirilәrkәn hansı amillәr әsas götürülür?

•

Malların çәkisi vә ölçülәri
malların xaraktcri, istehlak xassәlәri
malların miqdarı
malların gömrük sәrhәddindәn keçirilmә tezliyi
Hәr üç halda

372 Gömrük (sәrnişin) bәyannamәsi kim tәrәfindәn doldurulur?

•

Malın sahibi
gömrük әmәkdaşı
deklarant malları keçirәn rezident vә qeyri rezident
gömrük daşıyıcısı
gömrük anbarının tәsisatçısı

373 Fiziki şәxslәr tәrәfindәn 50000 ABŞ dolları ekvivalentindәn artıq mәblәğdә valyuta sәrvәtlәrini
gömrük sәrhәddindәn nağd şәkildә apara bilәrmi?

•

Başqa valyutaya dәyişmәklә apara bilәr
Gәtirilmәsi barәdә müvafıq bank arayışları vә gömrük orqanlarının rәsmilәşdirmә sәnәdlәrini tәqdim
etmәklә apara bilәr
Apara bilmәz
Apara bilәr
Bankın icazә sәnәdi tәqdim olunmaqla apara bilәr

374 Gömrük orqanlarında vәzifәyә bәrpa olmaq üçün AR DGK qәran ilә vә ya mәhkәmә qәrarı nә
vaxt icra olunmalıdır.

•

10 gündәn sonra
Dәrhal
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3 aydan sonra
6 aydan sonra
l ildәn sonra

375 Ticarәt sәnәdlәrinә daxil deyil

•

Müqavilә
İnvoys
lcazә sәnәdlәri
Qablaşdırma sәnәdlәri
Faktura

376 Avropa Birliyinin Kombinә Edilmiş Nomenklaturası hansı sistem әsasında qurulur?

•

QİYS XT ӘN
Gömrük әmәkdaşlığı şurası nomenklaturası
BMT Standart Beynәlxalq ticarәt tәsnifatı
Brüsel Gömrük Nomenklaturası
Ahәngdar sistem

377 Satış pasportunda hansı göstәricinin olması hökmәn deyildir.

•

Müәssisә rәhbәrinin imzası
Xarici alıcının hüquqi ünvanı
tәrtib olunması üçün әsas sayılan kontraktın (müqavilәnin) nömrәsi
Kontraktın imzalanma tarixi
İxrac edilәn әmtәәnin ümumi mәblәği

378 Gömrük orqanları işçilәri intizami mәsuliyyәti hansı sәnәdlә tәnzimlәnir?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsi haqqında Әsasnamә»
Cinayәt Mәcәllәsi
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi
Gömrük Mәcәllәsi
«Gömrük orqanlarında xidmәt haqqında Әsasnamә»

379 Xüsusi gömrük statistikası hansı normativhüquqi akta әsasәn aparılır?

•

«Gömrük Komitәsinin Әsasnamәsi»
Mülki Mәcәllә
Gömrük Mәcәllәsi
AR Prezidentinin fәrmanı
«Statistika haqqında» AR Qanunu

380 Gömrük orqanlarında hansı müddәt әrzindә tәnbeh edilmiş şәxs, yeni intizam tәnbehi alınmırsa,
tәnbeh götürülür?

•

növbәti 3 ay әrzindә
növbәti 10 ay әrzindә
növbәti 7 ay әrzindә
növbәti 6 ay әrzindә
növbәti 5 ay әrzindә

381 1990cı ildә Vyanada keçirilәn konfransda qәbul edilmiş sәnәdin adı nәdir?
Beynәlxalq standartlara dair konvensiya
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•

Beynәlxalq alqısatqı müqavilәlәrinә dair konvensiya
Beynәlxalq taariflәrә dair konvensiya
Beynәlxalq daşınmalara dair konvensiya
Beynәlxalq borclara dair konvensiya

382 Qanunvericiliyә görә gömrük rüsumlarının әlahidә növlәri hansılardır?

•

Mәcburi
Fәrdi
Mәxfi
Antidenpinq
Kommersiya

383 Müvәqqәti idxalın tipi:

•

10 il müddәtinә rüsum vә vergilәrdәn azad etmә
Alınan rüsum vә vergilәrin qaytanlması
Rüsum vә vergilәrin tam hәcmdә alınması
Rüsum vә vergilәrdәn qismәn azad etmә
3 il müddәtinә rüsum vә vergilәrdәn azad etmә

384 Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqnları dövlәt idarәetmә siseminә daxil olan...?

•

icra hakimiyyәti orqanıdır
әlaqәlәndirici hakimiyyәti orqanıdır
qanunverici hakimiyyәti orqanıdır
qanunverici hakimiyyәti orqanıdır
yerli hakimiyyәti orqanıdır

385 Gömrük hüququnun iqtisadi funksiyası ...?

•

mәdәni münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
siyasi münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
ictimai münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
sosial münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
iqtisadi münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır

386 Azәrbaycan Rcspublikası әrazisindә malların tranzit rejimindә keçirilmәsi zamanı hansı hallarda
tranzit bәyannamә tәrtib olunur?

•

Mal beş saat әrzindә Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn çıxarılarsa
Bütün hallarda tranzit bәyannamәsitәrtib olunmalıdır
BYD ilә daşımalar zamanı
BYD ilә daşımalar zamanı vә tranzit mallar dәmir yolu ilә daşındıqda
Tranzit mallar dәmir yolu ilә daşındıqda

387 Müvәqqәti idxal rejimindә yerlәşdirilmiş malların müddәtinin uzadılması hansı orqan tәrәfındәn
hәyata keçirilir?

•

Beynәlxalq Gömrük Komitәsi tәrәfındәn
Yerli gömrük orqanının rәyi nәzәrә alınmaqla DGK tәrәfındәn
Rәsmilәşdirmә gömrük orqanı tәrәfındәn
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn
Müvәqqәti idxal rejimindә rәsmilәşdirilmiş malların müddәti uzadılmır
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388 Gömrük nәzarәti metoduna daxildir

•

Birtәrәfli gömrük nәzarәti
Ikitәrәfli gömrük nәzarәti
Seçmә gömrük nәzarәti
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinә gömrük baxışı
Birgә gömrük nәzarәti

389 Idarәetmәnin hәlqәlәri vә sәviyyәlәri arasındakı münasibәt növlәri:

•

Dioqanal idarәçilik münasibәtlәri
Üfüqü idarәçilik münasibәtlәri, dioqanal idarәçilik münasibәtlәri
Şaquli idarәçilik münasibәtlәri
Şaquli idarәçilik münasibәtlәri,üfüqü idarәçilik münasibәtlәri, dioqanal idarәçilik münasibәtlәri
Şaquli idarәçilik münasibәtlәri, dioqanal idarәçilik münasibәtlәri

390 Hüquqi tәnzimlәmәdә әn çox istifadә edilәn mexanizmlәrdәn biri hansıdır

•

hüquqi statusun dәyişdirilmәsi
güzәştlәrin verilmәsi
fәaliyyәt sәrbәstliyinin verilmәsi
cәza tәdbirlәrinin görülmәsi
departasiya

391 Aşağıdakılardan hansı sosial tәnzimlәyici norma deyil?

•

әxlaq normaları
hüquq normaları
korparativ normalar
adәtlәr
standartlar

392 Aşağıdakılardan hansı hüquqi vasitә kimi istifadә olunur

•

beynәlxalq normalar
ictimai normalar
әxlaq normaları
sosial vә texniki normalar
dini vә mәzhәb normalar

393 Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi mәnbәyi hesab edilәn hüquq norması
formalaşdıra bilmәz?

•

Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Baş Prakuroru
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti

394 İqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi aspektindәn hüquq normalarının tәt¬biq olunması ilk
zamanlarda hansı sahәdә mövcud olmamışdır?
әmәk bazarına müdaxilә edilmәsindә
rәqabәtin tәmin olunmasında
qiymәtlәrin tәnzimlәn¬mәsindә

•
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•

mәhsul standartlarının formalaşdırılmasında
xarici ticarәtin tәnzimlәn¬mәsindә

395 İqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi aspektindәn hüquq normalarının tәtbiq olunması ilk
zamanlarda aşağıdakı hansı sahәdә daha qabarıq müşahidә olunmuşdur?

•

ekoloji tәdbirlәrin reallaşdırılmasında
aqrar münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә
iqtisadiyyatın strukturunun tәkmillәşdirilmәsindә
standartlaşdırmada
rәqabәtin tәmin olunması sahәsindә

396 Iqtisadi münasibәtlәrin cәmiy¬yәtdә daşıdığı xüsusi әhәmiyyәt sәbәbindәn iqtisadiyyat vә hüquq
arasında olan qarşılıqlı әlaqәnin mövcud vәziyyәtinin xarakteri necә qiymәtlәndirilir?

•

tәbii hüquq kimi qiymәtlәndirilir
hüquq sistemini müәyyәn edir
hüquq sahәlәrinin sistemini yaradır
dövlәtin hüquqyaratma fәaliyyәtinin nәticәsi kimi çıxış edir
hüquq sisteminin keyfiyyәt göstәricisi kimi sәciyyәlәndirilir

397 İqtisadiyyat vә hüquq (Economy and Law) kon¬tekstindә hüquq necә xarakterizә olunur?

•

marksizmin әsas istiqamәt¬lәrindәn biri kimi
institu¬t¬si¬o¬na¬lizminәsas istiqamәt¬lәrindәn biri kimi
klassizmin әsas istiqamәt¬lәrindәn biri kimi
keynsçiliyin әsas istiqamәt¬lәrindәn biri kimi
liberalizmin әsas istiqamәt¬lәrindәn biri kimi

398 Hüquqi tәnzimlәmәnin subyekti kimi çıxış edir?

•

iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan bütün sahibkarlar
iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan bütün hüquqi şәxslәr
iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan bütün hüquqi vә fiziki şәxslәr vә dövlәtin iqtisadi
iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan bütün fiziki şәxslәr
iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan dövlәtin iqtisadi institutları

399 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi sahәsindә fundamental tәdqiqat¬ların әlaqәsi yoxdur?

•

transaksiya xәrclәri nәzәriy¬yәsi ilә
iqtisadi nәzәriyyә ilә
mülki hüquq nәzәriyyәsi ilә
psixologiya nәzәriyyәsi ilә
institutsional iqtisadiy¬yatla

400 Iqtisadiyyata hüquqi üsul vә vasitәlәrdәn istifadә etmәklә tәsir göstәril¬mәsinin ilkin nәzәri
konseptual yanaşmalarından olan Çikaqo mәktәbinin әsasında hansı nәzәriyyә dayanır?

•

sәmәrәli gözlәmә nәzәriyyәsi
raqabәt nәzәriyyәsi
sәmәrәli seçim nәzәriyyәsi
büdcә mәhduduyyәti nәzәriyyәsi
tәkrar istehsal nәzәriyyәsi

401 Avstriya mәktәbi aşağıdakı ilkin şәrtә әsaslanmır
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•

sosial proseslәrin nәticәlәrinin qeyrimüәyyәnliyi
subyektivizm
gәlәcәyin qeyrimüәyyәnliyi
radikalizm
әtraf mühitin qeyrisabitliyi

402 Müasir dövrdә İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi ...?

•

mülki hüquq tәli¬minin ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab olunur
iqtisadi tәli¬min ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab olunur
hüquqi tәli¬min ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab olunur
konstitusiyon tәli¬min ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab olunur
iqtisadi vә hüquqi tәli¬min ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab olunur

403 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi ilә bağlı olan başlıca problemlәrdәn biri hesab edilir?

•

qiymәtlәrin sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin optimal nisbәti vә hüdudunun
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin liberallaşdırılması
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә etmәmәsi
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsindә beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya

404 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi aspektindәn maraq doğuran mәqam hansıdır?

•

iqtisadiyyat vә hüququn qarşılıqlı әlaqәsinin müәyyәnlәş¬diril¬mә¬si
iqtisadiyyatla cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәsinin müәyyәnlәş¬diril¬mә¬si
iqtisadiyyatla vә dşvlәtin qarşılıqlı әlaqәsinin müәyyәnlәş¬diril¬mә¬si
hüquqi şәxslәrlә vә fiziki şәxslәrin qarşılıqlı әlaqәsinin müәyyәnlәş¬diril¬mә¬si
müәssisәlәrlә vә şirkәtlәrin qarşılıqlı әlaqәsinin müәyyәnlәş¬diril¬mә¬si

405 İqtisadiyyatla hüququn qarşılıqlı әlaqәsi tabedir?

•

fiziki inkişafın ümumi qanuna¬uy¬ğun¬luq¬larına
siyasi inkişafın ümumi qanunauyğunuqlarına
ictimai inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına
iqtisadi inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına
әdәbi inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına

406 Iqtisadi münasibәtlәrin hüquqi tәnzimlәnmәsindә xüsusi metodlar hansılardır?

•

iselektiv vә dispozitiv metodlar
imperativ vә direktiv metodlar
imperativ vә dispozitiv metodlar
dispozitiv vә dolayı metodlar
imperativ vә birbaşa metodlar

407 Iqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi necә xarakterizә olunur?

•

iqtisadi fәaliyyәt zamanı insanların davranışlarına prokurorluğun tәn¬zim¬lә¬yici
iqtisadi fәaliyyәt zamanı insanların davranışlarına parlamentin tәnzimlәyici
iqtisadi fәaliyyәt zamanı insanların davranışlarına prezidentin tәnzimlәyici
iqtisadi fәaliyyәt zamanı insanların davranışlarına normativ aktların tәnzimlәyici
iqtisadi fәaliyyәt zamanı insanların davranışlarına mәhkәmәnin tәn¬zim¬lә¬yici

408 Hüququn iqtisadi funksiyası ...?
http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp#

62/108

1/3/2016

•

mәdәni münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
siyasi münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
ictimai münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
sosial münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
iqtisadi münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır

409 Azәrbaycan Respublikasının normativhüquqi aktlarının ierarxik sistemindә ali hesab edilir?

•

idarәlәrin normativ aktları
qanunlar
prezidentin fәrmanları
hökümәtin qәrarları
nazirliklәrin normativ aktları

410 әn geniş yayılmış hüquq forması aşağıdakılardan hansıdır?

•

hüquqi adәt
mәhkәmә presedenti
normativ mәzmunlu müqavilә
konsolidasiya
normativhüquqi akt

411 Konstitusiyaya әsasәn Azәrbaycan Respublikasının pul vahidi...?

•

tәngәdir
dollardır
qәpikdir
rubldur
manatdır

412 Konstitusiyaya әsasәn әmәk haqqı az ola bilmәz?

•

dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi ehtiyac meyarından
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi maksimum әmәk haqqı miqdarından
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi minimum pensiya miqdarından
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi yaşayış minimumundan
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi minimum әmәk haqqı miqdarından

413 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsinin mәnbәlәri formalaşır...?

•

iqtisadi sistem transformasiya edildikdә
dövlәtin yaranması zamanı
beynәlxalq tәşkilatlara üzv olduqda
dövlәt orqanlarının hüququyaratma fәaliyyәti nәticәsindә
valyuta әmәkdaşlığında

414 Azәrbaycan Respublikasının icra hakimiyyәti orqanlarına aid deyil?

•

yerli icra hakimiyyәti orqanı
ali icra hakimiyyәti orqanı
yerli özünüidarәetmә orqanı
yuxarı icra hakimiyyәti orqanı
mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı

415 Aşağıdakılardan hansı mәnbәlәri içәrisindә әsas hesab olunur
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•

Dövlәt büdcәsi
Mülki mәcәllә
Azәrbaycan Respublikasının Kontitusiyası
Antiinhisar qanunvericiliyi
Rәqabәt mәcәllәsi

416 Qanunvericiliyә әsasәn kәndli–fermer tәsәrrüfatlarının yaradılması..?

•

yaradılması qadağandır
2 yolla hәyata keçirilir
1 yolla hәyata keçirilir
3 yolla hәyata keçirilir
4 yolla hәyata keçirilir

417 Kәndli – fermer tәsәrrüfatları әsasәn...?

•

dövlәt tәsәrrüfatı kimi formalaşır
fәrdi tәsәrrüfat kimi formalaşır
ailә tәsәrrüfatı kimi formalaşır
kollektiv tәsәrrüfat kimi formalaşır
birgә tәsәrrüfat kimi formalaşır

418 Kәndli (fermer) tәsәrrüfatı haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә vaxt qәbul
olunmuşdur

•

2002ci ildә
1993cü ildә
1996cı ildә
1992ci ildә
1994cü ildә

419 Azәrbaycan Respublikasının әrzaq Tәhlükәsizliyi Proqramı nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

2007ci ildә
1991ci ildә
2001ci ildә
2011ci ildә
2005ci ildә

420 Aqrar hüquq...?

•

turizm sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur
sәnaye sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur
tikinti sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların
nәqliyyat sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur

421 Azәrbaycan Respublikasının ümumi torpaq fondu üzrә bütün torpaq münasibәtlәrinin
tәnzimlәnmәsinin әsas hüquqi bazası  Torpaq Mәcәllәsi nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

2000ci ildә
1994cü ildә
1996cı ildә
1993cü ildә
1999cu ildә
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422 Sәrbәst dönәrli valyuta elә ölkәlәrin valyutasıdır ki, bu ölkәlәrdә....?

