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Fәnn : 2218 XÖM vә BMM
1 Avrobazar nәdir:

•

ABŞ dollarının qiymәtli kağızlarla mübadilәsi әmәliyyatları aparılan bazar
kredit vә borc әmәliyyatlarının hәyata keçirildiyi, habelә valyuta ehtiyatı olan ölkәlәrin bankları tәrәfindәn valyuta әmәliyyatlarının hәyata keçirildiyi bazar
tәlәb vә tәklif әsasında formalaşan iki valyuta arasındakı nisbәtin müәyyәn edildiyi bazar
milli valyuta ilә mal vә xidmәtlәrin mübadilәsi zamanı istehsalçı vә istehlakçıların görüşdüyü bazar
Avropa valyuta әvәzinә mal vә xidmәtlәrin alqısatqısı hәyata keçirildiyi bazar

2 Valyuta dempinqi :

•

valyuta mәzәnnәsi fәrqlәri sәbәbindәn yerli vә dünya qiymәtlәri arasındakı fәrq
şirkәtin mәnfәәti hesabına valyuta kursu arasındakı fәrq
daxili dövriyyә ilә әlaqәdar yerli vә dünya qiymәtlәri arasındakı fәrq
xarici valyuta fәrqlәri sәbәbindәn bank kreditlәrinin örtülmәsi
milli valyutanın xarici valyuta satışı hesabına örtülmәsi kursu

3 Vergi bazası–

•

gәlir mәnbәyini yәni onun yarandığı yeri göstәrәn mәnbәdir.
vergi ödәyicilәrinin ayrı ayrı kateqoriyalarına vergini, rüsumu ödәmәmәk vә ya az ödәmәk ilә bağlı qanunvericiliyә tәqdim olunan imkandır
vergi bazasının vahid ölçüsünә düşün vergi mәblәğinin ölçüsüdür
vergi sferasında sәlahiyyәtli dövlәt orqanı tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş ümumi davranış qaydasıdır
üzәrinә qoyulmuş obyektin dәyәr, fiziki vә ya başqa bir xarakteristikasıdır.Vergi bazası vә onun müәyyәnlәşdirmә qaydası hәr bir vergi vә rüsuma uyğun olaraq
tәyin edilir

4 ABŞın büdcә sistemi:

•

federal
unitar
kapitalist
planlaşdırılmış
feodal

5 Globallaşma nәdir?

•

Dünya ölkәlәri arasında siyasi vә iqtisadi birliyin yaranması
Dövlәtlәr arsında iqtisadi birlik yaranması
Ölkәlәr arasında integrasiya yaranması
Vahid dünya pulna görülmәsi
Vahid dünya puluna kecilmәsi

6 Büdcә dövrü ...

•

Altı ay;
9 ay;
İlin ¼ hissәsi.
Maliyyә ili;
4 ay

7 Büdcә ...

•

Hakimiyyәt orqanının mәrkәzlәşdirilmiş pul fondu;
Tәsәrrüfatçılıq prosesinә dövlәtin maliyyә metodları ilә tәsir vasitәsidir
Milli gәlir metodu;
Dövlәt maliyyәsinin elementi. Korporativ maliyyәnin elementlәri

8 Büdcә gәlirlәri bölünür ...

•

Xüsusi vә ümumi
Funksional, iqtisadi vә institusional.
Vergi vә qeyrivergi;
Büdcә vә büdcәdәnkәnar;
Әmәliyyat vә kapital;

9 Dövlәt maliyyә resurslarının bölüşdürülmәsi qaydası tәtbiq olunur:

•

Dövlәt mülkiyyәtindә olan unitar müәssisәlәr gәlir;
Vergilәr;
Dövlәt kreditlәr.
Gömrük rüsumları
Mәnfәәt vә qiymәtli kağızların buraxılması ilә gәlir;

10 Gizli bülletenlәrinin minimum sayda mövcudluğu vә kütlәvi informasiya vasitәlәrindә büdcә mәcburi dәrc ehtiyac büdcә sisteminin prinsiplәrinә
daxil deyil:

•

İctimai;
Birlik;
Şәffaflıq;
Aşkarlıq
Büdcә xәrclәrinin tam әksi.

11 Dövlәt maliyyә tәnzimlәnmәsi obyektlәrinә tәtbiq edilmir:

•

İqtisadiyyatın әrazi nisbәti;
İqtisadiyyatın sahә strukturu.
Biznes üçün hökumәt dәstәk;
Cәmiyyәtdә sosial proseslәr;
Cәmiyyәtdә siyasi proseslәr

12 Kommersiya fәaliyyәti üzrә maliyyәnin tәşkili prinsiplәrinә aid deyil:

•

Heç biri
Maliyyә resursları mәnbәlәrinin optimallaşdırılması;
Investisiya cәlbediciliyinin yaradılması;
İstehsalat vә müәssisә mәnfәәt maximization;
Qeyriәmәliyyat gәliri minimuma endirilmәsi.

13 Büdcә planlaşdırılması prosedurlardan ibarәtdir:

•

İcazә xәrclәri.
İcazә verilmәsinә nәzarәt
Gәlir vә müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr arasında xәrclәrin paylanması;
Böyüklüğü vә büdcә kәsiri әhatә mәnbәlәrinin yaradılması;
Büdcәyә baxılması vә büdcәsinin tәsdiqi;

14 Böyük Britaniyada ümumdövlәt vergilәri aşağıdakılardan hansılardır? 1. miras vergisi; 2. satış vergisi; 3. dolayı vergilәr (әlavә dәyәr vergisi,
aksizlәr vә rüsumlar, gerb yığımları); 4. kapitalın artımına vergi.