•

cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri embarqosu tәtbiq edilir
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri tәtbiq olunur
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri kvotalaşdırılır
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri emissiya ilә tәmin olunur
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri lәğv olunur

423 Valyuta tәnzimi haqqında qanuna әsasәn, rezidentlәr dedikdә, aşağıdakılardan hansı nәzәrdә
tutulmur?

•

Azәrbaycan Respublikasında yerlәşәn vә respublika qanunvericiliyinә görә yaradılmış, lakin hüquqi şәxs
olmayan müәssisә vә tәşkilatlar
Azәrbaycan Respublikasında daimi yaşayış yeri olan, o cümlәdәn respublikadan kәnarda müvәqqәti qalan
fiziki şәxslәr
Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә görә yaradılmış hüquqi şәxslәr
Azәrbaycan Respublikası hüdudlarından kәnarda yerlәşәn respubli¬kanın diplomatik vә digәr rәsmi
nümayәndәliklәri
qeyrirezidentlәrin respubikadan kәnarda yerlәşәn filialları vә nümayәndәliklәri

424 Valyuta hüquq münasibәtlәrinin digәr iştirakçıları qeyrirezidentlәr adlanır vә onlara
aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Azәrbaycan Respublikasında yerlәşәn xarici diplomatik vә digәr rәsmi nümayәndәliklәr, habelә
beynәlxalq tәşkilatlar, onların filial vә nümayәndәliklәri
Azәrbaycan Respublikası hüdudlarından kәnarda daimi yaşayış yeri olan, o cümlәdәn Azәrbaycan
Respublikasında müvәqqәti qalan fiziki şәxslәr
qeyrirezidentlәrin Azәrbaycan әrazisindә yerlәşәn filial, büro vә agentliklәri
xarici dövlәtlәrin qanunvericiliyinә görә yaradılmış, Azәrbaycan Respublikası hüdudlarından kәnarda
yerlәşәn hüquqi şәxslәr vә hüquqi şәxs olmayan müәssisә vә tәşkilatlar
rezidentlәrin respubikadan kәnarda yerlәşәn filialları vә nümayәndәliklәri

425 Mәrkәzi Bankın valyuta tәnzimlәnmәsinin әsas orqanı kimi Valyuta tәnzimi haqqında qanuna
müvafiq olaraq funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

valyuta әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә dair normativ aktlar qәbul edir
Azәrbaycan Respublikasında xarici valyutanın vә xarici valyutada qiymәtli kağızların tәdavülü sahәsini
vә qaydasını müәyyәn edir
xarıcı valyutanın emissiyasını vә tәdavülә buraxılması ilә bağlı tәdbirlәri hәyata keçirir
valyuta әmәliyyatları üzrә uçotun vә hesabatın, sәnәdlәşmә vә statistikanın vahid formalarını vә
qaydalarını müәyyәn edir
valyuta әmәliyyatlarını aparmaq üçün banklara lisenziya verilmәsinin ümumi qaydalarını müәyyәn edir
vә bu mәqsәdlә lisenziya verir

426 Valyuta tәnzimi haqqında qanuna әsasәn cari әmәliyyatlara aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

malların, işlәrin vә xidmәtlәrin ixracı vә idxalı üzrә hesablaşmaların, elәcә dә ixracidxal әmәliyyatlarının
180 gündәn artıq olmayan müddәtә kreditlәş¬di¬ril ¬mә¬si ilә әlaqәdar hesablaşmaların hәyata
keçirilmәsi üçün xarici respublika¬ya vә ya respublikadan köçürülmәsi
180 gündәn artıq olmayan müddәtә maliyyә kreditәrinin alınması vә verilmәsi
respublikaya vә ya respublikadan kәnara qeyriticarәt xarakterli köçürmәlәr, o cümlәdәn, әmәk haqqı,
pensiya, aliment vә miras mәblәğlәrinin köçürülmәsi
әmanәtlәr, investisiyalar, kreditlәr vә kapitalın hәrәkәti ilә bağlı başqa әmәliyyatlar üzrә faizlәrin,
dividendlәrin vә s. gәlirlәrin respublikaya vә ya respublikadan kәnara köçürülmәsi
ölkәlәr arasında kredit sazişlәrinin әsasüında mütәmadi valyuta ağınlarlnın tәmin edilmәsı vә nәzarәt

427 Kapitalın hәrәkәti ilә bağlı valyuta әmәliyyatlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
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•

malların, işlәrin vә xidmәtlәrin ixracı vә idxalı üzrә 180 gündәn artıq müddәtә ödәniş möhlәtinin
verilmәsi vә alınması
birbaşa investisiyalar, yәni gәlir әldә etmәk vә müәssisәnin idarә edilmәsindә iştirak etmәk hüququna
malik olmaq mәqsәdi ilә müәssisәnin nizamnamә kapitalına sәrmayә qoyuluşu
qeyrirezidentlәrin ölkәdәki mülkiyyәtinin әldә olunması mәqsәdilә maliyyә resurslarından istifadә
qiymәtli kağızların әldә edilmәsi
müvәkkil banklar tәrәfindәn valyuta vәsaitәlrinin 180 gündәn artıq müddәtә depozitә cәlb edilmәsi

428 Beynәlxalq valyuta hesablaşmalarında aşağıdakı hesablaşma formalarından hansı istifadә
olunmur?

•

köçürmә
sәnәdli akkreditiv
inkasso
klirinq hesablaşmalar
nәğd hesablaşma

429 Aşağıdakılardan hansı Mәrkәzi Bankın funksiyası deyil?

•

bank sisteminә nәzarәti hәyata keçirir
dövlәtin pul vә valyuta siyasәtini müәyyәn edir
dövlәt büdcәsinin layihәsini tәrtib edir
manatın mәzәnnәsinә mütәmadi olaraq nәzarәt edir
valyuta tәnzimini hәyata keçirir, beynәlxalq qızılvalyuta ehtiyatlarını saxlayır

430 Bank Mәrkәzi Bankdan aldığı lisenziya әsasında aşağıdakı fәaliyyәt növü ilә mәşğul ola bilmәz?

•

kreditlәrә vә kredit qabiliyyәtinin yoxlanılmasına dair informasiya verilmәsi vә xidmәtlәr göstәrilmәsi
qiymәtli metalların әmanәtә cәlb edilmәsi vә yerlәşdirilmәsi
maliyyә müşaviri, maliyyә agenti vә ya mәslәhәtçisi xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt
dövlәt әmlakının reyistri ilә bağlı zәruri bazanı formalaşdırmaq

431 Bank Mәrkәzi Bankdan aldığı lisenziya әsasında aşağıdakı fәaliyyәt növü ilә mәşğul ola bilmәz?

•

fiziki vә hüquqi şәxslәrin hesablarının, o cümlәdәn bankların müxbir hesablarının açılması vә aparılması
tәlәbli vә müddәtli depozitlәrin (әmanәtlәrin) vә digәr qaytarılan vәsaitlәrin cәlb edilmәsi
tәlәbli vә müddәtli depozitlәrin (әmanәtlәrin) vә digәr qaytarılan vәsaitlәrin cәlb edilmәsi
dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin formalaşdırılması üçün pul vәsaitlәrin tәmәrküzlәşdirilmәsi
ödәniş vasitәlәrinin (o cümlәdәn kredit vә debet kartları, yol çeklәri vә bank köçürmә veksellәri)
buraxılması

432 Bank hüquq münasibәtlәrinin yaranmasına sәbәb kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edә bilmәz?

•

müqavilә vә ya birtәrәfli әqd
mәcburi ehtiyatın yaradılmlası
lisenziyanın verilmәsi vә onun geri götürülmәsi
әmanәt yerlәşdirmәyә mәcburetmә
zәrәr vurulması

433 Bank әmәliyyatları xüsusiyyәtinә görә bank hüquq münasibәti deyil?

•

аktiv bank әmәliyyatları
passiv bank әmәliyyatları
direktiv bank әmәliyyatları
vasitәçi bank әmәliyyatları
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yardımçı bank әmәliyyatları

434 Subyektlәr baxımından aşağıdakı bank hüquq münasibәtlәri mövcud deyil?

•

bank әmәliyyatının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq iki bank arasında
bank vә müştәri arasında
Mәrkәzi bank vә banklar arasında
Mәrkәzi bank ilә sahibkar arasında
Mәrkәzi bank ilә hökumәt arasında

435 Bankların formaları özlәrini әsasәn hәr bir ölkәnin iqtisadi sisteminin әsas hәlqәlәrindәn biri olan
........ sistemindә biruzә verir?

•

sığorta sistemindә
malyyә sistemindә
bank sistemindә
kredit sistemindә
valyuta sistemindә

436 Bank lisenziyasının qüvvәyә mindiyi gündәn necә ay müddәtindә bank lisenziyasına müvafiq
olaraq fәaliyyәtә başlamadıqda vә ya Mәrkәzi Bank tәrәfindәn bankın necә ay müddәtindә depozitlәr
vә ya digәr qaytarılan vәsait cәlb etmәdiyi vә ya kreditlәr vermәdiyi müәyyәn edildikdә lisenziyazı
lәğv edilә bilәr?

•

6 ay vә 12 ay
müvafiq olaraq 12 ay vә 6 ay
6 ay vә 3 ay
18 ay vә 12 ay
8 ay vә 4 ay

437 Bankın tәsis yığıncağı istisna olmaqla, sәhmdarların ümumi yığıncaqları bütün sәsvermә hüququ
olan sәhmlәrin azı necә faizinin sahibi olan sәhmdarlar iştirak etdikdә sәlahiyyәtli sayılır?

•

90%
51%
60%
70%
80%

438 Bank sәhmdarlarının ümumi yığıncağında istirak edәn sәhmdarların 75% sәs coxluğu ilә qәbul
edilmәsi nәzәrdә tutulan mәsәlәlәrә hansı aiddir?

•

başqa bankın alınması
Nizamnamәyә әlavә dәyişikliklәr edilmәsi
Müşahidә Şurası üzvlәrinin tәyin vә azad edilmәsi
İdarә Heyәti üzvlәrinin tәyin vә azad edilmәsi
bankın faiz dәrәcәlәri vә aktivlәrin yerlәşdirilmısi barәsindә siyasәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi

439 Mәrkәzi Bank banklar vә xarici bankların yerli filialları ücün qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan
normativlәr vә tәlәblәr müәyyәn edir. Bunlara aşağıda göstәrilәnlәrdәn hasi aid deyil?

•

mәcburi ehtiyat normasının Mәrkәzi Bank vәsaiti hesabına formalaşdırılması
nizamnamә kapitalının minimum miqdarı
mәcmu kapitalın minimum miqdarı
likvidlik göstәricilәri
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digәr hüquqi şәxslәrin kapitalında bankların mәcmu istirakının maksimum miqdarı

440 Aşağıdakılardan hansi qiymәtli kağızların buraxılışı vә satışının mümkünlüyü qanunvericiliklә
nәzәrdә tutulmurur?

•

banknotların
sәhmlәrin
әmanәt sertifikatlarının
istiqraz vәrәqәlәrinin
dövlәt xәzinә öhdәliklәrinin

441 Azәrbaycan Respublikasında valyuta әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsini tәmin edәn normativ akt
aşağıdakılardan hansıdır?

•

“Valyuta birjasının” әsasnamәsi
“Manat haqqında” qanun
Valyuta tәnzimi haqqında» qanun
“Valyuta mübadilәsi haqqında” qanun
“Maliyyә Nazirliyinin” әsasnamәsi

442 Azәrbaycanda valyuta münasibәtlәri özünәmәxsus formada, yәni....?

•

xarici iqtisadi әlaqәlәr tәrkibindә inkişaf edir
qiymәtli kağızlar münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir
maliyyә münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir
bank münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir
sığorta münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir

443 Qızıl vә valyuta ehtiyatları rәsmi ehtiyatı hesab edilir?

•

Vergilәr nazirliyinin
Mәrkәzi icra hakimiyyәtinin
Parlamentin
Mәrkәzi Bank vә Xәzinәdarlığın
Ambudsmanın

444 Hәr hansı bir dövlәtin qızıl ehtiyyatı aşağıdakılardan hansının tәminatı qismindә çıxış edir?

•

insan kapitalının
kredit qoyuluşlarının
sosial inkişafın
rәqabәt qabiliyyәtliliyin
bank emissiyalarının

445 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi...?

•

istehlak proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq normalarının mәcmusudur
istehsal proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunların toplusudur
bölgü proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunlardır
istehsal, bölgü, mübadilә vә istehlak proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq
normalarının mәcmusudur
mübadilә proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq normalarıdır

446 Neoinstitutsionalizm nәzәriyyәsi baxımından İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi hansı hüquq
sahәsinin xüsusi bir istiqamәti hesab edilir?
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•

“Beynәlxalq hüquq nәzәriy¬yә¬si”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“Cinayәt hüquq nәzәriy¬yә¬si”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“Ailә hüquq nәzәriy¬yә¬si”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“İnzibati hüquq nәzәriy¬yә¬si”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“Mülki hüquq nәzәriy¬yә¬si”ndәn ayrılan istiqamәtdir

447 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi sahәsindә ilkin tәdqiqatlar kimә mәxsusdur

•

C.M. Keynsә
A. Smitә
A. Marşala
D. Rikardoya
R.A. Poznerә

448 Hüququn tәdqiqi zamanı davranış hipotezi nin mәnbәyi kimi iqtisadiyyatın әsas götürülmәsi fikri
kimә mәxsusdur?

•

R.S. Kouza
L.A. Kornauzerә
C.M. Keynsә
R.A. Poznerә
P. L. Samuelsona

449 Elmi dövriyyәyә transaksiya xәrclәri kateqoriyasını kim daxil etmişdir?

•

P. L. Samuelson
L.A. Kornauzer
C.M. Keyns
R.A. Pozner
R. Kouz

450 İqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi aspektindәn hüquq normalarının tәt¬biq olunması hansı
vaxtdan etibarәn iqtisadçıların diqqәtini cәlb etmişdir?

•

“Böyük durğunluq illәrindәn”
18ci әsrdә
20ci әsrin әvvәllәrindәn
20ci әsrin ikinci yarısından
18ci әsrin sonlarından

451 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi baxımından hüquqi tәsir necә xarakterizә edilir?

•

haqsız rәqabәti şәtlәndirir
insanların hüquqi statusunu müәyyәn edir
insanların fәaliyyәtinin istiqamәtini müәyyәn edir
insanlar arasında diskriminasiya yaradır
iqtisadi cinayәtkarlığa sövq edir

452 Hüquqi tәnzimlәmә necә xarakterizә oluna bilәr?

•

iqtisadiyyatın mühafizә olunmasıdır
dövlәtin idarәetmә mexanizminin әsasdır
yalnız bir sahәdә hәyata keçirilәn tәdbirlәrdir
iqtisadi sistemin fәaliyyәtinin stimullaşdırılması sistemidir
ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquqi vasitәlәr sistemidir
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453 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsiun ilkin rüşeymlәri formalaşmışdır?

•

Kilsә hüququnda
Sovet hüququnda
Kontinental hüquqda
Müsәlman hüququnda
Roma hüququnda

454 Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsinә bilavasitә aid deyil

•

gömrük hüququ
sahibkarlıq hüququ
prosessual hüquq
maliyyә hüququ
vergi hüququ

455 Hüquqi dövlәtdә münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi üçün yeganә vasitә nәdir?

•

qanunlardır
hüquqi adәtlәrdir
hüquqdur
mәhkәmә presidentidir
әnәnәdir

456 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsinin mәnbәlәri formalaşır...?

•

iqtisadi sistem transformasiya edildikdә
dövlәtin yaranması zamanı
beynәlxalq tәşkilatlara üzv olduqda
dövlәt orqanlarının hüququyaratma fәaliyyәti nәticәsindә
valyuta әmәkdaşlığında

457 Azәrbaycan Respublikasının icra hakimiyyәti orqanlarına aid deyil?

•

yerli icra hakimiyyәti orqanı
ali icra hakimiyyәti orqanı
yerli özünüidarәetmә orqanı
yuxarı icra hakimiyyәti orqanı
mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı

458 Aşağıdakılardan hansı mәnbәlәri içәrisindә әsas hesab olunur?

•

Dövlәt büdcәsi
Mülki mәcәllә
Azәrbaycan Respublikasının Kontitusiyası
Antiinhisar qanunvericiliyi
Rәqabәt mәcәllәsi

459 Azәrbaycan Respublikasının normativhüquqi aktlarının ierarxik sistemindә ali hesab edilir?

•

idarәlәrin normativ aktları
qanunlar
prezidentin fәrmanları
hökümәtin qәrarları
nazirliklәrin normativ aktları
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460 әn geniş yayılmış hüquq forması aşağıdakılardan hansıdır

•

hüquqi adәt
mәhkәmә presedenti
normativ mәzmunlu müqavilә
konsolidasiya
normativhüquqi akt

461 әmәk bazarında mövcud vәziyyәti nәzәrә almaqla işaxtaran vә işsiz vәtәndaşların sosial
müdafiәsinin tәmin edilmәsi istiqamәtindә müәyyәn işlәr görәn aparıcı orqan hansıdır?

•

Maliyyә Nazirliryi
Dövlәt Miqrasiya Xidmәti
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Dövlәt Mәşğulluq Xidmәti
Standartlaşdırma Komitәsi

462 әhali gәlirlәri dedikdә nәzәrdә tutulur?

•

tәlәbәlәrin tәqaüdlәri
әhalinin yalnız nominal gәlirlәri
müәyyәn vaxt әrzindә müntәzәm olaraq bazar subyektlәrinin әldә etdiyi pul vә natural vasitәlәrin cәmi
başa düşülür
әhalinin yalnız real gәlirlәri
pensiyaçıların aldığı pensiya vә müavinәt

463 Dünya tәcrübәsindә ailә gәlirlәrinin әsas mәnbәyini hesab edilir?

•

kommersiya fәaliyyәtindәn әldә olunmuş gәlir
sahibkarlıq әldә olunmuş gәlir
mülkiyyәtdәn әldә olunmuş gәlir
әmәk haqqı gәlirlәri
fәrdi әmәk fәaliyyәti nәticәsindә әldә olunmuş gәlirlәr

464 әhalinin gәlirlәri sahәsindәki fәrqlәri yaradan sәbәblәrә hansı aid deyil?

•

bazarda hakimiyyәtә malik olmaq
insanlarin fiziki, estetik, peşәkarlıq vә intelektual qabiliyyәtlәrinin fәrqli olması
tәhsilin vә ixtisas hazırlığının müxtәlif sәviyyәdә olması
tәkmil rәqabәtin mövcud olması
mülkiyyәtin qeyribәrabәr bölgüsü

465 İstehsal resursları qrupuna hansı aid deyil?

•

maliyyә resursları
tәbii resurslar
maddi resurslar
әmәk resursları
pul resursları

466 әmәk resursları dedikdә nәzәrdә tutulur?.

•

ali mәktәblәrdә tәhsil alan әhali
işlә mәşğul olan әhali
әmәk qabiliyyәtli yaşda olan әhali
pensiya yaşında olan әhali
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16 yaşa qәdәr olqn әhali

467 әmәk haqqı vә ya әmәk haqqı dәrәcәsi әmәyin istifadәsi üçün ödәnilәn qiymәt dir yanaşması
kimә mәxsusdur?

•

M. Fridmana
A.Smitә
D. Rikardoya
K. Makkonnell vә S. Bryuya
K. Marksa

468 Ödәnilәn әmәk haqqı әsasәn olur?

•

peşәkarlığa görә
vaxta vә işә görә
görülәn işә görә
sәrf olunan vaxta görә
ixtisas sәviyyәsinә görә

469 әmәk Mәcәllәsinә görә işin mürәkkәbliyi, әmәyin gәrginliyi vә işçinin ixtisas sәviyyәsinә görә
müәyyәn edilәn әmәk haqqının hissәsi hansıdır?

•

mükafat
әlavә maaş
әsas maaş
tarif (vәzifә) maaşı
motivasiya

470 әmәk Mәcәllәsinә görә әmәk haqqı illik dövr üçün hesablanan işçilәrә verilmәlidir

•

dekadada bir dәfәdәn az olmayan müddәtdә
rübdә iki dәfәdәn az olmayan müddәtdә
ayda bir dәfәdәn az olmayan müddәtdә
hәftәdә bir dәfәdәn az olmayan müddәtdә
gündә bir dәfәdәn az olmayan müddәtdә

471 әmәk mәhsuldarlığı yüksәk olduğu zaman aşağıdakılardan hansının sәviyyәsi yüksәk olur?

•

iqtisadi inteqrasiya sәviyyәsi
real әmәk haqqı sәviyyәsi
nominal әmәk haqqı sәviyyәsi
alıcılıq qabiliyyәtinin sәviyyәsi
rәqabәtqabiliyyәtlilik sәviyyәsi

472 Hansı işsizlik әmәk resurslarının sәmәrәli bölgüsü vә eyni zamanda milli mәhsulun real hәcminin
artması kimi xarakterizә olunur?

•

tәbii işsizlik
friksion işsizlik
struktur işsizlik
süni işsizlik
tsiklik işsizlik

473 Istehlak tәlәbinin tәrkibindә vә istehsal texnologiyasında baş verәn mühüm dәyişikliklәr iş
qüvvәsinin tәrkibindә dә ümumi tәlәbi dәyişir vә aşağıdakılardan hansının yaranmasına sәbәb olur?
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•

tәbii işsizliyin
friksion işsizliyin
struktur işsizliyin
süni işsizliyin
tsiklik işsizliyin

474 Fillips әyrisinә görә işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn azlığı şәraitindә hansı
dövrdә inflyasiya vә işsizlik sәviyyәlәri arasında tәrs mütәnasiblik mövcuddur?

•

istәnilәn zaman әrzindә
uzunmüddәtli dövrdә
orta müddәtli dövrdә
qısamüddәtli dövrdә
ani dövrdә

475 İşsizlik sosial problem olmaqla sәbәb olur?

•

insanların orta ömür müddәtinin artmasına
sosialiqtisadi inkiğafın tәmin olunmasına
cәmiyyәtdә tәbәqәlәşmәnin aradan qaldırılmasına
hәyat tәrzinin, yaşayış imkanlarının zәiflәmәsinә vә çәtinlәşmәsinә
yoxsulluq hәddinin azalmasına

476 Işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn 1% çox olması ÜMMun 2.5%
azalmasına sәbәb olur hansı qanuna görә doğru hesab edilir

•

rәqabәt qanununa
Ouken qanununa
Sey qanununa
tәlәb qanununa
Herfindal qanununa

477 Işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn azlığı şәraitindә qısamüddәtli dövrdә
inflyasiya vә işsizlik sәviyyәlәri arasında tәrs mütәnasibliyi әks etdirir?

•

Oyken әyrisi
Marks әyrisi
Marşal әyrisi
Fridman әyrisi
Fillips әyrisi

478 Fillips әyrisinә görә işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn azlığı şәraitindә
qısamüddәtli dövrdә inflyasiya vә işsizlik sәviyyәlәri arasında.......... mövcuddur

•

mәntiqi mütәnasiblik
düz mütәnasiblik
bәrabәr mütәnasiblik
tәrs mütәnasiblik
doğru mütәnasiblik

479 Fillips әyrisinә görә işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn azlığı şәraitindә
qısamüddәtli dövrdә aşağıdakılardan hansı arasında tәrs mütәnasiblik mövcuddur?

•

inflyasiya vә iqtisadi inkişaf sәviyyәlәri
inflyasiya vә işsizlik sәviyyәlәri
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inflyasiya vә mәşğulluq sәviyyәlәri
inflyasiya vә iqtisadi artım sәviyyәlәri
inflyasiya vә deflyasiya sәviyyәlәri

480 Fillips әyrisinә görә işsizliyin hansı şәraitindә qısamüddәtli dövrdә inflyasiya vә işsizlik
sәviyyәlәri arasında tәrs mütәnasiblik mövcuddur?

•

işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn paralelliyi şәraitindә
işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn çoxluğu şәraitindә
işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsinә bәrabәrliyi şәraitindә
işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn azlığı şәraitindә
işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn üstünlüyü şәraitindә

481 İşsiz vәtәndaşların işlә tәmin olunmaq üçün әsasәn müraciәt etmәli olduqları dövlәt orqanı
hansıdır?

•

dövlәt idarәetmә orqanları
dövlәt tәhlükәsizlik orqanları
dövlәt sosialmüdafiә orqanları
dövlәt mәşğulluq orqanları
dövlәt miqrasiya orqanları

482 İşçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası............ ibarәtdir?

•

“beyin” axınından
ixtisaslı mütәxәssislәrin ixracı vә idxalından
muzdlu әmәyin ixracı vә idxalından
fәhlәlәrin ixracı vә idxalından
intellektual mülkiyyәtin ixracı vә idxalından

483 әrazi әhatәsinә görә işçi qüvvәsinin miqrasiyasının forması hansıdır?

•

iqtisadi birlik daxili
ölkәlәrarası vә ölkәdaxili
qitәlәrarası vә qitәdaxili
dövlәtlәrarası vә dövlәtdaxili
regionlararası vә regiondaxili

484 Miqrantların ixtisas sәviyyәsinә görә işçi qüvvәsinin miqrasiyasının forması hansıdır?

•

orta ixtisas tәhsilli işçi qüvvәsi
yüksәk vә aşağı ixtisaslı işçi qüvvәsi
ali vә orta tәhsill işçi qüvvәsi
peşәkar vә qeyripeşәkar işçi qüvvәsi
uzun vә qısa müddәtli tәcrübәyә malik işçi qüvvәsi

485 İşçi qüvvәsinin miqrasiyasının iqtisadi amillәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

milli әmәk bazarının vәziyyәti
ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinin, әmәyin ödәniş sәviyyәsinin fәrqliliyi
siyasihüquqi, qaçqın axınları, dini, etnik, ailәvi problemlәr
әmәk resurslarının kәmiyyәt vә keyfiyyәt xüsusiyyәtlәrinin milli istehsalın madditexniki
ayrıayrı ölkәlәrin әmәk resursları ilә fәrqli sәviyyәdә tәmin olunmaları

486 Ekolojihüquqi mexanizmin birinci hәlqәsi nәdәn ibarәtdir?
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•

Qanunvericiliyin ekologiyalaşdırılması
Tәbiәti mühafizә edәn hüquq normalarından
Tәbiәti mühafizә edәn hüquq münasibәtlәrindәn
Ekologiyalaşmış hüquq normaları
Tәminatlardan

487 Tәbii sәrvәtlәr bir neçә subyekt tәrәfindәn istifadә edildikdә ekologiyadan istifadә hüququ necә
adlanır?

•

ümumi istifadә
birgә istifadә
kompleks istifadә
daimi istifadә
tәnzimlәnәn istifadә

488 Ekologiyadan istifadә hüququnun әldә edilmә ardıcıllığına görә hansı növlәri var?

•

ilkin vә tәkrar
kompleks vә fәrdi
xüsusi vә tәkrar
birlikdә vә ayrıca
fәrdi vә daimi

489 İnsanın tәbii ehtiyatlardan faktiki istifadәnin hüquqi tәnzimlәmә dәrәcәsindәn vә bu istifadәnin
tәnzimi üsullarından asılı olaraq, ekologiyadan istifadәnin hansı növlәri var?

•

Kompleks istifadә; bircinsli istifadә; xüsusi istifadә
İnsanın tәbii mövcudluq şәraiti; tәbii ehtiyatlardan ictimai istifadә hüququ; tәnzimlәnәn ekologiyadan
istifadә hüququ
Tәbii ehtiyatlardan xüsusi istifadә hüququ; tәnzimlәyәn ekologiyadan istifadә hüququ; insanın tәbii
mövcudluq şәraiti
İnsanın tәbii mövcudluq şәraiti; tәbii ehtiyatlardan ictimai istifadә hüququ; tәnzimlәyәn ekologiyadan
istifadә hüququ
Tәnzimlәyәn ekologiyadan istifadә hüququ; kompleks istifadә; ümumi istifadә

490 Obyektlәrindәn asılı olaraq ekologiyadan istifadәnin hansı növlәri var?

•

Bircinsli vә kompleks istifadә
fiziki vә hüquqi şәxslәrin istifadәsi
birgә vә kompleks istifadә
ümumi vә xüsusi
ictimai istifadә vә tәnzimlәnәn istifadә

491 Bunlardan hansı ekoloji böhrandan çıxmağın istiqamәti deyil?

•

ekolojimaarifçilik
maddi
texnoloji
iqtisadi
inzibati

492 Tәbiәt obyektlәrinin dәyәri?

•

tәxminidir
mövcud deyildir
çox aşağıdır
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çox yüksәkdir
normaldır

493 Ekoloji münasibәtlәr neçә qrupa bölünür?

•

kompleks; mürәkkәb
sahәvi; kompleks
kompleks; ekologiyalaşdırılmış
sahәvi; ekologiyalaşdırılmış
mürәkkәb; qarışıq

494 Cәmiyyәtin vә tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәsi haqqında ilk konsepsiya hansıdır?

•

Qlobal idarәetmә
Naturalist
İstehlakçı
Ekoloji böhranın sәbәblәri
İnkişafın hәdlәri

495 Yerin tәkindәn istifadәyә xüsusi razılıq nәyә әsasәn verilir?

•

Milli Mәclisin qәrarı ilә
Nazirlәr Kabinetinin sәrәncamına
müvafiq dövlәt orqanının әsasnamәsinә
qanunvericiliyә әsasәn müsabiqә yolu ilә
Prezidentin xüsusi sәrәncamı ilә

496 Torpaqların monitorinqi qaydaları nәyә әsasәn müәyyәnlәşir?

•

müvafiq qanunvericilik
Nazirlәr Kabinetinin xüsusi sәrәncamı
dövlәt orqanını әsasnamәsi
Prezidentin fәrmanı
Milli mәclisin qәrarı

497 Torpaq üzәrindә hansı mülkiyyәt növlәri mövcuddur?

•

qarışıq
ümumxalq
dövlәt
xüsusi vә bәlәdiyyә
dövlәt, xüsusi vә bәlәdiyyә

498 Torpaq monitorinqi nә mәqsәdlә aparılır?

•

torpaqların qiymәtlәndirilmәsi
torpaqların sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
torpaqlar üzәrindә dövlәt nәzarәti
torpaqların satışının tәşkil edilmәsi
torpaqların münbitliyinin hesablanması

499 Tәbii ehtiyatların monitorinqi nә mәqsәdlә aparılır?

•

tәbii ehtiyatların hasilatının planlaşdırılması
tәbii ehtiyatların hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi
tәbii ehtiyatlara nәzarәt etmәk
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•

tәbii ehtiyatlardan istifadәnin tәnzimlәnmәsi
tәbii ehtiyatların qorunması

500 Tәbii ehtiyatlardan istifadә nә әsasında aparılır?

•

Milli Mәclisin qәrarı
Nazirlәr Kabinetinin sәrәncamı
müvafiq dövlәt orqanının razılığı
müqavilә bağlanması
müvafiq qanun qәbul edilmәsi

501 Qanunvericiliyә әsasәn torpaqların mühafizәsi vә istifadәsi sahәsindә dövlәt neçә vәzifә yerinә
yetirir?

•

8
15
9
11
10

502 Azәrbaycanın torpaq fondu neçә kateqoriya üzrә tәsniflәşir?

•

4
6
5
9
7

503 AR Su Mәcәllәsi neçә maddәdәn ibarәtdir

•

105
78
65
101
134

504 Kommersiya fәaliyyәti sahәsindә mәhsulların, işlәrin vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin hüquqi
tәnzimlәnmәsi әsasәn hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanun
“Tender haqqında” qanun
“Lisenziyalaşdırma haqqında” qanun
Standartlaşdırma haqqında” qanun
Satınalmalar haqqında” qanun

505 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın mәqsәdi deyil?

•

tәbii vә texnogen qәzaların vә habelә digәr fövqәladә vәziyyәtlәrin yaranması
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına
ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin etmәk
istehlakçiların mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) nomenklaturası vә keyfiyyәti

506 Aşağıdakı üsullardan hansı Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında qanunun 6cı maddәsindә
qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi üsulları kimi öz әksini tapmamışdır? 1. qiymәtlәri tәsdiq etmәklә; 2.
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qiymәtlәrin sәviyyәsini mәhdudlaşdırmaqla; 3. qiymәtlә rentabellik normasının sәviyyәsin
mәhdudlaşdırmaqla; 4. vergi, gömrük tarifi vә rüsumların dәrәcәlәrini dәyişmәklә; 5. inhisarçılıq
fәaliyyәtini mәhdudlaşdırmaqla 6. inflyasiyanın qarşısını almaqla 7. imtiyazlı (güzәştli) kreditlәr
vermәklә; 8. dövlәt büdcәsindәn subsidiya vermәklә;

•

1,6
1,2
3,4
5,6
7,8

507 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanunun 5ci maddәsinә әsasәn, hansı halda әmlakın
mәcburi qaydada qiymәtlәndirilmәsi aparılmır:

•

vәrәsәlik mәsәlәlәri ilә bağlı mübahisәlәrin hәlli zamanı.
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı girov mәqsәdlәri üçün istifadә olunduqda
boşanan әrarvadın birinin vә ya hәr ikisinin tәlәbi ilә әmlakın bölüşdürülmәsi zamanı bu әmlakın dәyәri
haqqında mübahisә yarandıqda;
sәhmdar cәmiyyәtlәrinin birlәşdirilmәsi vә ya ayrılması zamanı onlara mәxsus әmlakın dәyәri haqqında
mübahisә yarandıqda;
müәssisәnin tipinin açıq tipli sәhmdar cәmiyyәti formasından qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәti formasına
dәyişdikdә

508 İntelektual mülkiyyәtin qiymәtlәndirilmәsinin xüsüsiyyyәti hansıdır:

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
qiymәtlәndirmә obyekti kimi bir nece funksiyanı yerinә yetirmәsi
qiymәtlәndirmә zamanı nәzәrdә tutulan normalara uyğun olaraq intelektual mülkiyyәtin sahәlәrinin
qiymәtlәndrilmәsi
qiymәtlәndirmә tәkcә universal metodlarla deyil,hәmcinin onların daha fәal istifadә etmә xarakterinә görә
tәmin olunmalıdır
qiymәtlәr mәqsәdli xarakter daşıyır

509 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsinin gәlir metoduna daxil deyil:

•

hec biri
lisenziya alınan mәnfәәtdәn lisenziya verilәn payın ayırma
müqayisәli qiymәtlәndirmә
real gәlirin diskontlaşdırılması
izafi dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi

510 İxracidxal әmәliyyatları tәcrübәsindә teztez valyuta ödәnişlәri olmadan hәyata keçirilәn mal
mübadilәsi vә kompensasiya әqdlәrinin müxtәlif növlәrinә rast gәlinir vә onlara aşağıdakılardan hansı
aiddir?