•

1, 3, 4
1, 2, 4

2, 3, 4
1, 2, 3

15 Böyük Britaniyada yerli vergilәr hansı vergilәrdәn ibarәtdir?

•

dolayı vergilәrdәn
sosial vergilәrdәn
әmlak vergilәrindәn
gәlir vergilәrindәn

16 Böyük Britaniyada fәrdi gәlir vergisikimlәrdәn tutulur?

•

yalnız qeyrirezident fiziki şәxslәrdәn
yalnız rezident fiziki şәxslәrdәn
gәlir әldә edәn bütün әhalidәn
әcnәbilәrdәn

17 Böyük Britaniyada fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi hansı qaydada tutulur?

•

gәlirin mәnbәyindәn asılı olaraq şedullar üzrә
mәcmu gәlirdәn
gәlirin mәnbәyindәn asılı olmayaraq şedullar üzrә
mәcmu gәlirdәn deyil, gәlirin mәnbәyindәn asılı olmayaraq şedullar üzrә

18 Böyük Britaniyada fiziki şәxslәrdin aşağıdakı hansı gәlirlәri gәlir vergisinә cәlb olunmur? 1. tәlәbәlәrә verilәn tәqaüd vә müavinәtlәr; 2. işsizlik
müavinәti; 3. depozitlәr üzrә verilәn faizlәr; 4. xәstәlik vә analıq müavinәtlәri.

•

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

19 Böyük Britaniyada korporativ vergi hansı qaydada tutulur?

•

şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn xәrclәr çıxıldıqdan sonra
ödәmә mәnbәyindә
şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn vә verilmәyә bütün xәrclәr çıxıldıqdan sonra
şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn xәrclәr çıxılmadan

20 Böyük Britaniyada kapital artımı vergisi hansı hallarda tutulur?

•

mәnfәәt gәtirәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin istismarı zamanı
mәnfәәt gәtirәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin alınması zamanı
mәnfәәt gәtirmәyәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin tәqdim edilmәsi zamanı
mәnfәәt gәtirәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin tәqdim edilmәsi zamanı

21 Böyük Britaniyada şirkәtlәr kapital artımı vergisini hansı dәrәcәlәrlә ödәyirlәr?

•

korporativ verginin mövcud orta dәrәcәsi üzrә
korporativ verginin әsas dәrәcәsi üzrә
korporativ verginin mövcud әn yüksәk dәrәcәsi üzrә
korporativ verginin mövcud әn aşağı dәrәcәsi üzrә

22 Böyük Britaniyada ӘDV nәdәn tutulur?

•

bütün satışlardan
ticarәt dövriyyәsinin әsas hissәsindәn
yeni yaradılan dәyәrdәn
ümumi dövriyyәdәn

23 Böyük Britaniyada ӘDVnin dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edir?

•

.28
.175
.15
.2

24 Böyük Britaniyada hansı xidmәt növlәri ümumiyyәtlә, әlavә dәyәr vergisinә cәlb olunmur? 1. reklam xidmәtlәri; 2. yeyinti mәhsullarının әsas
növlәrinin satışı (hazır yemәklәrin sifarişçilәrә çatdırılması (satılması) istisna olmaqla); 3. kitabların satışı; 4. uşaq geyimlәrinin satışı.

•

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

25 Böyük Britaniyada aşağıdakı hansı mallar aksizli mallar hesab edilir? 1. alkoqollu içkilәr vә tütün mәmulatları; 2. yanacaq; 3.nәqliyyat vasitәlәri;
4. zinәt әşyaları.

•

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

26 Böyük Britaniyada yerli büdcәlәrin gәlirlәrinin vergi daxilolmalarının әsas mәnbәyini hansı vergi tәşkil edir?

•

yol vergisi
әmlak vergisi
aksizlәr
әlavә dәyәr vergisi

27 Böyük Britaniyanın maliyyә sisteminә aşağıdakılardan hansılar daxildir?

•

Bәlәdiyyә müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar
Sığorta, dövlәt krediti, müştәrәk müәssisәlәrin maliyyәsi.
Büdcә sistemi, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi, büdcәdәnkәnar xüsusi fondlar.
Büdcә sistemi, sığorta, dövlәt krediti.
Büdcәdәnkәnar fondlar, özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt krediti

28 Böyük Britaniyanın büdcә sistemi hansı hәlqәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

federal büdcә vә torpaqların büdcәsi
dövlәt büdcәsi, bәlәdiyyә büdcәlәri.
federal büdcә, regional büdcәlәr, yerli büdcәlәr
dövlәt büdcәsi, ştatların büdcәsi vә yerli büdcәlәr

29 Hazırda Böyük Britaniyada fәaliyyәt göstәrәn sosial xarakterli әsas fondlar hansıdır?

•

Әlillәrin Sosial Müdafiәsi Fondu, Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu, Mәşğulluq Fondu.
Ehtiyacı Olanlara Yardım Fondu, Dövlәt Mәmurlarının Sığorta Fondu;
Milli Sığorta Fondu, Dövlәt Müәssisәlәrinin Tәqaüd Fondu;
Tәzminat fondu, Avropa bәrpaolunma proqramı fondu, Tәqaüd fondu.
İşsizlik Üzrә Sığorta Fondu, Fәhlә vә Qulluqçuların Tәqaüd Sığorta Fondu, Xәstәlik vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta fondu;

30 Böyük Britaniyada iş qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi, işsizlik, bәdbәxt hadisә vә sairә üzrә sığorta tәminatınıhәyata keçirәn orqanlar hansıdır?
Әlillәrin sosial müdafiәsi fondu, Ehtiyacı Olanlara Yardım Fondu.

•

Bәrabәrlәşdirmә valyuta fondu, Elmi tәdqiqatların inkişafı üzrә milli korporasiya fondu;
Milli sığorta fоndu,Dövlәt müәssisәlәrinin tәqaüd fondları;
Tәzminat fondu, Avropa bәrpaolunma proqramı fondu, Tәqaüd fondu.
Pensiya Fondu, Mәşğulluq fondu;

31 Böyük Britaniyada Milli Sığorta Fondunun vәsaitlәrinin әsas hissәsi hansı mәqsәdlәrә yönәldilir?

•

Әlilliyә görә müavinәtlәrә.
İşsizliyә görә müavinәtlәrә;
Qocalığa görә taqaüdlәrә;
Xәstәliyә görә müavinәtlәrә.
Aztәminatlı әhaliyә müavinәtlәrә;

32 Böyük Britaniyada büdcәdәnkәnar fondların yaradılmasında әsas mәqsad nәdәn ibarәtdir?

•

ölkәdә sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırmaqdan.
yerli (bәlәdiyyә) büdcәlәrinin xәrclәrini maliyyәlәşdirmәk;
bu fondlar vasitәsilә mümkün qәdәr çox vәsait cәlb etmәk vә onları sosialiqtisadi mәsәlәlәrin hәllinә yönәltmәk ;
dövlәt borclarının azaldılmasına kömәk etmәk.
büdcә kәsirinin aradan qaldırılmasından ibarәtdir;