•

bütün variantlarda qeyd olunanlar
barter әqdlәri
ticarәt kompensasiya әqdlәri
sәnaye kompeneasiya әqdlәri
ilk iki variantda qeyd olunanlar

511 Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi...?

•

Azәrbaycan Respublikasının xarici siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata
) Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata
Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata
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Azәrbaycan Respublikasının aqrar siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata
Azәrbaycan Respublikasının maliyyә siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata

512 Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sәlahiyyәtinә daxil deyil

•

iqtisadi vә sosial proqnozların işlәnib hazırlanması
sahibkarlığın inkişafı vә sahibkarlığa dövlәt yardımı
investisiyaların cәlb edilmәsi, qoyulması vә tәşviqi
haqsız rәqabәtin aradan qaldırılması
dövlәt büdcәsinin kәsirinin aradan qaldırılması

513 Müasir dövrә qәdәr formalaşmış iqtisadi vә hüquqi sistemlәr birbiri ilә necә bağlıdır?

•

iki tәrәfli qarşılıqlı tәsirlә bağlıdır
iqtisadi sistemin formasında asılıdırlar
hüquq iqtisadi sistemi formalaşdırır
birtәrәfli tәsirlә әlaqәyә malikdirlәr
heç bir әlaqәlәri mövcud deyil

514 Hüquqi sistemi...?

•

ölkәnin statusunu müәyyәn edir
yalnız iqtisadiyyata tәsir göstәrir
fәrdlәrin davranışına, onlar vasitәsilә dә bütövlükdә iqtisadi sistemә tәsir göstәrir
yalnız fәrdlәrin davranışına tәsir göstәrir
hüquq mühafizә sisteminә tәsir göstәrir

515 İqtisadi sistem....?

•

yalnız fәrdlәrin davranışına tәsir göstәrir
hüquq mühafizә sisteminә tәsir göstәrir
hәm fәrd¬lәrin davranışına, hәm dә müvafiq olaraq hüquqi sistemә tәsir göstәrir
yalnız iqtisadiyyata tәsir göstәrir
ölkәnin statusunu müәyyәn edir

516 Iqtisadi sferada hüquqi tәnzimlәmә tәtbiq edilәn münasibәtlәrin aşağıdakı forması yoxdur?

•

iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin öz fәaliyyәtlәrini yerinә yetirdiklәri zaman digәr
iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin öz fәaliyyәtlәrini yerinә yetirdiklәri zaman digәr
müәssisәnin daxili tәşkilinin şәrtlәrini vә qaydalarını müәyyәn edәn iqtisadi
dövlәtin idarәetmә orqanları ilә fiziki vә hüquqi şәxslәri arasında yaranan
bütün iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin fәaliyyәtlәrinin qadağan olunması

517 Kouz teoreminә әsasәn?

•

әgәr inzibati hüququ tamamilә müәy¬yәn edilmiş vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda
münaqişә tәrәflәri hüquqların ilkin bölgüsündәn asılı olmayaraq, sәmәrәli nәticә üzrә razılığa gәlә bilәrlәr
әgәr mülkiyyәt hüququ tamamilә müәy¬yәn edilmiş vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda
münaqişә tәrәflәri hüquqların ilkin bölgüsündәn asılı olmayaraq, sәmәrәli nәticә üzrә razılığa gәlә bilәrlәr
әgәr cinayәt hüququ tamamilә müәy¬yәn edilmiş vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda
münaqişә tәrәflәri hüquqların ilkin bölgüsündәn asılı olmayaraq, sәmәrәli nәticә üzrә razılığa gәlә bilәrlәr
әgәr beynәlxalq hüquq tamamilә müәy¬yәn edilmiş vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda
münaqişә tәrәflәri hüquqların ilkin bölgüsündәn asılı olmayaraq, sәmәrәli nәticә üzrә razılığa gәlә bilәrlәr
әgәr әmәk hüququ tamamilә müәy¬yәn edilmiş vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda münaqişә
tәrәflәri hüquqların ilkin bölgüsündәn asılı olmayaraq, sәmәrәli nәticә üzrә razılığa gәlә bilәrlәr

518 Aşağıdakılardan hansı hüququn iqtisadi tәhlilini şәrtlәndirәn mә¬qam¬ deyil?
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•

iqtisadi yanaşma hüquqi tәhlildә bir o qәdәr rast gәlinmәyәn hüququn ayrı ayrı
iqtisadçılar iqtisadi sәmәrәlilik problemini müzakirә edәrәk әdalәtlilik, dәqiqlik vә
hüquqşünaslar üçün iqtisadi sistemin fәaliyyәt qanunlarının öyrәnilmәsinin
iqtisadi tәhlil bir çox qüvvәdә olan hüquq normalarının әsaslandırılması üçün
iqtisadçılar mürәkkәb qarşılıqlı әlaqәlәrin digәr tәhlilçilәr tәrәfindәn nәzәrә

519 Iqtisadi nәzәriyyәlәr sistemindә mövcud olan hüququn iqti¬sa¬di nәzәriyyәsi öz predmetinә görә
hansı nәzәriyyәyә kifa¬yәt qәdәr yaxındır?

•

neoliberalizim
neomonetarizm
neoklassizm
neoinstitutsionalizim
neokeynsçilik

520 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi kontekstindә mәsәlәlәrin tәdqiqi iqtisadçılara...?

•

hüquq mühafizә orqanlarının fәaliyyәtinin cәmiyyәtin iqtisadi hәyatına necә tәsir
beynәlxalq sisteminin cәmiyyәtin iqtisadi hәyatına necә tәsir etmәsinin
hüquq normalarının cәmiyyәtin iqtisadi hәyatına necә tәsir etmәsinin
hüquq sisteminin cәmiyyәtin iqtisadi hәyatına necә tәsir etmәsinin
iqtisadi inteqrasiyanın cәmiyyәtin iqtisadi hәyatına necә tәsir etmәsinin

521 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi kontekstindә mәsәlәlәrin tәdqiqi hüquqşü¬nas¬lara...?

•

hü¬quq normalarının sistemlәşdirilmәsindә әlverişli әsas yaradır
normativ aktların qәbulu prosesindә әlverişli әsas yaradır
qәbul olunmuş normativ aktlar vә hü¬quq normalarının nәticәlәrinin tәhlili
normativ aktların formalaşdırılması zamanı әlverişli әsas yaradır
dövlәtin idarә edilmәsi üçün әlverişli әsas yaradır

522 Hüququn iqtisadi tәhlilinin mühüm metodoloji aspekti..?

•

dövlәtin mәqsәdi kimi sosial әdalәtin yüksәldilmәsinin ilkin şәrti hesab edilir
dövlәtin mәqsәdi kimi ictimai diskriminasiyanın yaradılmasının ilkin şәrti
dövlәtin mәqsәdi kimi ictimai sabitliyin tәmin edilmәsinin ilkin şәrti hesab edilir
dövlәtin mәqsәdi kimi ictimaisiyasi fәallığın yüksәldilmәsinin ilkin şәrti hesab edilir
dövlәtin mәqsәdi kimi ictimai rifahın yüksәldilmәsinin ilkin şәrti hesab edilir

523 İqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin ümumi qaydaları, prinsiplәri vә onların reallaşma
mexanizmlәri aşağıdakılardan hansı ilә müәyyәn edilir vә tәnzimlәnir?

•

beynәlxalq hüquqla
prezident sәrәncamları ilә
müvafiq normativ aktlarla
hökumәtin qәrarı ilә
bәlәdiyyә aktları vasitәsilә

524 Ümumi metod kimi hüquqtәtbiqetmәnin mahiyyәti necә xarakterizә olunur?
iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә presidentlәrin vasitә kimi tәtbiq edilmәsi
iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә dövlәt iradәsinin vasitә kimi
iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә parlament hakimiyyәtinin vasitә
iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә adәtlәrin vasitә kimi tәtbiq edilmәsi]

•
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•

iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә hüqu¬qun vasitә kimi tәtbiq edilmәsi

525 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsindә istifadә olunan hüquq normaları elә ol¬malı¬dır ki,..?

•

iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı tәsir gücü olmasın
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı birtәrәfli olsun
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı birtәrәfli olmasın
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı qәrәzli olsun
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı birdәfәlik tәsiri olsun

526 Müasir dövürdә iqtisadi sferada beynәlxalq hüquqi tәnzimlәmә necә xarakterizә olunur?

•

iqtisadi әmәkdaşlıq sahәsindә dövlәtlәrarası vә digәr subyekt¬lә¬¬rlә olan
siyasi әmәkdaşlıq sahәsindә dövlәtlәrarası vә digәr subyekt¬lә¬¬rlә olan
ticarәt fәaliyyәti sahәsindә dövlәtlәrarası vә digәr subyekt¬lә¬¬rlә olan
iqtisadi inteqrasiya sahәsindә dövlәtlәrarası vә digәr subyekt¬lә¬¬rlә olan
vahid iqtisadi sistemin formalaşması sahәsindә dövlәtlәrarası vә digәr

527 Dövlәt idarәetmә orqanlarının icraedicilik fәaliyyәti ifadә olunur]

•

beynәlxalq öhdәliklәrin icrasında
öz iradәlәrindәn irәli gәlәn tәlәblәrin icrasında
normativ hüquqi aktlardan irәli gәlәn tәlәblәrin bilavasitә icrasında
mәhkәmәlәrin göstәrişlәrinin icrasında
parlament hakimiyyәtinin tәtbiqindә

528 Sosial sığorta hadisәsinә hansı daxil deyil:

•

uşağa qulluq
pensiya yaşına catmaq
әlil olmaq
iş yerini itirmәk
ailә başcısını itirmәk

529 Sosial sığorta haqqında Azәrbaycan Respublikası qanununda sığorta olunanların hüquqlarına
aşağıdakılardan hansı aid edilmir

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
onları mәjburi dövlәt sosial sığortası üzrә sığorta etmәyi işәgötürәndәn tәlәb etmәk
könüllü (әlavә) sosial sığorta ücün sığortacını müstәqil secmәk
sosial sığorta ödәmәlәrinin vaxtında verilmәsini tәlәb etmәk
mәjburi dövlәt sosial sığortası üzrә sığortacı tәşkilatda ucota durmaq

530 Aşağıdakı standart forması yoxdur?

•

birlik standartı
beynәlxalq standart
regional (hövzә) standartı
dövlәtlәrarası standart
milli standart

531 Kommersiya münasibәtlәrindә mülki dövriyyәsi mәhdudlaşdırılmayan hansıdır?

•

xidmәti vә mülki silah
hәrbi silahsursat istehsal etmәk üçün avadanlıqlar
qiymәtli kağızların çap olunması üçün avadanlıqlar
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•

kütlәvi istehlak mәhsulları
radioaktiv maddәlәrin istehsalı üçün nәzәrdә tutulan qurğular

532 әmtәә nişanı kimi aşağıdakı nişan qeydә alına bilmәz?

•

Әmtәәlәrin forması vә ya onların qablaşdırılması
Sözlәr
Tәsviri elementlәr
Hәrflәr
dövlәt rәmzlәri

533 Kommersiya sirrinin әldә olunmasının qeyriqanuni üsullarına aşağıdakı aid deyil?

•

mәlumatların ötürülmә kanallarına qoşulmaq
rüşvәt vermәk
kommersiya sirrinin rejiminә riayәt olunması öhdәliklәrini pozmaq
danışıqlara qulaq asmaq
müvafiq orqanlarda qeydiyyata alınmaq

534 Kommersiya sirrinin әldә olunmasının qeyriqanuni üsullarına aşağıdakı aid deyil?

•

kommersiya sirrinin fotoşәklini çәkmәk
kommersiya sirrinin sәnәdlәrini oğurlamaq
zor tәtbiq etmәk vә ya hәdәlәmәk
müqavilә әsasında әmәkdaşlıq etmәk
kommersiya sirrinin surәtini çıxarmaq

535 Aşağıdakılardan hansı kommersiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә bilavasitә istifadә olunan
qanun deyil?

•

“Әmtәә nişanı vә coğrafi göstәricilәr haqqında” qanun
Antiinhisar fәaliyyәti haqqında” qanun
“Yerin tәki haqqında” qanun
Standartlaşdırma haqqında” qanun
“Reklam haqqında” qanun

536 Aşağıdakılardan hansı kommersiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә bilavasitә istifadә olunan
qanun deyil?

•

Qaz tәchizatı haqqında” qanun
“Elektron ticarәt haqqında” qanun
“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında” qanun
“Kommersiya sirri haqqında” qanun
“Reklam haqqında” qanun

537 Kommersiya hüququnun predmetini tәşkil edir?

•

qiymәtli kağız dövriyyәsi sahәsindә yaranan münasibәtlәr
mülki dövriyyә sahәsindә yaranan münasibәtlәr
әmtәә dövriyyәsi sahәsindә yaranan münasibәtlәr
xarici әmәkdaşlıq sahәsindә yaranan münasibәtlәr
pul dövriyyәsi sahәsindә yaranan münasibәtlәr

538 Beynәlxalq mal dövriyyәsini tәmin edәn әmәliyyatlar aşağıdakılardır:

•

bütün variantlarda qeyd olunanlar
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•

yüklәrin beyәlxalq daşınması üzrә әmәliyyatlar
beynәlxalq yükdaşımalar zamanı yüklәrin saxlanılması üzrә әmәliyyatlar
beynәlxalq hesablaşmaların aparılması üzrә әmәliyyatlar
ilk iki variantda qeyd olunanlar

539 Beynәlxalq mal dövriyyәsini tәmin edәn әmәliyyatlar aşağıdakılardan hansıdır?

•

bütün variantlarda qeyd olunanlar
yüklәrin beyәlxalq daşınması üzrә әmәliyyatlar
nәqliyatekspedisiya әmәliyyatları
yüklәrin sıqortalanması üzrә әmәliyatlar
ilk iki variantda qeyd olunanlar

540 Malın (işin, xidmәtin) bazar qiymәti müәyyәnlәşdirilәrkәn vә tәsbit olunarkәn hansı
mәlumatlardan istifadә edilmir

•

reklam mәnbәlәrinin mәlumatından
malın (işin, xidmәtin) bazar qiymәtlәri haqqında rәsmi mәlumat
malın (işin, xidmәtin) birja kotirovkaları haqqında rәsmi mәlumat
qeyrihökümәt tәşkilatlarının mәlumatları
vergi ödәyicilәrinin dövlәt vergi orqanlarına verdiklәri mәlumatlar

541 Qiymәtlәrin maddi vә intelektula obyektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi texnologiyasına aşağıdakılar
aiddir

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
qiymәtlәrin obyektinin vә predmetinin müәyyәn edilmәsi;
qiymәtlәrin mәqsәd vә mәnbәsinin müәyyәn edilmәsi;
zәruri vә kifayәt qәdәr informasiyanın tәşkili;
qiymәtlәrin obyektinin daha sәmәrәli istifadәsinin müәyyәn edilmәsi;

542 Dövlәt büdcәsi layihәsinin tәrtibi prosesinә hansı normativ sәnәdlә başlanılır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanı
Milli Mәclisin Qәrarı
Nazirlәr Kabinetinin Qәrarı
Maliyyә Nazirliyinin qәrarı
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qәrarı ilә başlanır

543 Hansı göstәrici növbәti büdcә ili üzrә Dövlәt büdcәsi haqqında qanunla tәsdiq olunan әsas
göstәricilәrә aid deyil?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar aiddir
vergilәrin dәrәcәlәri
mәdaxil mәnbәlәri üzrә gәlirlәrin mәblәği
mәnbәlәr üzrә qrantlar vә transfertlәr
ayrıayrı gәlirlәrin büdcәlәr arasında bölgüsü vә ayırma normaları

544 Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsinin layihәsi Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisindә
cari ilin hansı tarixindәn gec olmayaraq tәsdiq edilir?
20121225
20121205
20121210
20121215

•
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•

20121220

545 Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi layihәsinin müzakirәsi vә tәsdiqi hansı normativ akta uyğun
olaraq hәyata kecirilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinin Daxili Nizamnamәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunu
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanı
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinrtinin qәrarı

546 Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi ilә hansı sәnәdlәr müvafiq icra hakimiyyәti orqanı
tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinә tәqdim edilәn sәnәdlәr siyahısına daxil
edilmir?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar tәqdim edilir
Azәrbaycan Respublikasının növbәti büdcә ili vә gәlәn üc il üzrә iqtisadi vә sosial inkişaf konsepsiyası vә
proqnoz göstәricilәri
büdjәvergi siyasәtinin әsas istiqamәtlәri
funksional, iqtisadi vә tәşkilati tәsnifatın paraqrafları sәviyyәsindә cari ilin dövlәt büdcәsinin gözlәnilәn
icrasının vәziyyәti
büdcәdәnkәnar әmәliyyatlara dair icmal hesabat

547 Cari ilin hansı tarixinәdәk dövlәt büdcәsinin ilkin layihәsi baxılmaq ücün müvafiq icra
hakimiyyәti orqanına tәqdim olunur

•

iyunun 1dәk
aprelin 1dәk
aprelin 15dәk
mayın 1dәk
mayın 15dәk

548 Budcә ili hansı tarixdәn başlanır?

•

1 iyul
20121101
1dekabr
20120101
20120201

549 Dövlәt büdcәsi layihәsinin tәrtibi prosesi növbәti büdcә ilinә necә ay qalmış başlanır

•

12 ay
8 ay
9 ay
10 ay
11ay

550 Büdcә sistemi haqqında qanunla büdcәyә daxilolmaların vәziyyәtindәn asılı olmayaraq müdafiә
olunan xәrc maddәlәri hesab edilәn vә onlara sekvestr tәtbiq olunmayan maddәlәrә hansılar aiddir?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
әmәk haqqı
pensiya, başqa sosial müavinәtlәr vә ödәnişlәr
әmәk haqqına üstәlik
әmәk haqqı, pensiya, başqa sosial müavinәtlәr vә ödәnişlәr
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551 Mülkiyyәt formasına görә aşağıdakı bank tәsnifat qrupuna daxil deyil?

•

kooperativ banklar
dövlәtlәrarasi banklar
bәlәdiyyә vә kommunal
dövlәtin iştirakı olan banklar
hökumәt bankları

552 Kommersiya banklarının tәsnifat qrupuna daxil deyil?

•

vasitәçi banklar
ipoteka bankları
investisiya bankları
әmanәt bankları
kooperativ banklar

553 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sisteminin ikinci pillәsi hesab
edilir?

•

Lizinq kompaniyaları
Mәrkәzi Bank
Milli Bank
Kommersiya bankları
Kredit tәşkilatları

554 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sisteminin birinci pillәsi hesab
edilir?

•

Bank Standart
Xalq Bank
Mәrkәzi Bank
Texnika Bank
Royal Bank

555 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sistemi .....?

•

pillәsizdir
üç pillәlidir
iki pillәlidir
bir pillәlidir
dörd pillәlidir

556 Bаnklаr aşağıdakı sahәdә fәаliyyәt göstәrir?

•

istеhsаlаtdа
broker fәaliyyәti sahәsindә
konsaltinq sahәsindә
istehsal sahәsindә
mübаdilә sаhәsindә

557 Bank kreditlәri, başqa müәssisәdәn alınan boclar, büdcә vә büdcәdәnkәnar fondlardan ayrılmış
vәsaitlәr vә s. müәssisәnin maliyyә ehtiyatlarının yaradılması baxımından hesab edilir?

•

daxili mәnbәlәr
sığorta mәnbәlәri
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әvәzli mәnbәlәr
xarici mәnbәlәr
birdәfәlik mәnbәlәr

558 Banklar aşağıdakı hansı fәaliyyәt növü ilә (Mәrkәzi Bankdan aldığı bank lisenziyasında qadağan
edilmәmişdirsә) mәşğul ola bilmәzlәr?

•

ödәniş vasitәlәrinin (o cümlәdәn kredit vә debet kartları, yol çeklәri vә bank köçürmә veksellәri)
buraxılması;
kreditlәrin (tәminatlı vә (vә ya) tәminatsız) verilmәsi, o cümlәdәn istehlak vә ipoteka kreditlәşdirilmәsi,
faktorinq, lizinq xidmәtlәri vә digәr kreditlәşdirmә növlәrinin hәyata keçirilmәsi;
fiziki vә hüquqi şәxslәrin hesablarının, o cümlәdәn bankların müxbir hesablarının açılması vә aparılması;
klirinq, hesablaşmakassa xidmәtlәri, pul vәsaitinin, qiymәtli kağızların vә ödәniş vasitәlәrinin
köçürülmәsi üzrә xidmәtlәr göstәrilmәsi;
manatın xarici valyutalara nisbәtdә rәsmi mәzәnnәsini mütәmadi müәyyәn edir vә elan edir;

559 Pul vәsaitlәrinin yaradılması metodları aşağıdakılardan hansıdır?

•

mәcburi vә birdәfәlik
mәcburi vә zәruri
öhdәlik vә könüllü
mәcburi vә könüllü
könüllü vә qarşılıqlı

560 Mәrkәzi Bankının rәsmi idarәçiliyindә olan qızıl vә valyuta ehtiyatları nә hesab edilir?

•

qızılvalyuta fondu
maliyyә fondu
pul fondu
varidat fondu
qızıl fondu

561 Ümumiyyәtlә vergilәrin ödәnilmәsinin hansı әsas vasitәsi var?

•

ilk üç bәnddә qeyd olunan
deklarasiya üzrә vergilәrin ödәilmәsi
gәlir mәnbәyindә verginin ödәnilmәsi
verginin ödәnilmәsinin kadast vasitәsi
ilk iki bәnddә qeyd olunan

562 Vergi hüququ hansı iqtisadi hüquq sahәsinin institutu hesab edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
büdcә hüququnun
maliyyә hüququnun
inzibati hüququn
mülki hüququn
tәsәrrüfat hüququnun
әlavә dәyәr vergisi haqqında qanun
mәnfәәt vergisi haqqında qanun
Azәrbaycan Respublikasının konstitusiyası

563 Beynәlxalq post göndәrişlәrinin statistikası daxildi
Xarici iqtisadi әlaqәlәr statistikasına aid edilmәsi proquozlaşdırılır.
Xarici ticarәtin gömrük statistikası
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•

XİFdәn xidnıәtlәr statistikası obyektinә
Xüsusi gönırük xidmәtlәr statistikası obycktinә
Xarici iqtisadi әlaqәlәr statistikasına aid deyil

564 Qaçaqmalçılıq hansı sәnәdlә cinayәt kimi hüquqi tәyinini tapıb?

•

«Dövlәt Gömrük Komitәsi haqqında Әsasnamә»
Cinayәt Mәcәllәsi
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi
Gömrük Mәcәllәsi
«Gömrük orqanlarında xidmәt haqqında Әsasnamә»

565 Gömrük orqanlarının hüquqmühafizә fәaliyyәtinin hüquqi әsasları hansı sәnәddә әks olunub?

•

AR Gömrük Mәcәllәsi
AR Konstitusiyası
AR Mülki Mәcәllәsi
AR Cinayәt Mәcәllәsi
AR İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi

566 Dövlәt büdcәsi hesabına idxal olunan mallar (AR Maliyyә Naz. Tәsdiqedici sәnәdi әsasında)

•

ӘDV konkret mallar üzrә alın
ӘDVdәn azaddır
ӘDVyә cәb olunur
ӘDVdәn qismәn azaddır
ӘDV sonradan qaytarılmaqla ödәnişә cәlb olunur

567 Qanunvericiliyә görә gömrük güzәştlәri hansılar hesab olunur

•

Rüsumun tam ödәnilmәsi
Rüsumun әvvәlcәdәn ödәnilmәsi
Rüsum ödәnişlәrindәn azad etmә
Rüsüm dәrәcәlәrinin sabitliyi
Malın güzәştli gәtirilmәsi (çıxarılması) üçün tarif kvotlarının lәğv edilmәsi

568 Beynәlxalq alqısatqı kontraktlarında ödәniş qaydaları

•

Tәdricәn ödәmә
Nağd ödәmә
Avansla ödәmә
Kreditlә ödәmә
Qiymәtli kağızlarla ödәmә

569 Gömrük rejimlәri malların hәrәkәt istiqamәtinә görә neçә yerә bölünür?

•

Tәkrar idxal, tәkrar ixrac
İdxal, ixrac
Müvәqqәti idxal, idxal, emal, anbar, ixrac, müvәqqәti ixrac, tranzit
Tәkrar idxal, idxal, ixrac, tәkrar ixrac, tranzit
İdxal, tranzit, ixrac

570 Qısa bәyannamә nәdir?
Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri üzrә әsas gömrük rәsmibşdirilmәsi zamanı qısa bәyannamә tәtbiq edilә bilәr

•

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp#

87/108

1/3/2016

•

Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri müәyyәn gömrük rejimi altında yerlәşdirilәnәdәk qısa bәyannamә tәtbiq
edib bilәr
Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri müәyyәn gömrük rejimi altında yerlәşdirildikdәn sonra qısa bәyannamә
tәtbiq edib bilәr
Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri müvәqqәti saxlanc anbarına yerlәşdiribnәdәk qısa bәyannamә tәtbiq edi
bilәr
Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri gömrük anbarı gömrük rejimi altında yerlәşdirilәndә qısa bәyannamә tәtbiq
edilә bilәr

571 Valyuta nәzarәtindә iddia orbitraj sәnәdi hansıdır.

•

Tәftiş aktı
Etiraz mәktubu
Mәhkәmәyә vә ya orbitraja iddia әrizәsi (isk)
Mәhkәmәyә vә ya orbitraj nümayәndәsinә zәng vurmaq
Reklamasiya mәktubu

572 Valyuta nәzarәtindә bazar sәnәdi hansıdır.

•

Müәssisә rәhbәrinin әmri
Faktura
Satış pasportu
Yol vәrәqi
Bank arayışı

573 Xarakterinә görә liscnziyaların növlәrinә aid deyildir

•

Normativlәşdirmә
Baş lisenziya
Fәrdi lisenziya
Kontingenlәşdirımә
Adi lisenziya

574 Sәrbәst anbar tәsis etmәk üçün hansı dövlәt orqanının razdılığı tәlәb olunur?

•

Azәrbaycan Respublikası Әdliyyә Nazirliyinin
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin xüsusi razılığı
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin sәrәncamı
Dövlәt Gömrük Komitәsindәn lisenziya alınmaqla
Yerli icra hakimiyyәti orqanının icazә sәnәdi

575 AR idxalixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi Qaydaları nı kim tәsdiq edib?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
AR Milli Mәclisin sәdri
AR Nazirlәr Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti

576 Gömrük hüququnun mәnbәlәri formalaşır...?

•

iqtisadi sistem transformasiya edildikdә
dövlәtin yaranması zamanı
beynәlxalq tәşkilatlara üzv olduqda
dövlәt orqanlarının hüququyaratma fәaliyyәti nәticәsindә
valyuta әmәkdaşlığında
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577 Daşınma cәdvәli nә vaxt tәrtib olunmur?

•

Üzvi gübrәlәrin daşınması zamanı
Xüsusi icazә tәlәb olunan mallar idxal olunduqda
Humanitar yük gәtirildikdә
BYD ilә daşımalar zamanı
SMRlә daşınına zaınanı

578 Gömrük tarifi haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

1999cu ildә
2005ci ildә
2007ci ildә
1993cü ildә
1995ci ildә

579 Beynәlxalq iqtisadi hüquq neçәnci әsrdә yaranmışdır?

•

XX
XVI
XVII
XVIII
XIX

580 Beynәlxalq iqtisadi hüquq nәdir?

•

maliyyәkredit münasibәtlәrini tәnzimlәyәn hüquqdur
dövlәtlәrarası iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquqdur
dövlәtlәrarası siyasi münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquqdur
yalnız ticari iqtisadi әlaqәlәri tәnzimlәyәn hüquqdur
miqrasiya münasibәtlәrini tәnzimlәyәn hüquqdur

581 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin әsasında hansı sәnәd durur?

•

«böyük sәkkizlik» ölkәlәri;
beynәlxalq müqavilәlәr;
beynәlxalq niyyәt protokolları;
beynәlxalq sazişlәr;
beynәlxalq razılaşmalar;

582 Beynәlxalq iqtisadi hüququn predmeti nәdir?

•

qeyriәmlak hüququ
maddi substansiyalar
qeyri maddi substansiyalar
tәnzimlәnәn hüquqi münasibәtlәr
әmlak hüququ

583 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi hüququn metodlarına aid deyil?

•

hәvәslәndirici
imperatiıv
dispozitiv
aparıcı
tövsiyyәedici
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584 Beynәlxalq iqtisadi hüququn mәnbәlәrinә aid deyil?

•

sәrәncamverici aktlar
Konstitusiya
Mülki Mәcәllә
beynәlxalq müqavilәlәr
beynәlxalq adәtlәr

585 Gömrük hüququ elmin hansı sahәsinә aiddir?

•

inzibati hüquq
hüquq
gömrük işi
iqtisadiyyat
iqtisadi hüquq

586 Dövlәt Gömrük Komitәsinin әsasnamәsi kim tәrәfindәn tәsdiq edilir?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
AR Milli Mәclisi
AR Nazirlәr Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti

587 Azәrbaycan Respublikası Kömrük Mәcәllәsinә uyğun olaraq fiziki vә hüquqi şәxslәr tәrәfindәn
kömrük rüsumları hara ödәnilir?

•

firmalara
kömrük orqanlarına
yerli büdcәyә
dövlәt büdcәmsinә
bәlәdiyyәlәrә

588 Bunlardan hansı Gömrük hüququ nun prinsipinә aid deyil?

•

beynәlxalq әmәkdaşlıqdan yararlanmaq
qanunçuluq
elmilik
demokratiklik
tәcrübәdәn yararlanmaq

589 Gömrük orqanlarının әsas vәzifәlәri aşağıdakı bәndlәrdәn hansında tam ifadә olunmuşdur?

•

Gömrük işinә dair qanunvericilik aktlarının hazırlanması, xarici iqtisadi әlaqәlәrin yaradılması
Daxili bazarın qorunması, gömrük nәzarәti vә tәnzimlәmә vasitәlәruıdәn istifadәınin tәmin olunması, milli
iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması, iqtisadi siyasәtdәn irәli gәlәn digәr vәzifәlәrin hәyata
keçirilmәsi
Bütün sahәlәrә dair qanun pozuntularma qarşı mübarizә aparmaq, iqtisadi siyasәtdәn irәli gәlәn vәzifәlәri
hәyata keçirmәk
Daxili bazarı qorumaq, qaçaqmalçılığa vә digәr qanun pozuntularına qarşı statistik mәlumatların analiz
olunması, gömrük işinә dair qanunvericilik aktlarının hazırlanması
Gömrük işinә dair qanunvericilik aktlarının hazırlanması, gömrük rüsum dәrәcәlәrinin müәyyәn olunması,
milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması

590 Gömrük işi nәdir?
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•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirilәn mallara göınrük nәzarәti, göınrük
rәsmilәşdirilmәsidir
göıurük sәrhәddindә baş verәn qanun pozuntularunn vә qaçaqmalçılıq hallarının qarşısının alınması
ınәqsәdilә hәyata keçirilәn tәdbirlәrdәn ibarәtdir
Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәddindәn keçirilmәsinin qaydaları vә şәrtlәrindәn, gömrük
ödәnişlәrinin alınması, göınrük rәsmilәşdirilmәsi, gömrük nәzarәti vә gömrük siyasәtinin hәyata
keçirilmәsinin digәr vasitәlәrindәn ibarәtdir
Azәrbaycan Respublikası gömrük sәrhәddindәn keçirilәn mallara göınrük nәzarәtinin hәyata
keçirilmәsidir
Azәrbaycan Respublikasının göınrük sәrhәddindәn keçirilәn ınalların göınrük rәsmilәşdirilmәsidir

591 Bunlardan hansı Gömrük hüququ nun prinsipinә aid deyil?

•

beynәlxalq sazişlәrә riayәt edilmәsi
demokratiklik
bazar qanunlarına әsaslanmaq
әhatәli gömrük tәnzimlәnmәsi
qanunçuluq

592 AR Gömrük Mәcәllәsinin tәtbiqi haqqında normativ aktı kim qәbul edib?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
AR Milli Mәclisin sәdri
AR Nazirlәr Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti

593 Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququn mәnbәlәri içәrisindә әsas hesab olunur?

•

Dövlәt büdcәsi
Mülki mәcәllә
Azәrbaycan Respublikasının Kontitusiyası
Antiinhisar qanunvericiliyi
Rәqabәt mәcәllәsi

594 Azәrbaycan Respublikasının normativhüquqi aktlarının ierarxik sistemindә ali hesab edilir?

•

idarәlәrin normativ aktları
qanunlar
prezidentin fәrmanları
hökümәtin qәrarları
nazirliklәrin normativ aktları

595 әn geniş yayılmış hüquq forması aşağıdakılardan hansıdır?