33 Böyük Yeddilәr Qrupu hansı ölkәlәr tәrәfindәn yaradılıb:

•

AFR, Fransa, Yaponiya, Rusiya
İngiltәrә, ABŞ, AFR, Danimarka
İngiltәrә, ABŞ, AFR, Fransa, Yaponiya
AFR, Fransa, Yaponiya, Rusiya, İtaliya
İngiltәrә, ABŞ, AFR, Rusiya

34 BYİB neçәnci ildә yaradılıb?

•

1934
1944
1945
1948
1946

35 BYİBnin filiallarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası, Çoxtәrәfli
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Әlavә kreditlәşdirmә fondu
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası, Çoxtәrәfli Zәmanәt agentliyi
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Әlavә kreditlәşdirmә fondu, Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası, Çoxtәrәfli Zәmanәt agentliyi
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası, Çoxtәrәfli Zәmanәt agentliyi, Vitteveyn fondu

36 Xarici ölkәlәrә ödәmәlәrin vә xaricdәn daxilolmaların nisbәtini әks etdirәn balans necә adlanır?

•

Pul vәsailәri balansı
A) Ticarәt balansı
Tәdiyyә balansı
Mühasibat balansı
Xidmәt balansı

37 Tәdiyyә balansı neçә bölmәdәn ibarәtdir?

•

7
3
2
8
5

38 Transmilli şirkәtlәrin mühüm xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

Fiskal siyasәtin hәyata keçirilmәsi
Dövlәt müәssisәlәri olması
Vergi güzәştlәrini әldә etmәsidir
Vasitәçi kimi iştirak etmәsi
Sәhmdar cәmiyyәt olması

39 ABŞın büdcә sisteminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

12 mindәn artıq inzibati tәsәrrüfat sahibkarlıq bölmәlәrinin büdcәlәri
Federal büdcә
Prefekturaların büdcәlәri
12 mindәn artıq yerli bölmәlәrin büdcәlәri
Federasiya üzvü olan ştatların büdcәsi

40 ABŞda federal büdcә prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

7
2
4
8
5

41 ABŞda Büdcә prosesinin birinci mәrhәlәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

15 sentyabra qәdәr koqres büdcәnin qәtnamәsini tam qәbul etmәlidir
Yanvar ayının yarısına hökumәt büdcәnin layihәsini göndәrmәlidir
10 noyabra qәdәr hökumәt konqresә növbәti ilin büdcәsini tәqdim etmәlidir
10 dekabra qәdәr hökumәt konqresә növbәti ilin büdcәsini tәqdim etmәlidir
Büdcә haqqında ilk qәtnamә qәbul olunmalıdır

42 ABŞda federal büdcәnin gәlirlәri içәrisindә әsas yeri hansı gәlir tutur?

•

Aksiz vergisi
Әmlak vergisi
Birbaşa vergilәr
ӘDV
Dolayı vergilәr

43 ABŞda ştatların gәirlәri içәrisindә әsas yeri hansı vergi tutur?

•

Mәnfәәt vergisi
Birbaşa vergilәr
Dolayı vergilәr
Sadәlәşdirilmiş vergi
Әmlak vergisi

44 Böyük Britaniyada büdcә xәrclәrindә hansı xәrclәrin xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

•

Sair xәrclәr.
Мüdafiә xәrclәri,
İqtisadi tәyinatlı хәrclәr,
Sosial xәrclәr,

•

İdarәetmә хәrclәri.

45 Böyük Britaniyada büdcәnin kassa xidmәtini (icrasını) hansı qurum hәyata keçirir?

•

İqtisadiyyat Nazirliyi.
Maliyyә Nazirliyi
İngiltәrә Bankı
Büdcә Departamenti.
Xәzinәdarlıq.

46 Böyük Britaniyada gәlir vergisinin dәrәcәlәri necә müәyyәn olunmuşdur?

•

14,20,50%
14, 35%
10,22, 40%
22,40%.
10,15,35%

47 Yaponiyanın dövlәt maliyyә sisteminә aşağıdakılardan hansılar daxildir

•

Büdcә sistemi, sığorta, dövlәt krediti, müştәrәk müәssisәlәrin maliyyәsi.
Dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt krediti
Büdcә sistemi, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar, poçtәmanәt kassaları
Dövlәt krediti, müәssisәlәrin maliyyәsi, büdcәdәnkәnar fondlar.
Bәlәdiyyә müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar, sığorta fondları

48 Yaponiyanın büdcә sistemi hansı hәlqәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

federal büdcә, regional büdcәlәr, yerli büdcәlәr
dövlәt büdcәsi, prefekturaların büdcәsi vә yerli büdcәlәr
mәrkәzi büdcә, bәlәdiyyә büdcәlәri.
torpaqların büdcәsi vә icma büdcәlәri
federal büdcә vә torpaqların büdcәsi

49 Yaponiyada budcә prosesi hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?

•

Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun tәsdiqi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi
A) Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun gәlir vә xәrc istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,

•

Büdcә layihәsinin tәrtibi, parlamentin büdcәyә baxması vә tәsdiqi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi
Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun parlamentdә tәsdiqi vә mәtbuatda dәrci.
Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun müzakirәsi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi

50 Yaponiyada büdcәnin icrasına nәzarәt hansı quruma hәvalә olunub?

•

Parlamentә
Maliyyә Nazirliyinә
Tәftiş Palatasına.
İqtisadiyyat Nazirliyinә.
Nazirlәr kabinetinә

51 Yaponiyada dövlәt büdcәnin tәşkilindә hansı vergilәrin xüsusi çәkisi daha böyükdür?

•

gәlir vergisi, yol vergisi, mәrc vә lotereya vergilәri.
Aksiz vergilәri, mәdәn vergisi, torpaq vergisi;
gәlir vergisi, mәnfәәt vergisi, әmlak vergisi;
Satışdan vergi, mәdәn vergisi, әmlak vergisi.
miras vә ya vәrәslik vergisi, torpaq vergisi, mәrc vә loterya vergilәri;

52 Yaponiyanın müasir vergi sisteminin özәlliklәri hansılardır? 1. ikisәviyyәli vergi sisteminin mövcudluğu; 2. dolayı vergilәrin üstünlük tәşkil
etmәsi, 3. vergiqoymanın sosial yönümlülüyü, 4. mәnfәәtә vergiqoymanın aşağı sәviyyәsi. 5. yerli sәviyyәdә, mәrkәzi hökumәtin büdcәsinә daxil
olanlara bәnzәr, vergilәrin tutulması

•

1,2,4;
1,2,3;
1,3,5.
2,3,4,5.
1,3,4,5;

53 Yaponiyada son illәrdә mövcud büdcә kәsirinin azaldılması üçün hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulur?