•

hüquqi adәt
mәhkәmә presedenti
normativ mәzmunlu müqavilә
konsolidasiya
normativhüquqi akt

596 Gömrük Komitәsinә әmәliyyataxtarış sәlahiyyәtini kim verir?
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
AR Milli Mәclisin sәdri
AR Nazirlәr Kabineti
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•

AR Baş Naziri
AR Prezidenti

597 Gömrük hüquqi baxımından hüquqi tәsir necә xarakterizә edilir?

•

haqsız rәqabәti şәrtlәndirir
insanların hüquqi statusunu müәyyәn edir
insanların fәaliyyәtinin istiqamәtini müәyyәn edir
insanlar arasında diskriminasiya yaradır
iqtisadi cinayәtkarlığa sövq edir

598 Hüquqi tәnzimlәmә necә xarakterizә oluna bilәr?

•

iqtisadiyyatın mühafizә olunmasıdır
dövlәtin idarәetmә mexanizminin әsasdır
yalnız bir sahәdә hәyata keçirilәn tәdbirlәrdir
iqtisadi sistemin fәaliyyәtinin stimullaşdırılması sistemidir
ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquqi vasitәlәr sistemidir

599 Gömrük hüququ?

•

istehlak proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq normalarının mәcmusudur
a) istehsal proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunların toplusudur
bölgü proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunlardır
beynәlxalq münasibәtlәr proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq normalarının
mәcmusudur
mübadilә proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq normalarıdır

600 Neoinstitutsionalizm nәzәriyyәsi baxımından Gömrük hüququ hansı hüquq sahәsinin xüsusi bir
istiqamәti hesab edilir?

•

“Beynәlxalq hüquq nәzәriyyәsi”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“Cinayәt hüquq nәzәriyyәsi”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“Ailә hüquq nәzәriyyәsi”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“İnzibati hüquq nәzәriyyәsi”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“Mülki hüquq nәzәriyyәsi”ndәn ayrılan istiqamәtdir

601 Gömrük hüququnun әsas mәqsәdlәrindәn deyil?

•

Azәrbaycan Respublikasının sosialiqtisadi üstünlüklәrini vә maraqlarını qorumaq
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması üçün maliyyә tәminatı yaratmaq
gömrük işinin inkişafını vә tәkmillәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün, gömrük vә digәr müvafiq dövlәt
orqanlarına sәmәrәli fәaliyyәt şәraiti yaratmaq
gömrük siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün optimal vә daha çox demokratik dәyәrlәrә söykәnmiş gömrük
sistemi yaratmaq
ölkә vәtәndaşlarının hüquq vә azadlıqlarının qanuni tәminatı mәqsәdilә gömrük qanunvericiliyindә
nәzәrdә tutulan hüquqlarının qorunması üçün sabit hüquqi tәminat yaratmaq

602 Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququnun prinsipi deyil?

•

gömrük hüququnun vasitә vә alәtlәrinin sәmәrәli tәminatı
qanunçuluq
demokratiklik
humanizm
әhatәli vә aydın gömrük tәnzimlәnmәsi

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp#

92/108

1/3/2016

603 Dövlәt Gömrük Komitәsinin sisteminә daxil olan gömrük orqanları vә tәşkilatları barәdә
normativ akt kim tәrәfindәn qәbul edib?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
AR Milli Mәclisin sәdri
AR Nazirlәr Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti

604 Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri vәzifәyә kim tәrәfindәn tәyin edilir?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
AR Milli Mәclisin sәdri
AR Nazirlәr Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti

605 Gömrük orqanının vәzifәli şәxsinin hüququ hansı normativ akta әsasәn verilib?

•

Gömrük Komitәsinin sәdri
AR Konstitusiyası
AR Gömrük Mәcәllәsi
AR Prezidentinin fәrmanı
AR Nazirlәr Kabinetinin qәrarı

606 Gömrük işini hәyata keçirәn yerli orqanın әsasnamәsi kim tәrәfindәn tәsdiq edilir?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
AR Milli Mәclisi
AR Nazirlәr Kabineti
AR Baş Naziri
AR Prezidenti

607 Daşıyıçı dedikdә nә başa düşülür?

•

Xüsusi sәllahiyyәtli gömrük işçisi
Malları keçirәn şәxs vә malların mülkiyyәtçisi
Müәyyәn haqq almaqla mallara dair gömrük rәsmilәşdirilmәsini hәyata keçirәn şәxs
Gömrük rәsmilәşdirilmәsi mәqsәdilә malları vә nәqliyyat vasitәlәrini bәyan edәn, tәqdim edәn, göstәrәn
hüquqi şәxs
Faktiki olaraq malları keçirәn şәxs vә ya nәqliyyat vasitәlәrinin istifadәsi üçün mәsul olan şәxs

608 Gömrük proseslәrindә әDV hansı sәnәdә әsasәn tәtbiq edilir?

•

Mülki Mәcәllә
Gömrük Mәcәllәsi
Әlavә dәyәr haqqında» AR Qanunu
« Gömrük tarifi haqqında» AR Qanunu
Vergi Mәcәllәsi

609 Xüsusi razılıq tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısının tәsdiq edilmәsi haqqında normativ aktı
kim qәbul edib?
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
AR Milli Mәclisin sәdri
AR Nazirlәr Kabineti
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•

AR Baş Naziri
AR Prezidenti

610 Açıq tipli müvәqqәti saxlanc anbarı hansı mallar üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

Avtomobil nәqliyyatı üçün
İstәnilәn mallar
Müәyyәn şәxslәrin malları
İstәnilәn şәxslәrin istәnilәn malları
Xüsusi şәrait tәlәb edәn Xüsusi kateqoriyalı mallar

611 Aparma (ixrac) zamanı mal vә nәqliyyat vasitәlәrinә dair gömrük nәzәrinin başlanması?

•

Mal vә nәqliyyat vasitәlәri gömrükxanaya daxil olduğu vaxtdan
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük orqanlarına tәqdim olunduğu an
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinә dair sәnәdlәrin gömrük orqanlarına tәqdim olunduğu an
Gömrük bәyannamәsinin qәbul edildiyi an
Gömrük nәzarәti zonasına daxil olduğu an

612 Prezidentin 28 fevral 1995ci il tarixli Azәrbaycan Respublikasında valyuta tәnzimlәnmәsini
sәrbәstlәşdirmәk haqqında fәrmanına uyğun olaraq ölkәnin valyuta ehtiyatlarını Azәrbaycan
Respublikası?

•

Xarici ölkәlәr vә maliyyә qurumları idarә edir
Mәrkәzi Bankı idarә edir
Maliyyә Nazirliyi idarә edir
Nazirlәr Kabineti idarә edir
Әhalisi idarә edir

613 Müәssisә vә tәşkilatların valyuta vәsaiti aşağıdakılar hesabına formalaşır?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
xarici iqtisadi fәaliyyәtdәn,
daxili valyuta bazarında valyuta alınmasından
valyuta kreditlәri formasında,
habelә Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә zidd olmayan digәr formalarda әldә edilәn valyuta
hasilatı hesabına formalaşır.

614 Hüquqi şәxs olan rezidentlәrin Azәrbaycan Respublikasında valyuta әmәliyyatlarına aşağıdakılar
tәtbiq edilir?

•

ilk üç bәnddә qeyd olunanlar
Hüquqi şәxs olan rezidentlәr tәrәfindәn cari valyuta әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi üçün heç bir
mәhdudiyyәt qoyulmur.
Kapitalın hәrәkәti ilә bağlı valyuta әmәliyyatları hüquqi şәxs olan rezidentlәr tәrәfindәn Azәrbaycan
Respublikası Milli Bankının müәyyәn etdiyi qaydada aparılır.
Hüquqi şәxs olan rezidentlәr valyuta sәrvәtlәrini köçürmә yolu ilә Azәrbaycan Respublikasına gәtirmәk
vә Azәrbaycan Respublikasından çıxarmaq, habelә gömrük prosedurlarına әmәl etmәklә ölkәyә gәtirmәk
vә ölkәdәn çıxarmaq hüququna malikdirlәr.
Hüquqi şәxs olan rezidentlәr valyuta sәrvәtlәrini köçürmә yolu ilә Azәrbaycan Respublikasına gәtirmәk
hüququna malik lakin Azәrbaycan Respublikasından çıxarmaq, hüququna malik deyillәr.

615 Gömrük hüququnun әsas mәqsәdlәrindәn deyil?

•

Azәrbaycan Respublikasının sosialiqtisadi üstünlüklәrini vә maraqlarını qorumaq
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması üçün maliyyә tәminatı yaratmaq
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gömrük işinin inkişafını vә tәkmillәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün, gömrük vә digәr müvafiq dövlәt
orqanlarına sәmәrәli fәaliyyәt şәraiti yaratmaq
gömrük siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün demokratik dәyәrlәrә söykәnmiş gömrük sistemi yaratmaq
gömrük siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün optimal gömrük sistemi yaratmaq

616 Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququnun prinsipi deyil?

•

gömrük hüququnun vasitә vә alәtlәrinin sәmәrәli tәminatı
qanunçuluq
demokratiklik
humanizm
әhatәli vә aydın gömrük tәnzimlәnmәsi

617 BYD ilә daşınma dcdikdә nә başa düşülür?

•

Yüklәrin dәmir yolu, tәyyarә vә gәmi ilә daşınması
Razılığa gәlәn tәrәflәr arasında yükbrin yalnız avtonәqliyyat vasitәsib tәminatlı daşınması
Razılığa gәbn tәrәfın göndәrәn gömrük orqanından digәr razılığa gәlәn tәrәfın tәyinat gömrük orqanına
yükbrin tәminatlı daşınmasından ibarәtdir.
Yüklәrin dәmir yolu ilә daşınması
Yüklәrin tәyyarә ilә daşınması

618 Aşağıdakı qrafalardan hansında yalnız nәqliyyat sәnәdlәri göstәrilmişdir?

•

BYD, daşınma cәdvәli
Yol nәqliyyat qaimәsi, dәmiryol nәqliyyatı üçün daşınma cәdvәlbri, BYD, hesabqaimә
BYD, daşınma cәdvәli, konosament, baqaj qәbzi, yol nәqliyyat qaimәsi, spesifıkasiya
Yol nәqliyyat qaimәsi, dәmiryol nәqliyyatı üçün daşınma cәdvәllәri, BYD, konosament, baqaj qәbzi
Hesabqaimә, BYD, SMR, konosatnent, daşınma cәdvәli

619 Malların tranzit istiqamәtdә keçirilmәsi zamanı hansı hallarda tranzit bәyannamәsi tәrtib olunmur

•

BYD ilә daşındıqda
Gömrük ödәnişlәri depozit hesaba köçürüldükdә, bank tәminatı olduqda vә BYD ilә daşınma zamanı
BYD vә dәınir yol qaimәsi ilә daşınma zamanı
Yol nәqliyyat qaimәsi, BYD vә dәmir yol qaimәsi ilә daşınma zamanı
Bank tәıninatı olduqda, BYD ilә daşındıqda

620 Tәkrar idxal gömrük rejimi dedikdә nә başa düşülür?

•

İdxal edilmiş malın digәrölkәyә ixracı
gömrük әrazisindә vә ya ondan kәnarda gömrük rüsumlarından, vergilәrdәn tamamilә vә ya qismәn azad
olunmaqla, hәmçinin iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilmәdәn mallardan istifadә edilmәsinә yol
verilmәsindәn ibarәt gömrük rejimidir
gömrük әrazisinә gәtirilәn malların bu әrazidәn aparılması haqqında öhdәlik götürülmәdәn daimi olaraq
gömrük әrazisindә qalmasından ibarәt gömrük rejimidir
İxrac gömrük rejiminә uyğun olaraq gömrük әrazisindәn aparılmış Azәrbaycan mallarının qanunla
müәyyәn olunmuş müdәtdә gömrük rüsumları vә vergilәr alınmadan geriyә gәtirilmәsindәn ibarәt gömrük
rejimidir
Malların iki gömrük orqanı arasında gömrük nәzarәti altında daşınmasını nәzәrdә tutan gömrük rejimidir

621 Hava gәmisi ilә sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması zamanı aşağıda göstәrilәn sәnәdlәrdәn hansı
gömrük orqanları tәrәfındәn tәlәb olunmur?
Sәrnişin cәdvәli vә heyәtin sayı
Baş bәyannamә
Karqo manifesti
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•

Sәrnişin cәdvәli
Daşınma cәdvәli

622 Daimi yaşayış mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikası әrazisinә köçüb gәlәn fiziki şәxslәr tәrәfindәn
hansı növ avtonәqliyyat vasitәlәri heç bir rüsum ödәnilmәdәn gәtirilә bilәr?

•

Әn azı altı il şәxsin istifadәsindә olan avtomobillәr
fiziki şәxsin әn azı iki tәqvim ili xarici ölkәdә yaşaması şәrtilә bütün növ nәqliyyat vasitolәri
fiziki şәxsin әn azı bir tәqvim ili xarici ölkәdә yaşaması şәrtilә bütün növ nәqliyyat vasitәlәri
fıziki şәxsin әn azı iki tәqvim ili xarici ölkәdә yaşaması şәrtilә yalnız 8703 mal qrupuna mәxsus nәqliyyat
vasitәlәri
fıziki şәxsin xarici ölkәdә yaşama müddәtindәn asıh olmayaraq 8703 mal qrupuna mәxsus nәqliyyat
vasitәlәri

623 Fiziki şәxslәr tәrәfindәn şәxsi istifadә üçün Azәrbaycan Respublikası әrazisinә müvәqqәti
gәtirilәn nәqliyyat vasitәlәrinin rәsmilәşdirilmәsi hansı sәnәdlә hәyata keçirilir?

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin texiki şәhadәtnamәsi ilә
GMO ilә
Kassa mәdaxil orderi» ilә
«Kasa mәxaric orderi» ilә
GDB ilә

624 Hansı hallarda gömrük bәyannamәsi deklaranta qaytarılır?

•

Deklarant tәlәb etdikdә
müvәqqәti gәtirilәn mallar olduqda, müşayәt olunan baqaj gәtirildikdә
müşayәt olunan vә olunmayan baqaj gәtirildikdә
müşayәt olunan baqaj gәtirildikdә, gәtirdiyi nәğd xarici valyutanı aparmaq üçün
müvәqqәti gәtirilәn mallar olduqda, gәtirdiyi nәğd xarici valyutanı aparmaq üçün

625 Beynәlxalq alqısatqı kontraktlarında istifadә olunmayan qiymәt güzәştli növlәrinә aid deyil:

•

Dillcr güzәşt
Xәstәliyә görә güzәşt
Dövriyyәyә görә güzәşt
Miqdara görә güzәşt
Mövsümü güzәşt

626 Bazarın tәsnifatı: әhatә etdiyi hüdudlara görә hansı bazar yoxdur?

•

Ölkә bazarı
Dünya bazarı
Regional bazar
Milli bazar
Şәkәr bazarı

627 Fiziki şәxs olan rezidentlәr tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә gәtirilәn valyuta
sәrvәtlәrinin mәblәği nә qәdәrdәn artıq olanda valyuta gәtirilәn ölkәnin müvafiq bank vә ya digәr
kredit tәşkilatı tәrәfindәn bu vәsaitin ona nağd şәkildә verilmәsini tәsdiq edәn arayış tәqdim
etmәlidir?

•

40 min ABŞ dolları
50 min ABŞ dolları
10 min ABŞ dolları
20 min ABŞ dolları
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30 min ABŞ dolları

628 Aşağıdakılardan hansı gömrük orqanlarının әsas funksiyası deyil?

•

ticarәtiqtisadi münasibәtlәrdә gömrük tәnimlәmәsi vasitәlәrini tәtbiq etmәk
öz sәlahiyyәti daxilindә respulikanın iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәk
Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi mәnafeyini qorumaq
xarici iqtisadi fәaliyyәtin mal nomenklaturasını aparmaq
ölkәni istәnilәn xarici müdaxilәdәn qorumaq

629 Gömrük işi sahәsindә baş verәn hüquq pozulmalarına görә qanunvericiliyә uyğun olaraq
aşağıdakı mәsuliyyәt növü tәtbiq edilmir?

•

intizam mәsuliyyәti
cinayәt mәsuliyyәti
prosessual mәsuliyyәt
inzibati mәsuliyyәt
intizam mәsuliyyәti

630 Gömrük orqanlarında xidmәt haqqında әsasnamәyә әsasәn aşağıdakı intizam tәnbehi tәdbiri
tәtbiq edilә bilmәz?

•

6 ay müdәtinә aşağı vәzifәyә keçirilmә
sonuncu xәbәrdarlıqla şiddәtli töhmәt
azadlıqdan mәhrumetmә
gömrük orqanlarında xidmәtinә xitam vermә
xüsusi rütbәnin bir pillә aşağı salınması

631 Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqnları dövlәt idarәetmә siseminә daxil olan icra
hakimiyyәti orqanı olmaqla...?

•

tәnzimlәmә qrqanıdır
әlaqәlәndirmә orqanıdır
hüquq mühafizә orqanıdır
idarәetmә orqanıdır
hüquqyaratma orqanıdır

632 Aşağıdakılardan hansı gömrük orqanlarının hüquqmühafizә fәaliyyәtinә aid deyil?

•

әmәliyyat axtarış
inzibati prosessual
cinayәt hüquqi
cinayәt prosessual
mülkiprosessual

633 Beynәlxalq iqtisadi hüququn transformasiyasında (yaranmasında) dominant hansı götürülür?

•

beynәlmilәşmә vә qloballaşma
ticarәtsiyasi әlaqәlәr
beynәlxalq miqrasiya
beynәlxalq maliyyәkredit әlaqәlәri
beynәlxalq nәqliyyat әlaqәlәri

634 Aşağıdakılardan hansılar inteqrsiyanın müqavilәinstitusional formasına aid deyil?

•

müvafiq beynәlxalq tәşkilatlarda birlәşmә;
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•

azad ticarәt zonası;
gömrük birliyi;
iqtisadi birlik;
vahid iqtisadi mәkan;

635 Beynәlxalq iqtisadi hüququn alt sisteminin hansında dövlәt maliyyә mәsuliyyәti daşımır?

•

beynәlxalq investisiya hüququ
beynәlxalq ticarәt hüququ
beynәlxalq nәqliyyat hüququ
beynәlxalq gömrük hüququ
beynәlxalq lizinq hüququ

636 Hüquqazidd iqtisadi mәcburetmәyә aid deyil?

•

beynәlxalq müqavilәlәrdә әks olunan konkret xüsusi razılaşmalar
iqtisadi blokada
iqtisadi boykot
embarqo
gәmilәrin saxlanılması (hәbsi) vә aktivlәrin dondurulması

637 Öz iqtisadi fәaliyyәtlәri vә tәbii resursları üzәrindә daimi suverenliyi prinsiplәrinin әsas tәrkib
hissәlәrinә daxil deyil?

•

öz xalqının, bütün vәtәndaşların iqtisadi inkişafı hüququ;
tәbii sәrvәtlәrә azad sahiblik etmәk, sәrәncam vermәk, istismar etmәk, öz iqtisadi fәaliyyәtlәrindә
müstәqillik hüququ;
TMKnın fәaliyyәtinә, investisiyalara nәzarәt vә tәnzimlәnmәsi dә daxil olmaqla tәbii resursların vә
iqtisadi fәalityyәtin üzәrindә sәmәrәli nәzarәt etmә hüququ
idxalixrac, valyuta vә digәr xariciiqtisadi әmәliyyatlar üzәrindә dövlәt nәzarәti hüququ
gömrük rüsumları münasibәtlәrindә bu vә ya digәr dövlәt vә ya dövlәr qrupu arasında ticarәt güzәştlәrini
nәzәrdә tutur;

638 Gömrük hüququ nun predmetinә hansı sahәlәr daxil deyil?

•

inzibati hüquq
konstitusiya hüququ
cinayәt hüququ
әmlak hüququ
mülki hüquq

639 Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddi dedikdә nә başa düşülür?

•

Gömrük nәzarәti aparılan әrazi
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinin hüdudları
Azәrbaycan Respublikasının quru әrazisi, daxili suları, Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan Respublikasına
mәnsub olan bölınәsi vә onların üzәrindәki hava mәkanı
Azәrbaycan Respublikasının Ermәnistanla sәrhәd olan hissәsindәn başqa bütün sәrhәdlәri
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinin hüdudları, hәmçinin gömrük zonalarının vә sәrbәst
anbarların perimetrlәri

640 Gömrük hüququ nun mәnbәlәrini nә tәşkil edir?
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәnәdlәri
mәcәllәler
qanunlar
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•

mәcәllә vә qanunlar
nomativ hüquqi aktlar

641 Aşağıdakılardan hansı gömrük hüquq normasının strukturuna aid deyil?

•

hipoteza
inzibati
dispozisiya
sanksiya
heç biri

642 Aşağıdakılardan hansı gömrük hüquq normalarının şәrti qruplarına aid deyil?

•

A), B) bәndlәri
qadağaedici
icraedici
mәcburedici
hüquqverici

643 Gömrük sistemindә tәsir foramasına görә hansı metodlar tәtbiq edilir?

•

Normalaşdırma metodu
Birbaşa vә tәsir metodları
Birbaşa vә dolayı tәsir metodları, normalaşdırma metodları
Birbaşa tәsir metodları
Dolayı tәsir metodları

644 Gömrük hüquq münasibәtlәri xarakterinә görә hansı münasibәtlәrә yaxındır?

•

ictimai
inzibatihüquqi
iqtisadihüqüqi
ictimaihüquqi
hüquqi

645 Gömrük hüququnda inzibatihüquqi münasibәtlәri hansı şәkildә formalaşır?

•

kompleks
üfiqi
üfiqişaquli
şaquli
blok

646 Gömrük orqanların xarakterinә görә necә orqandır?

•

inzibatiidarәetmә orqanıdır
dövlәt orqanıdır
hüqüq orqanıdır
hüquqmühafizә orqanıdır
inzibatihüquq orqanıdır

647 Dövlәt Gömrük Komitәsi sәlahiyyәtinә daxildir
iqtisadi vә sosial proqnozların işlәnib hazırlanması
sahibkarlığın inkişafı vә sahibkarlığa dövlәt yardımı
investisiyaların cәlb edilmәsi, qoyulması vә tәşviqi
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•

haqsız rәqabәtin aradan qaldırılması
dövlәt büdcәsinin kәsirinin aradan qaldırılması

648 Gömrük rejimi nәdir?

•

Gömrük rejimi gömrük tәnzimlәmә mexanizminin әsasıdır
Malların gömrük rәsmilәşdirilmәsinә qәbul olunması
Gömrük mәqsәdlәri üçün Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirilәn malların vә
nәqliyyat vasitәlәrinin statusunu müәyyәn edәn malların mәcmusu
Mallann gömrük nәzarәti altına salınması vә onun müddәalarına riayәt olunması
Gömrük rejimi  gömrük nәzarәtidir

649 Müvәqqәti ixrac rejimi altında rәsmilәşdirilmiş mallar üçün müәyyәn edilmiş qeydiyyat müddәti
başa çatdıqda hәmin malların sahibi tәrәfındәn hansı qaydalara riayәt olunmalıdır?

•

Mal tәcili geri qaytarılmalıdır
Mallar yalnız geri qaytanlmalı vә idxal rejimi altında rәsmilәşdirilmәli
Rәsmilәşdirmә göınrük orqanına tәqdim olunmuş öhdәlik üzrә mallar geri qaytarılmalı vә ya gömrük
orqanının icazәsilә ixrac gömrük rejimi altında rәsmilәşdirilmәli
Mallar geri qaytarılmalı vә qanunvericilikdә müәyyәn olunmuş qaydada hәmin mallara dair bütün gömrük
rüsum vә vergilәri ödәnilmәli
Mal tәcili satılmalıdır

650 Malların mәhv edilmәsi zamanı yaranmış tullantıar üzәrindә hansı әmәliyyatlar hәyata keçirilir?

•

Tullantılar kimyәvi eınala verilir
Göınrük nәzarәtindә olan xarici mal kimi müvafiq göınrük rejiıni altında yerlәşdirilmәli
Yaranmış tullantılar malın sahibinә tәqdim olunur
Yaranmış tullantılar yararsız hala salınaraq malın sahibinә verilir
Malın sahibi tәrәfmdәn digәr şәxslәrә satılır

651 Daşınma cәdvәli hansı mәqsәdlә tәrtib olunur?

•

Malların sayını bilmәk üçün
Tranzit daşınan yüklәrә gömrlik nәzarәtinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә
İdxal  ixrac olunau mal vә nәqliyyat vasitәlәrinә gömrük nәzarәtini tәınin etmәk mәqsәdilә
Respublikamızın әrazisinә gәtirilәn yüklәrin gömrük nәzarәti altında tәyinat gömrük orqanına
çatdırılmasını tәmin etmәk mәqsәdilә
Daxili gömrük orqanında ixrac rejiminә uyğun olaraq rәsmilәşdirilәn malın çıxış gömrük orqanına
çatdırılmasını tәınin etmәk ınәqsәdilә

652 Qısa bәyannamә nәdir

•

Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri üzrә әsas gömrük rәsmibşdirilmәsi zamanı qısa bәyannamә tәtbiq edilә bilәr
Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri müәyyәn gömrük rejimi altında yerlәşdirilәnәdәk qısa bәyannamә tәtbiq
edib bilәr
Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri müәyyәn gömrük rejimi altında yerlәşdirildikdәn sonra qısa bәyannamә
tәtbiq edib bilәr
Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri müvәqqәti saxlanc anbarına yerlәşdiribnәdәk qısa bәyannamә tәtbiq edib
bibr
Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri gömrük anbarı gömrük rejimi altında yerlәşdirilәndә qısa bәyannamә tәtbiq
edilә bibr

653 Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan sәnәdlәr qrupu aşağıdakı bәndlәrdәn hansında düzgün
göstәrilmişdir?
YGB, Nәqliyyat sәnәdlәri
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•

Bank sәnәdlәri, Gömrük sәnәdlәri, Nәqliyyat sәnәdlәri
Gömrük sәnәdlәri, Ödәniş tapşırığı, Müvafiq dövlәt orqanlarının icazә sәnәdlәri, Nәqliyyat sәnәdlәri
Gömrük qanunvericiliyinә dair sәnәdbr, Hesabfaktura, yol nәqliyyat qaimәsi, YGB
Ticarәt sәnәdlәri, Nәqliyyat sәnәdlәri, Gömrük sәnәdlәri, Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan digәr
sәnәdlәr

654 Müvәqqәti idxal rejimindә rәsmilәşdirilmiş malların gcriyә qaytarılması zamanı eynilәşdirilmә
aparılırmı, aparılırsa hansı qaydada aparıhr?

•

Aparılmır
Mallar qanunvericiliyin tәlәbinә uyğun olaraq yalnız ixrac rejimindә rәsmilәşdirilmәklә buraxılır
Gömrük baxışı keçirildikdәn vә müvafiq qaydada rәsmilәşdirildikdәn sonra geriyә qaytarılan malların
ixrac rejimindә rәsmilәşdirilmәsi hәyata keçirilir
Әvvәlki müvәqqәti idxal YGBsi әsas götürülmәklә malların ixracı hәyata keçirilir
Eynilәşdirilmә aparılmadan geriyә qaytarılan malların ixracı hәyata keçirilir

655 Azәrbaycan Respublikası әrazisinә fiziki şәxslәr tәrәfindәn hansı nәqliyyat vasitәlәri müvәqqәti
olaraq gәtirilә bilәr?

•

Minik avtomobillәri
yalnız 8703 mal qrupuna mәxsus olan avtonәqliyyat vasitәlәri, geriya apanlmamaq şәrtilә
xarici dövlәtdә daimi qeydiyyatda olmayan avtonәqliyyat vasitәlәri, geriyә aparılmaq şәrtilә
xarici dövlәtdә daimi qeydiyyatda olan avtonәqliyyat vasitәlәri, geriyә aparılmaq şәrtilә
8701, 8702, 8703, 8704, 8705 mal qrupuna mәxsus olan avtonәqliyyat vasitәlәri, geriya aparılmaq şәrtilә

656 GA4 gömrük orqanları tәrәfındәn hansı hallarda istifadә olunur?

•

Xarici vәtәndaşların idxal etdiyi malların dәyәri yüksәk olduqda
gömrük sәrhәddindәn keçirilәn vә kommersiya fәaliyyәti üçün nәzәrdә tutulmayan malların gömrük
rәsmilәşdirilmәsi başa çatana qәdәr gömrük nәzarәti altında saxlancı üçün
Azәrbaycan Respublikası gömrük sәrhәddindәn keçirilәn vә kommersiya fәaliyyәti üçün nәzәrdә
tutulmayan malların gömrük nәzarәti altında daşınması üçün
Azәrbaycan Respublikasından aparılarkәn qoyulmuş qadağalar vә mәhdudiyyәtlәr sәbәbindәn
buraxılmayan valyuta, istiqraz vәrәqәlәri, lotereya biletlәri, qiymәtli metallar vә daşlar, zәrgәrlik vә ınәişәt
әşyaları, mülkiyyәt sәnәdlәrinin saxlancı üçün
Azәrbaycan Respublikasına gәtirilmәsi qadağan olunan valyuta (ınanat), valyuta ilә ödәniş sәnәdlәri,
lotereya biletlәrinin

657 Fiziki şәxslәr tәrәfindәn gömrük sәrhәddindәn müvәqqәti keçirilәn mallar hansı qaydada
rәsmilәşdirilir?

•

Malların siyahısı götürülmәklә
l nüsxәdәn ibarәt sәrnişin bәyannamәsi vә 2 nüsxәdәn ibarәt iltizam doldurulmaqla
2 nüsxәdәn ibarәt baxış aktı vә 1 nüsxәdәn ibarәt sәrnişin bәyannamәsi
l nüsxәdәn ibarәt sәrnişin bәyannamәsi, 2 nüsxәdәn ibarәt öhdәlik
2 nüsxәdәn ibarәt öhdәlik, 2 nüsxәdәn ibarәt baxış aktı

658 Karantin nәzarәt obyekti deyil

•

Yeyinti xarakterli әtriyyat
Tara
Texniki taxıl
Bitki mәnşәli idxal mallarının saxlandığı anbarlar
Arıçılıq mәhsulları

659 Rezident vә qeyri rezidenlәr tәrәfindәn 10000 ABŞ dolları ekvivalentinәdәk valyuta sәrvәtlәrinin
Azәrbaycan Respublikası әrazisinә gәtirilmәsi zamanı hansı qaydada rәsmilәşdirilmә aparılır?
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•

Pulu şәxsin hesabına köçürmәklә
«Gömrük bәyannamәsi», geri qaytarılma barәdә «Öhdәlik»
«Gömrük bәyannamәsi» vә «Gömrük vәsiqәsi»
«Gömrük bәyannamәsi» vә Azәrbaycan Respublikasına әvvәllәr köçürülmüş xarici valyuta sәrvәtlәrinin
verilmәsi haqqında «Bank arayışı»
«Gömrük bәyannamәsi»

660 YGBdә hansı mәlumatlar açıqlanmır?

•

malın çәkisi
XİF MNa görә malın kodu
malın adı
malın çeşidi
gömrük rejimi

661 Inzibati, mülki vә digәr hüquq sahәlәrinin normalarına riayәt edilmәsi gömrük orqanlarının hansı
fәaliyyәti ilә әlaqәdardır?

•

digәr dövlәt tәşkilatları ilә әlaqәli fәaliyyәt
Daxiliiqtisadi fәaliyyәt;
hüquqmühafizә fәaliyyәti;
gömrük orqanlarının fәaliyyәti;
tәşkilatdaxili idarәçilik fәaliyyәt;

662 Hansı şәrtlәr daxilindә dövlәt müqavilә münasibәtlәrindә iştirak edir?

•

müqavilәnin bağlanması tәşәbbüsü dövlәtә aid olduqda
beynәlxalq hüquq normalarına uyğun olduqda;
dövlәtin xarici iqtisadi әlaqәlәrinin hüquqi rejimi müәyyәn edildikdә;
dövlәt maraqlarına uyğun gәldikdә;
Beynәlxalq ticarәt әnәnәlәrinә uyğun gәldikdә;

663 Gömrük hüququ nun әsasını nә tәşkil edir?

•

inzibati vә cinayәt hüquq normaları
gömrük hüquq normaları
gömrük qanunları
gömrük orqanlarının hüquqi sәnәdlәri

664 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi...?