•

Pul emissiyası, daxili vә xarici borclanma
Dövlәt qurumlarının lәğvi vә ya birlәşdirilmәsi, tәhsil vә sәhiyyә xәrclәrinin azaldılması.
istiqrazların buraxılışı vә dövlәt sektorunun özәllәşdirlimәsi
İstehsal vә satış hәcminin artırılması, hәrbi хәrclәrin azaldılması.
Dövlәtxәrclәrinin vә vergi dәrәcәlәrinin artırılması

54 Аlmaniya Federativ Respublikasında iş qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi, işsizlik, bәdbәxt hadisә vә sairә üzrә sığorta tәminatınıhәyata keçirәn
orqanlar hansıdır?

•

Әlillәrin sosial müdafiәsi fondu, Ehtiyacı Olanlara Yardım Fondu.
Alman Birliyi Fondu, Müharibә yükünü bәrabәrlәşdirmәk fondu ;
İşsizlik üzrә sığorta fondu, Xәstәlik vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta fondu;
Avropa bәrpaolunma proqramı fondu, Alman birliyi fondu, Tәzminat fondu.
Pensiya Fondu, Mәşğulluq fondu;

55 Almaniyada Fәhlә vә Qulluqçuların Tәqaüd Sığortası Fondunun әsas gәlir mәnbәlәrindәn olan sosial sığorta haqları hesablanmış әmәyin ödәnişi
fondundan hansı dәrәcә ilә tutulur?

•

18 %.
22 %;
19,4%;
15,6%.
25,5%;

56 Almaniyada dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәrinin hәcmi, strukturu vә tәyinatı üzrә vaxtında icrasına nәzarәtin hәyata keçirilmәsi hansı dövlәt
nәzarәti orqanının sәlahiyyәtlәrinә aiddir?

•

Nazirlәr Kabineti.
Dövlәt Xәzinәdarlığı Agentliyi
Federal Hesablama Palatası
İqtisadiyyat Nazirliyi.
Маliyyә Nazirliyi

57 Almaniyada mәcburi sosial sığorta haqlarının tutulma obyekti nәdir?

•

divident vә faiz gәlirlәri.
qeyrisahibkarlıq fәaliyyәtilә bağlı gәlirlәr;
muzdlu әmәklә vә sahibkarlıq fәaliyyәtilә bağlı olan gәlirlәr;
işә götürәn tәrәfindәn verilәn maddi yardım;

58 Almaniyada federal büdcәnin tәşkilindә hansı vergilәrin xüsusi çәkisi daha böyükdür?

•

gәlir vergisi, yоl vergisi, mәrc vә lotereya vergilәri.
Aksiz vergilәri, mәdәn vergisi, torpaq vergisi;

•

gәlir vergisi, korporasiyaların mәnfәәt vergisi, әlavә dәyәr vergisi;
Satışdan vergi, mәdәn vergisi, әmlak vergisi.
miras vә ya vәrәslik vergisi, torpaq vergisi, mәrc vә loterya vergilәri;

59 Almaniyada büdcәdәnkәnar fond kimi fәaliyyәt göstәrәn Alman Birliyi Fondu hansı mәqsәdlәrlә yaradılmışdır?

•

Ayrıayrı layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün yaradılmışdır.
Almaniyanın iqtisadi inkişafına tәkan vermәk üçün yaradılmışdır;
Şәrq torpaqlarına yardım mәqsdi ilә yaradılmışdır;
“Marşall Planı”na әsasәn özәl sektorun maliyyәlәşdirilmәsi üçün yaradılmışdır.
II dünya müharibәsindәn zәrәrçәkәn әhaliyә yardım göstәrmәk mәqsәdilә yaradılmışdır;

60 Almaniyada federal büdcә xәrclәrindә hansı xәrclәrin xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

•

İdarәetmә хәrclәri.
Мüdafiә xәrclәri,
Sosial xәrclәr,
Sәhiyyә xәrclәri.
İqtisadi tәyinatlı хәrclәr,

61 Ingiltәrәnin maliyyә sisteminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Yerli hakimiyyәt orqanlarının maliyyәsi
Dövlәt büdcәsi
Federal büdcә
Dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
Büdcәdәnkәnar xüsusi fondlar

62 İngiltәrәdә büdcә layihәsi hansı orqan tәrәfindәn hazırlanır?

•

Federal bank vә Xәzinәdarlıq
İnzibati büdcә idarәsi
Maliyyә Nazirliyi vә Xәzinәdarlıq
Ümumi şura
Milli bank vә Xәzinәdarlıq

63 İngiltәrәdә büdcә layihәsini hansı orqan tәsdiq edir?

•

Ümumi şura
İnzibati büdcә idarәsi
Parlamentin xüsusu komissiyası
Maliyyә Nazirliyi vә Xәzinәdarlıq
Milli bank vә Xәzinәdarlıq

64 Böyük Britaniyanın vergi sistemi neçә sәviyyәlidir vә hansı vergilәrdәn ibarәtdir?

•

ikisәviyyәli olmaqla dövlәt vә muxtar vergilәrdәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla ümumdövlәt vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla kanton vergilәrindәn vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla ümumdövlәt vә federal vergilәrdәn ibarәtdir

65 Beynәlxalq maliyyә sisteminin formalaşdırılması prosesinin asimmetrik xarakteri aşağıdakılardan hansı ilә bağlıdır:

•

arzuolunmaz beynәlxalq maliyyә sisteminin öz sırasını genişlәndirmәsi ilә
beynәlxalq maliyyә sisteminin nizamnamәsindәki müddәaların ayrıayrı dövlәtlәrdә razılığının olmaması
öz maliyyә sisteminin müxtәlif arzuolunmayan iqtisadi fәaliyyәtindәn sığortalanması
beynәlxalq maliyyә sisteminә üzvlüyә görә yüksәk ödәnişlәr
ayrıayrı dövlәtlәrin iqtisadiyyatının vә maliyyә siyasәtinin inkişaf sәviyyәsi, milli maliyyә sistemlәrinin yetkinlәşmәsi ilә