•

Azәrbaycan Respublikasının xarici siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanıdır
Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanıdır
öz sahәsi üzrә iqtisadi siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanıdır
Azәrbaycan Respublikasının aqrar siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti
orqanıdır
Azәrbaycan Respublikasının maliyyә siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanıdır

665 Gömrük anbarı rejimi altında yerlәşdirilmiş mallarla aparıla bilәn әmәliyyatlar:
Mühaflzә xarakterli yağlamaların apanlması
MaIların daşınması üzrә әmәliyyatlar
Mallann satışa hazırlıq әmәliyyatları

•
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•

Anbarda saxlanılan mallarla qanunvericilikdә müәyyәn edilәn qaydadad tәkrar emal әmәliyyatları
Malların qorunmasını tәmin edәn әmәliyyatlar

666 Bcynәlxalq alqısatqı kontraktında istifadә olunmaya qiymәt növü hansıdır?

•

Müqavilә qiymәti
Bazis qiymәti
Möhkәm (dәyişmәz) qiymәti
Oynaq (mütәhәrrik) qiymәti
Dәyişkәn (qәrarsız) qiymәt

667 Gömrük dәyәrinin tәyin edilmәsinin VI üsulunun tәtbiqi şәrtlәri

•

Mallar Afrika qitәsindәn gәtirildikdә.
Malların qiymәti bir ınln ABŞ dollarından çox olduqda
Gәtirilәn ınallara qurğu vә avadanlıqlar olduqda
Gәtirilәn mallar karbohidrogen ehtiyyatlarım istisman üçün nәzәrdә tutulduqda
Әvvәlki beş üsulun tәtbiqi mümkün olınadıqda

668 Gömrük dәyәrinin tәyin edilmәsinin IV vә V üsullarının tәtbiqi şәrtlәri

•

Mallar humanitar mәqsәdlәr üçün gәtirildikdә
Malların tәrkibindә radiasiya aşkar edildikdә
Әvvәlki üsullarm tәtbiqi ınümkün olıuadıqda
Malların qiymәti 500 min ABŞ dollarından çox 1 mln ABŞ dollarından az olduqda
Malların sığortası olmadıqda

669 Gömrük işinin hüquqi tәnzimlәnmәsindә istifadә olunan hüquq normaları elә olmalıdır ki..?

•

iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı tәsir gücü olmasın
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı birtәrәfli olsun
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı birtәrәfli olmasın
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı qәrәzli olsun
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı birdәfәlik tәsiri olsun

670 Rüsumsuz ticarәt mağazası hansı şәxslәr tәrәfındәn tәsis oluna bilәr?

•

Sәrhәd qonşu dövlәtlәrin vәtәndaşları
İstәnilәn şәxslәr
Azәrbaycan respublikasının hüquqi vә fiziki şәxslәri
Xarici ölkәlәrin hüquqi şәxslәri
Azәrbaycan Respublikasınm hüquqi şәxslәri

671 Hansılar AR Dövlәt Gömrük xidmәtinin prinsiplәri deyil?

•

cavabdehlilik
demokratiklik
mәsuliyyәt
aşkarlıq
intizamlılıq

672 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi...?
Azәrbaycan Respublikasının xarici siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanıdır
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•

Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanıdır
Azәrbaycan Respublikasının gömrük siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanıdır
Azәrbaycan Respublikasının aqrar siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti
orqanıdır
Azәrbaycan Respublikasının maliyyә siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanıdır

673 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәlahiyyәtinә daxil deyil?

•

iqtisadi vә sosial proqnozların işlәnib hazırlanması
sahibkarlığın inkişafı vә sahibkarlığa dövlәt yardımı
investisiyaların cәlb edilmәsi, qoyulması vә tәşviqi
haqsız rәqabәtin aradan qaldırılması
dövlәt büdcәsinin kәsirinin aradan qaldırılması

674 Gömrük anbarının әrazisi:

•

Xarici әrazidir
Gömrük әrazisidir
Gömrük әrazisindәn kәnar zonadır
Gömrük nәzarәti zonasıdır
Sәrbәst anbarın әrazisidir

675 Gömrük qaydalarının pozulmasına görә mәsuliyәtdәn azad etmәnin prinsiplәri hansı sәnәddә
verilib?

•

«Dövlәt Gömrük Komitәsi haqqında Әsasnamә»
Cinayәt Mәcәllәsi
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi
Gömrük Mәcәllәsi
«Gömrük orqanlarında xidmәt haqqında Әsasnamә»

676 Azәrbaycan Respublikasında 20022006cı illәrdә aqrar bölmәnin inkişafına dair proqram da bu
tәdbir nәzәrdә tutulmamışdır?

•

ekoloji standartların tәtbiq edilmәsi
aqrar bölmәdә zәruri strukturların yaradılmasının dәstәklәnmәsi
torpaq vә su ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәnin tәmini
aqrar bölmәnin madditexniki bazasının möhkәmlәndirilmәsi
aqrar bölmәnin maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması

677 Torpaq xüsusi mülkiyyәtinә verilә bilәr?

•

Xarici ölkәlәrin vәtәndaşlarına vә hüquqi şәxslәrinә
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşlarına vә hüquqi şәxslәrinә
Azәrbaycan Respublikasının fiziki şәxslәrinә
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәrinә
Azәrbaycan Respublikasında vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә

678 әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr, xarici hüquqi şәxslәr, beynәlxalq birliklәr vә
tәşkilatlar, habelә xarici dövlәtlәr Azәrbaycan Respublikasında torpaq sahәlәrini yalnız әldә edilә
bilәrlәr?
vәrәsәlik әsasında
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•

mülki hüquq әsasında
icarә hüququ әsasında
alqısatqı әsasında
barter mübadilәsi әsasında

679 Qanunvericiliyә әsasәn torpaq bazarının obyektlәri ola bilәr?

•

Azәrbaycan Respublikasının işğal altında olan torpaq sahәlәri
Azәrbaycan Respublikasına mәxsus olan torpaq sahәlәri
yalnız Azәrbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi ilә müәyyәn olunmuş qaydada qeydiyyata
alınmış torpaq sahәlәri
Azәrbaycan Respublikasının perimetrinә daxil olan torpaq sahәlәri
Azәrbaycan Respublikasının kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaq sahәlәri

680 Qanunvericilikdә torpaq bazarında әqdlәrin belә bir növü yoxdur?

•

torpaq sahәlәrinin rentası
torpaq sahәlәrinin alqısatqısı
torpaq sahәlәrinin nizamnamә fonduna verilmәsi
torpaq sahәlәrinin bağışlanması
torpaq sahәlәrinin statusunun dәyişdirilmәsi

681 Torpaq icarәsi müqavilәsi qanun¬veri¬cilikdә müәyyәn edilmiş qaydada kim tәrәfdәn dövlәt
qeydiyyatına alınır?

•

icarә münasibәtlәrinә daxil olan icarәdar tәrәfindәn
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn
müvafiq qanunverici orqanı tәrәfindәn
müvafiq mәhkәmәlәr tәrәfindәn
icarә münasibәtlәrinә daxil olan icarәçi tәrәfindәn

682 Kәndli (fermer) tәsәrrüfatı haqqında qanuna әsasәn kәndli tәsәrrüfatı yaratmaq hüququna
malikdir?

•

16 yaşına çatmış fәaliyyәt qabiliyyәtli Azәrbaycan Respublikasının bütün vәtәndaşları
18 yaşına çatmış fәaliyyәt qabiliyyәtli bütün vәtәndaşlar vә vәtәndaşlığı olmayanlar
hüquq qabiliyyәtli Azәrbaycan Respublikasının bütün vәtәndaşları
18 yaşına çatmış fәaliyyәt qabiliyyәtli Azәrbaycan Respublikasının bütün vәtәndaşları
fәaliyyәt qabiliyyәtli Azәrbaycan Respublikasının bütün hüquqi şәxslәri

683 Azәrbaycan Respublikasının әrzaq Tәhlükәsizliyi Proqramı Azәrbaycan Respublikası
Hökumәtinin әrzaq tәhlükәsizliyi sahәsindәki..?

•

dövlәt quruluşunu tәmin edir
dövlәt büdcәsi öhdәliyini tәşkil edir
öhdәlik vә mәqsәdlәrini әhatә edir
sәlahiyyәtlәrini әhatә edir
xarici öhdәliklәrini müәyyәn edir

684 Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi haqqında әsasnamәyә әsasәn
aşağıdakılardan hansı nazirliyin vәzifәsi deyil?
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә iqtisadi islahatların hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә dövlәt siyasәtinin formalaşdırılmasının vә hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi
ölkәdә aqrar islahatının hәyata keçirilmәsindә yerli vә rayon aqrar islahatı komissiyalarına әmәli
kömәklik göstәrilmәsi
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•

kәnd tәsәrrüfatının texnika, maşın, avadanlıq, ehtiyat hissәlәri vә digәr istehsal tәyinatlı mallara olan
tәlәbatın tәhlil edilmәsi vә proqnozlaşdırılması
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә istehsalın tәşkili vә hәyata keçirilmәsi

685 Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi haqqında әsasnamәyә әsasәn
aşağıdakılardan hansı nazirliyin funksiyası deyil?

•

suvarılan torpaqların vә kәnd tәsәrrüfatının su tәchizatının yaxşılaşdırılmasına dair tәdbirlәr hәyata
keçirmәk
tabeliyindә olan idarә vә tәşkilatların fәaliyyәtinә öz sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә kömәklik göstәrmәk vә
nәzarәt etmәk
öz sәlahiyyәtlәri hüdudlarında kәnd tәsәrrüfatında tәsәrrüfat fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsini hәyata
keçirmәk
dövlәt bitki mühafizә vә bitki karantini xidmәtlәrini tәşkil edir vә dövlәt fitosanitar nәzarәtini hәyata
keçirmәk
kәnd tәsәrrüfatında tәsәrrüfat fәaliyyәtinin regional tarazlığın tәmin olunması tәdbirlәrini hәyata keçirmәk

686 Aqrar hüququnun әsas mәnbәyi kimi Azәrbayca Respublikası Konsti¬tu¬si¬ya¬sının
normalarının aqrar münasibәtlәrin hüquqi tәnzimlәnmәsi sahәsindә aşağıdakı tәsnifat qrupu yoxdur?

•

bazar aqrar iqtisadiyyatının formalaşmasının lazımi şәraiti kimi inhisarçı fәaliyyәtin mәhdudlaşdırılması
vә azad rәqabәt
bütün ölkә çәrçivәsindә aqrar sahibkarlıq vә digәr iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә vahid iqtisadi mәkan
aqrar sahibkarlıq sahәsindә vәtәndaşların hüquq vә azadlıqları vә ya kәnd tәsәrrüfatı kommersiya
tәşkilatlarının vә sahibkarların hüquqi vәziyyәti
aqrosәnaye istehsalı sahәsindә sahibkarlıq vә digәr iqtisadi fәaliyyәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi
aqrar sahәdә iqtisadi fәaliyyәtin inteqrasiyasının tәmin edilmәsi vә iqtisadi tәhlükәsizlik

687 Aqrar sahәdә aparılanislahatın mәqsәdini, vәzifәlәrini, әsas istiqamәtlәrini vә prinsiplәrini
müәyyәn edәn normativ akt hansıdır?

•

”Sovxoz vә kolxozların islahatları haqqında” qanun
“Torpaq islahatı hqqında” qanun
“Aqrar islahatının әsasları haqqında” qanun
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
“Kәndlifermer tәsәrrüfatı haqqında”qanun

688 Aqrar bölmәdә yeni mülkiyyәt münasibәtlәrinin aşağıdakı mülkiyyәt formalarına әsaslanması
nәzәrdә tutulmuşdur?

•

dövlәt mülkiyyәti, sәhmdar mülkiyyәti, tәsәrrüfat mülkiyyәt
dövlәt mülkiyyәti, bәlәdiyyә mülkiyyәti, xüsusi mülkiyyәt
fәrdi mülkiyyәt, korparativ mülkiyyәt, ailә mülkiyyәt
ictimai mülkiyyәt, kollektiv mülkiyyәt, xüsusi mülkiyyәt
aqrar mülkiyyәti, sәnaye mülkiyyәti, tikinti mülkiyyәt

689 Aqrar sektorda çoxnövlü tәsәrrüfat formalarına aid deyil?

•

mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә formasında fәaliyyәt göstәrәn birgә tәsәrrüfatlar
xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan kәndli (fermer) tәsәrrüfatları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı asossasiyaları
dövlәt kәnd tәsәrrüfatı istehsalı müәssisәlәri
şәriklipayçı formasında fәaliyyәt göstәrәn kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri

690 Aqrar sektora dövlәt himayәsi tәdbiri deyil?
işğal altından azad edilmiş әrazilәrdә aqrar – sәnaye kompleksinin bәrpası vә inkişaf etdirilmәsi
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•

aqrar bölmәyә investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması
regionlar üzrә tarazlığın tәmin edilmәsi
mәqsәdli dövlәt proqramları әsasında meliorasiya vә irriqasiya işlәrinin aparılması
kәnd tәsәrrüfatı maşınlarının vә digәr maddi – texniki vasitәlәrin istehsal bazasının yaradılması

691 Aqrar bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsi alәti deyildir?

•

maliyyә  kredit müәssisәlәrinin işinin aqrar bazarın tәlәbatına uyğunlaşdırılması
mühüm kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının stimullaşdırılması
әmtәә istehsalçılarının xarici bazarın zәrәrli tәsirindәn qorunması vә tәminatlı daxili bazarın yaradılması,
bank işinin tәkmillәşdirilmәsi
sığorta işinin tәkmillәşdirilmәsi

692 Qiymәt iqtisadi kateqoriya kimi aşağıdakı funksiyalardan hansını hәyata keçirmir?

•

qiymәtin dәyәrdәn kәnarlaşması imkanı ilә әlaqәdar bölüşdürücü funksiyası.
ictimai әmәk mәsrәflәrinin uçotu vә ölçülmәsi funksiyası;
tәsәrrüfatda proporsionallıq vә tarazlılığın tәmin olunması funksiyası.
qiymәtin stimullaşdırıcı funksiyası.
qiymәtin fiskal, yәni büdcә gәlirlәrini tәmin etmә funksiyası

693 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununa әsasәn qiymәt nәdir?

•

mәhsulun (malın, işin, xidmәtin) ona sәrf edilәn dәyәrin pulla ifadәsidir
mәhsulun (malın, işin, xidmәtin) ifadә olunan dәyәridir
mәhsulun (malın, işin, xidmәtin) yaradılmasına çәkilәn xәrcdir
mәhsulun (malın, işin, xidmәtin) ifadә olunan xәrcidir
mәhsulun (malın, işin, xidmәtin) ona sәrf edilәn әmәyin pulla ölçülmәsidir

694 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә aşağıdakı
qanunlardan hansılar daxildir?1. "Tәbii inhisarlar haqqında" Azәrbaycan Respublikasının Qanunu 2.
"Antiinhisar fәaliyyәti haqqında" Azәrbaycan Respublikasının Qanunu 3. "Haqsız rәqabәt haqqında"
Azәrbaycan Respublikasının Qanunu 4. "Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında" Azәrbaycan
Respublikasının Qanunu 5. Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu

•

hamısı
1,2,3
1,2,4
2,3,4
3,4,5

695 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsi neçә metodla tәnzimlәnir?

•

5
1
2
3
4

696 әsas Kommersiya әmәliyatlarına aiddir?

•

bütün variantlarda qeyd olunanlar
maddi formada malların mübadilәsi üzrә әmәliyyatlar
patentlәr, lisenzyalar, «nouhau»larla ticarәt formasında elmitexniki biliklәrin
texniki xidmәtlәrin mübadilәsi üzrә әmәliyatlar (mәslәhәt vә tikinti injinirinqi)
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ilk iki variantda qeyd olunanlar

697 әsas Kommersiya әmәliyatlarına aiddir?

•

ilk iki variantda qeyd olunanlar
icarә әmәliyyatları
beynәlxalq turizm üzrә әmәliyyatlar
informasiya vә idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi sahәlәrindә mәslәhәt
bütün variantlarda qeyd olunanlar

698 Kommersiya hüququ әsaslanır?

•

fasilәsizlik prinsipinә
әdalәtlilik prinsipinә
tarazlıq prinsipinә
bәrabәrlik prinsipinә
soaial prinsipinә

699 Elektrik vә istilik enerjisinin qiymәtlәrinin (tariflәrin) dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi
Elektroenergetika haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanunun hansı maddәsindә
müәyyәnlәşdirilmişdir.

•

Qanunun 13cü maddәsindә
Qanunun 9cu maddәsindә
Qanunun 10cu maddәsindә
Qanunun 11ci maddәsindә
Qanunun 12ci maddәsindә

700 Tarif (qiymәt) Şurasının әsasnamәsindә әksini tapmış vәzifәlәrә aşağıdakılardan hansı daxil
deyil?

•

daxili bazarın qorunması mәqsәdilә mal idxalı nәticәsindә yerli istehsala vurulmuş vә ya vurula bilәcәk
zәrәrlә bağlı tәhqiqatın aparılması haqqında qәrarların qәbul edilmәsi vә bu mәsәlә ilә bağlı tәkliflәrin
hazırlanması.
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәn keçәn tranzit yüklәrin tranzit tariflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә
dәyişdirilmәsi ilә bağlı tәkliflәrin hazırlanması
respublika iqtisadiyyatın әsasını tәşkil edәn, iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә tariflәrin (qiymәtlәrin) vә
rüsumların sәviyyәsinә güclü tәsir göstәrәn enerji daşıyıcılarının vә habelә inhisar subyektlәrinin
mәhsullarının (xidmәtlәrinin) tariflәrinin (qiymәtlәrin) mövcud tәnzimlәmә prinsiplәrinin
tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanması;
Azәrbaycan Respublikasında qüvvәdә olan qanunvericilik vә normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq
vergilәrin vә vergi dәrәcәlәrinin ölkәnin iqtisadi maraqlarının tәmin edilmәsi baxımından vә onların
sәviyyәlәrinin tәnzimlәnmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanması;
Azәrbaycan Respublikasında qüvvәdә olan qanunvericilik vә normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq
dövlәt tәnzimlәnmәsinә aid edilmiş tariflәrin (qiymәtlәrin) vә rüsumların ölkәnin iqtisadi maraqlarının
tәmin edilmәsi baxımından vә onların sәviyyәlәrinin tәnzimlәnmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanması;
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