66 Maliyyә sistemi ölkәlәr üzrә necә tәsniflәşdirilir:

•

kapitalist ölkәlәrin maliyyә sistemi
kasıb ölkәlәrin maliyyә sistemi
inkişaf etmiş olkәlәrin, inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin vә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin maliyyә sistemi
varlı ölkәlәrin maliyyә sistemi
Afrika, Avropa, Amerika vә digәr qitәlәrin maliyyә sistemi

67 Milli maliyyә sisteminin funksional struktur göstәricilәri neçә sistemә bölünür:

•

3 sistemә
4 sistemә
2 sistemә
6 sistemә
5 sistemә

68 Milli maliyyә sisteminin funksional struktur göstәricilәri hansı yerlәrә bölünür:

•

büdcә vә sığorta
bank vә qeyribank
büdcә vә kommersiya
qeyribank vә sığorta
bank vә sığorta

69 Maliyyә sistemi:

•

ziyanla işlәyәn müәssisәlәrә әsaslı kömәk göstәrilmәsi sistemi
istehsal vә tәdavül sferası mәcmusudur
maliyyә münasibәtlәrinin xüsusi vә qarşılıqlı әlaqәli sfera vә hәlqәlәrinin mәcmusudur
xarici sektora inteqrasiya olunan maliyyә sistemidir
pul vә valyuta sistemidir

70 Maliyyә münasibәtlәrinin әsas sferaları aşağıdakılardan hansılardır:

•

mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
mәrkәzlәşdirilmiş vә dolayı
birbaşa vә dolayı
mәntiqi vә qeyrimәntiqi
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş vә kommersiya

71 Xarici ölkәlәrin maliyyә sistemi aşağıdakılardan hansından ibarәtdir:

•

dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, yerli maliyyә vә dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
büdcә, büdcәdәnkәnar fondlar vә vergi sistemi
bank, vergi, pul vә büdcә sistemi
büdcәdәnkәnar fondlar, sığorta fondları, vergi sistemi
kommersiya müәssisәlәrinin maliyyәsi, sığorta, büdcәdәnkәnar fondlar

72 Xarici ölkәlәrin dövlәt büdcәsinin әsas mәnbәlәri:

•

vergilәr
gömrük rüsumları
transfert ödәnişlәri
tәqaüdlәr
kreditlәr

73 Xarici ölkәlәrin xüsusi büdcәdәnkәnar fondlarının strukturu:

•

sosial sığorta fondu, ehtiyat fondu, istehlak fondu
pensiya fondu, istehlak vә yığım fondu
sosial sığorta fondu, amortizasiya fondu vә digәr mәqsәdli fondlar
nizamnamә fondu, ehtiyat fondu, istehlak fondu
ehtiyat fondu, mәqsәdli fondlar, pensiya fondu

74 Dövlәtin büdcә sistemi:

•

bütün sәviyyәli büdcәlәrin mәcmusu
cari vә kapital mәsrәflәrinin inteqrasiyası
maliyyә münasibәti hәlqәlәrinin mәcmusu
gәlir vә xәrclәrin mәcmusu
vergi vә tәsәrrüfat ödәnişlәrin mәcmusu

75 Büdcә quruluşu:

•

büdcә sisteminin qurulması vә tәşkil edilmәsi prinsiplәridir
yeni bedcәlәrin tәsdiqidir
müәssisә büdcәlәrinin yaxşılaşdırma işlәridir
cәmiyyәtdә sәrbәst fәaliyyәt göstәrәn bir insanın rәyidir
büdcә xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәssi üçün yeni mәnbәlәrin tapılmasıdır

76 Beynәlxalq maliyyә sistemi:

•

maliyyә resurslarının sәrhәdlәrarası hәrәkәti, habelә bu resursları qoyan vә onu geri alan subyektlәr sferası
milli maliyyә sisteminin xarici sektorlara inteqrasiyası
beynәlxalq maliyyә münasibәtlәrinin metod vә formalarının mәcmusu
inkişafda olan ölkәlәrә kömәk göstәrilmәsi sistemi
milli iqtisadiyyatın ayrıayrı elementlәrinin mәcmusu

77 Maliyyә resurslarının sәrhәdlәrarası hәrәkәti sistemini göstәrin:

•

daxili hesablaşmalar
regional hesablaşmalar
akkreditiv
bank

•

beynәlxalq hesablaşmalar

78 Beynәlxalq hesablaşmalar sistemi:

•

bu hesablaşmaların hәyata keçirilmәsinin metod vә alәtlәrinin mәcmusu
inkişaf etmiş ölkәlәrin bank hesablaşmaları
inkişaf etmiş ölkәlәrin qarşılıqlı maliyyә münasibәtlәri
sәhmdar cәmiyyәti xidmәtlәri
bank sistemi xidmәtlәri

79 SWIFT – qapalı sәhmdar cәmiyyәtinә üzv olan ölkәlәrin sayı:

•

208
150
260
240
300

80 Beynәlxalq maliyyә sisteminin nәticәsidir:

•

milli maliyyә sisteminin xarici sektora inteqrasiyasının
maliyyәiqtisadi münasibәtlәrinin qloballaşmasının
uzunmüddәtli maliyyә münasibәtlәrinin
maliyyә sisteminin daxili sektora inteqrasiyasının
milli maliyyә sistemlәrinin xarici sektora koopersiyalaşmasının

81 Maliyyә sistemi ölkәlәr üzrә necә tәsniflәşdirilir:

•

inkişaf etmiş olkәlәrin, inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin vә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin maliyyә sistemi
Afrika, Avropa, Amerika vә digәr qitәlәrin maliyyә sistemi
kasıb ölkәlәrin maliyyә sistemi
varlı ölkәlәrin maliyyә sistemi
kapitalist ölkәlәrin maliyyә sistemi

82 Milli maliyyә sisteminin funksional struktur göstәricilәri neçә sistemә bölünür:

•

2 sistemә
5 sistemә

4 sistemә
6 sistemә
3 sistemә

83 Milli maliyyә sisteminin funksional struktur göstәricilәri hansı yerlәrә bölünür:

•

bank vә qeyribank
bank vә sığorta
büdcә vә kommersiya
qeyribank vә sığorta
büdcә vә sığorta

84 Maliyyә sistemi:

•

maliyyә münasibәtlәrinin xüsusi vә qarşılıqlı әlaqәli sfera vә hәlqәlәrinin mәcmusudur
pul vә valyuta sistemidir
istehsal vә tәdavül sferası mәcmusudur
ziyanla işlәyәn müәssisәlәrә әsaslı kömәk göstәrilmәsi sistemi
xarici sektora inteqrasiya olunan maliyyә sistemidir

85 Maliyyә münasibәtlәrinin әsas sferaları aşağıdakılardan hansılardır:

•

mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
mәrkәzlәşdirilmiş vә dolayı
birbaşa vә dolayı
mәntiqi vә qeyrimәntiqi
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş vә kommersiya

86 Xarici ölkәlәrin maliyyә sistemi aşağıdakılardan hansından ibarәtdir:

•

dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, yerli maliyyә vә dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
büdcә, büdcәdәnkәnar fondlar vә vergi sistemi
bank, vergi, pul vә büdcә sistemi
büdcәdәnkәnar fondlar, sığorta fondları, vergi sistemi
kommersiya müәssisәlәrinin maliyyәsi, sığorta, büdcәdәnkәnar fondlar

87 Xarici ölkәlәrin dövlәt büdcәsinin әsas mәnbәlәri:

•

•

vergilәr
gömrük rüsumları
transfert ödәnişlәri
tәqaüdlәr
kreditlәr

88 Xarici ölkәlәrin xüsusi büdcәdәnkәnar fondlarının strukturu:

•

sosial sığorta fondu, ehtiyat fondu, istehlak fondu
pensiya fondu, istehlak vә yığım fondu
sosial sığorta fondu, amortizasiya fondu vә digәr mәqsәdli fondlar
nizamnamә fondu, ehtiyat fondu, istehlak fondu
ehtiyat fondu, mәqsәdli fondlar, pensiya fondu

89 Xarici ölkәlәrin büdcәdәnkәnar fondlarının әsas vәzifәlәri aşağıdakılardan hansıdır:

•

maliyyә sisteminin dayanıqlı vә çevik olması üçün istifadә edilir
әsas kapitalın investisiya qoyuluşu üçün istifadә edilir
iş planının yüksәlmәsi üçün istifadә edilir
kreditlәşmә alәti kimi istifadә edilir
sığorta fondu kimi istifadә edilir

90 Dövlәtin büdcә sistemi:

•

bütün sәviyyәli büdcәlәrin mәcmusu
cari vә kapital mәsrәflәrinin inteqrasiyası
maliyyә münasibәti hәlqәlәrinin mәcmusu
gәlir vә xәrclәrin mәcmusu
vergi vә tәsәrrüfat ödәnişlәrin mәcmusu

91 Xarici ölkәlәrin büdcә sistemin әsas prinsiplәri aşağıdakılardan hansıdır:

•

büdcә aktının rәsmilәşdirilmәsi, büdcәnin tamlığı, ictimai xәrclәrin vahidliyi vә prioritetliyi, xәrclәrin aşkarlığı vә etibarlığının tәsdiqlәnmәsi
monetar prinsipi, demokratiklik prinsipi, balanslaşdırma, aşkarlıq, prioritetlik
gәlirlilik, demokratiklik, aşkarlıq vә büdcә xәrclәrinin prioritetliyi
normativlik prinsipi, demokratiklik, tәxirә salınmazlıq, gizlilik, etibarlılıq, prioritetlik
kәsirsizlik prinsipi, demokratiklik, gizlilik, prioritetlik

92 Büdcә quruluşu:

•

büdcә sisteminin qurulması vә tәşkil edilmәsi prinsiplәridir
yeni bedcәlәrin tәsdiqidir
müәssisә büdcәlәrinin yaxşılaşdırma işlәridir
cәmiyyәtdә sәrbәst fәaliyyәt göstәrәn bir insanın rәyidir
büdcә xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәssi üçün yeni mәnbәlәrin tapılmasıdır

93 Büdcә quruluşu nәdәn asılıdır:

•

dövlәt quruluşundan
prezidentin istәyindәn
maliyyә vәziyyәti
dövlәtin inkişaf etmәsinә bağlı istәyindәn
qanunvericilikdәn

94 “Büdcәnin icrasına nәzarәt vә vәsaitlәrin dondurulması haqqında” ABŞ qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir:

•

1974
1984
1976
1977
1972

95 Dünya maliyyәsi özündә birlәşdirir:

•

ölkәnin maliyyә tәşkilatlarını vә maıiyyә resurslarını
valyuta bazarı vә onun strukturunu
ictimai maliyyә vә onların mәnbәlәrini
dövlәtlәrarası kreditlәr vә qrantlar
kapital bazarı vә ictimai maliyyәni

96 Dünya maliyyәsinin strukturunu tәşkil edir:

•

maliyyә yardımı vә dünya maliyyә bazarı
maliyyә yardımı vә azad kapital
azad kapital vә kommersiya krediti
borclar bazarı, qiymәtli kağızlar bazarı vә azad kapital

dünya maliyyә bazarı, borclar bazarı, qiymәtli kağızlar bazarı

97 Beynәlxalq maliyyәnin tәrkibinә daxildir:

•

ictimai maliyyә vә özәl maliyyә
ictimai vә borclar maliyyәsi
koomersiya vә özәl maliyyә
beynәlxalq vә özәl maliyyә
özәl vә borc maliyyәsi

98 Özәl maliyyәnin subyektlәrinә aiddir:

•

azad xalq vә millәt
yaradılmış suveren dövlәt vә muxtar vilayәtlәri
dövlәtlәrarası tәşkilatlar vә fiziki şәxslәr
müstәqil dövlәtin yaradılması üzrә mübarizә aparan millәt vә xalq
dövlәtdәki milli vә xarici olan fiziki vә hüquqi şәxslәri vә fiziki vә hüquqi şәxslәrin yaradığı dövlәt

99 İctimai maliyyәnin subyektlәrinә aiddir:

•

regional tәşkilatlar, suveren dövlәt, müstәqil şәhәrlәr
suveren dövlәt, müstәqil şәhәrlәr, dövlәtlәrarası tәşkilatlar
müstәqil, regional tәşkilatlar, müstәqil şәhәrlәr
dövlәtlәrarası tәşkilat, müstәqil şәhәrlәr, regional mәrkәzlәr
fiziki vә hüquqi şәxslәr, mәrkәzlәşdirilmiş dövlәtin yaradılması uğrunda mübarizә aparan xalq vә millәt

100 Maliyyә yardımına daxil edilir:

•

dövlәtlәrarası kreditlәr vә qrantlar, beynәlxalq kreditlәr vә qrantlar
regional qrantlar vә kreditlәr, habelә qrantlar vә kreditlәr
dövlәtlәrarası dotasiya vә subvensiyalar, habelә dövlәtlәrarası tәşkilatların qrantları
regional qrantlar, kommersiya banklarının kreditlәri, dövlәtlәrarası dotasiya vә subvensiyalar
dövlәtlәrarası tәşkilatların qrant vә kreditlәri, regional qrant vә kreditlәr

101 Dünya maliyyә bazarının tәsniflәşdirici әlamәtlәri hansılardır:

•

әmәliyyatda iştirak edәn subyektlәrin xarakterinә görә, bu iştirakın sәbәb vә mәqsәdlәrinә görә, elementlәrin tipi vә xarakterinә görә, subyektin yerlәşdiyi ölkәlәr
üzrә, investor vә borcluların tipinә görә

әmәliyyatlardakı iştirakçıların vәzifәlәrinә görә, vasitәçilәrin sәbәb vә mәqsәdlәrinә görә, elementlәrin tipi vә xarakterinә görә
әmәliyyatda iştirak edәnlәrin xidmәtinin zәruriliyinә görә, bu xidmәtlәrin vәzifәlәrinә görә, elementlәrin tipivә xarakterinә görә, kreditor vә debitorların tipinә
görә
әmәliyyatda iştirak edәn subyektlәrin tәsniflәşdirilmәsinә görә, iştirakın sәbәb vә mәqsәdlәrinә görә, elementlәrin tipi vә tәsniflәşdirilmәsinә görә
әmәliyyatda iştirak edәn müәssisәlәrin xarakterinә görә, iştirakın mәqsәdinә görә, elementlәrin tipi vә keyfiyyәtinә görә, müqavilә bağlayan ölkәlәrә görә

102 Qızıl valyuta ehtiyatlarına daxildir:

•

özәl qızıl valyuta ehtiyatı, rәsmilәşdirilmiş qızıl valyuta ehtiyatı
rәsmilәşdirilmәmiş qızıl valyuta ehtiyatı, korporativ qızıl valyuta ehtiyatı
korporativ qızıl valyuta ehtiyatı, özәl qızıl valyuta ehtiyatı
yerli idarәetmә orqanlarının qızıl valyuta ehtiyatı, özәl qızıl valyuta ehtiyatı
Avropa Şurasının qızıl valyuta ehtiyatı, korporativ qızıl valyuta ehtiyatı

103 Törәmә maliyyә alәtlәrinә daxil edilir:

•

sәhm, istiqraz, valyuta, svop, fyuçers
öküz, ayı, kapital vә qiymәtli kağızlar bazarı
pul köçürmәlәri, sәhm, istiqraz, akkreditiv
divident, qiymәtli kağızlar vә birja
qiymәtli kağızlar bazarı, pul vә valyuta bazarı

104 İqtisadi tәhlükәsizlik nәdir?

•

Milli maraqların qorunması әsasında iqtisadiyyatın inkişaf etdirilmәsi vә qorunmasına dair kompleks tәdbirlәrin hәyata keçilmәsidir
Ölkәlәrin әrzaq mәhsulları ilә tәmin edilmәsi
Sürәtli iqtisadiyyatın inkişafı
Strateji inkişaf proqramıdır
Milli tәhlükәsizliyin tәrkib hissәsidir

105 Büdcә dövrü ...

•

Maliyyә ili;
9 ay;
Altı ay;
4 ay
İlin ¼ hissәsi.

106 Mühasibat balansı …. metodu әsasında qurulur.

•

İkili qeyd;
Üçlü qeyd;
Üçqat uçot;
İkiqat qeyd
Vahid qeyd.

107 Büdcә ...

•

Tәsәrrüfatçılıq prosesinә dövlәtin maliyyә metodları ilә tәsir vasitәsidir
Hakimiyyәt orqanının mәrkәzlәşdirilmiş pul fondu;
Dövlәt maliyyәsinin elementi. Korporativ maliyyәnin elementlәri
Milli gәlir metodu;

108 Maliyyә resurslarının әsas mәnbәyi nәdir

•

müәssisәlәrin vә tәsәrrüfat subyektlәrinin yaratdığı yeni dәyәr ;
Dövlәt büdcәsi;
Dövlәt kreditlәr;
Bәlәdiyyә büdcәlәri
Sığorta fondları.

109 Büdcә tәsnifatına daxildir ..

•

Büdcә gәlirlәrinin bölüşdürücü tәsnifatı
Büdcә gәlirlәrinin funksional tәsnifatı
Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatı
Büdcә defisiti
Büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatı

110 Pensiya Fondunun mәqsәdlәri ödәmәlәrinә daxil deyil ...

•

Hamilәlik vә qadınlar üçün doğum mәzuniyyәtinә görә verilәn müavinәtlәr.
Әlillik pensiyaları;
1,5  6 yaşlı uşaqlar üçün müavinәtlәr;
Heç biri
Yaşlı vә әlillәr üçün maddi yardım;

111 Mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәt iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә yüksәk xüsusi çәkiyә malikdir.

•

Qeyrikommersiya müәssisәlәrinә maliyyә vәsaiti;
Korporativ maliyyә resursları
Biznes maliyyә resursları.
Ictimai tәşkilatların maliyyә vәsaiti;
Dövlәt vә bәlәdiyyәlәrin maliyyә vәsaiti;

112 Müәssisә tәrәfindәn hәyata keçirilәn vә maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәyi nәzәrdә tutan mәcmu pul vәsaitlәri  bu ...

•

Maliyyә vәsaiti;
Maliyyә münasibәtlәri;
Әmtәә ehtiyatları;
Maliyyә planlaşdırılması
Maliyyә tәnzimlәnmәsi.

113 Bu altsistemә "tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi" daxildir :

•

Dövlәt müәssisәlәrinin maliyyә;
Bәlәdiyyә maliyyәsi;
Büdcәdәnkәnar dövlәt fondları;
Beynәlxalq kredit
Dövlәt kredit.

114 Müәssisәnin pul kapitalının strukturunu müәyyәn edәn xarici amil ...

•

Müәssisә rәhbәri vә menecerlәr arasında әlaqәlәr.
Müәssisә fәaliyyәtinin rentabelliyi;
Rusiya vә xarici bazarlarda vәziyyәt;
Müәssisәdә ümumi mәnfәәt norması
Müәssisәnin informasiya şәffaflığı;

115 Maliyyә nәzarәti formaları: vaxtdan asılı olaraq ...

•

Qabaqcadan nәzarәt;
Audit;
Sorğu;
Yoxlama

Cari nәzarәt.

116 Dövlәt borcunun yaradılması vә ödәnilmәsi qaydasından asılı olaraq dövlәt borcu….

•

Regional;
Bәlәdiyyә qurumlarına;
Yüksәk gәlirli;
Xarici
Daxili.

117 Dövlәt büdcәsi xәrclәri mәqsәdi nә uyğun olaraq bölünür ...

•

Cari vә әsaslı;
Federal hökumәt xәrclәri, Rusiya Federasiyası xәrclәnmәsi büdcәlәri, yerli büdcәlәrә;
Şәxsi vә tәnzimlәyici;
Cari vә perspektiv
Milli iqtisadiyyatın xәrclәri vә iqtisadiyyatın dәstәk, sosial vә mәdәni ehtiyaclarını, hәrbi xәrclәr, idarәetmә xәrclәri üzrә mәsrәflәr.

118 Ev tәsәrrüfatının ümumi gәlirlәrinә daxil deyil:

•

Müәssisә tәrәfindәn verilәn hәdiyyәlәr.
Yığılmış әmanәt;
Nağd pul gәlir;
Bank depozitlәri
Sosial köçürmәlәr;

119 Dövlәt büdcәsi __________ maliyyә planıdır.

•

Direktiv;
Proqnozlaşdırılmış;
İndikativ;
Asılı
Sәrbәst.

120 Dövlәt borcalan kimi çıxış edir ...

•

Beynәlxalq tәşkilatlara kredit tәminatı (kreditlәr) zamanı.
Xarici ölkәlәrin kredit verilmәsi (kreditlәr) zamanı;

Dövlәt qiymәtli kağızlarının buraxılışı zamanı;
Heç biri
Dövlәt istiqrazları üçüncü tәrәflәrin iştirakı zamanı;

121 Büdcә layihәsini hәyata keçirmәk üçün әsas makroiqtisadi göstәricilәr aiddir ...

•

Ümumi daxili mәhsul vә inflyasiya;
Qiymәt artımı vә kommersiya banklarının kredit dәrәcәsi, o cümlәdәn inflyasiya;
Rusiya Federasiyası Mәrkәzi Bankının yenidәn maliyyәlәşdirilmәsi üzrә stavka dәrәcәlәri;
Xarici ölkәlәrdә kәnd tәsәrrüfatı istehsalı hәcmi
Xarici ölkәlәrdә sәnaye istehsalı hәcmi.

122 Dövlәt kredit әlaqәlәri әks etdirir ...

•

Qaytarılmaq әsasında mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti ehtiyatlarının toplanması;
Müәssisәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi;
Dövlәt fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri maliyyәlәşdirilmәsi;
Qaytarılmamaq şәrtini
Ödәniş vә qaytarılmaq әsasında büdcә vәsaiti tәmin edilmәsi

123 Büdcә gәlirlәri bölünür ...

•

Vergi vә qeyrivergi;
Әmәliyyat vә kapital;
Büdcә vә büdcәdәnkәnar;
Xüsusi vә ümumi
Funksional, iqtisadi vә institusional.

124 Büdcәnin gәlirlәri özündә әks etdirir ...

•

Vәsaitlәr büdcә vә vergi qanunvericiliyi әsasında müvafiq büdcә әvәzsiz vә dönmәz sağ minmәsi.
fiziki şәxslәrin vergilәri, hüquqi şәxslәrin mәnfәәtindәn vergi
Heç biri
Geri qaytarılmayan büdcә hesabları üzrә vәsaitlәrin vә kompensasiya alınması;
Büdcә hesablarında vәsaitlәrin artması ilә müşayiәt olunan büdcә gәliri bütün daxilolmaları;

125 Pul gәliri, әmanәt vә tәsәrrüfat subyektlәrinin mülkiyyәtindәn gәlәn gәlirlәr mәcmusu  ...

•

•

Maliyyә resursları.
Maliyyә sistemi;
Maliyyә;
Maliyyә planı
Maliyyә nәzarәti;

126 Kommersiya tәşkilatının pul gәlirinә aiddir. Sәhv cavabı göstәrin

•

Heç biri
Mәhsulun satışından gәlir.
Maliyyә bazarlarındakı vәsaitlәrdәn gәlәn gәlir;
Ehtiyatlar әmlakın satışından әldә olunan gәlir;
Qeyrisatış әmәliyyatlardan gәlir;

127 Dövlәtin “Deflasiya” siyasәti nәzәrdә tutur ...

•

Hesablar vә digәr faiz dәrәcәlәrinin artırılması;
Dövlәt xәrclәrinin artırılması;
Dövlәt borclarının artırılması;
İnflasiya sәviyyәsini güclәndirir
Iqtisadiyyat üzrә vergi yükünü artırır.

128 Maliyyәlәşdirilmәsi icbari tibbi sığorta fondu tәrәfindәn hәyata keçirilir:

•

Tibbi yardım üzrә mәqsәdli proqramlar;
İşçilәr vә onların ailәlәri üçün kurort müalicәsi dәyәri;
1,5 yaşına qәdәr uşaq üçün müavinәt;
Heç biri
Hamilәlik vә podam üçün faydaları.

129 Hәlә tәsәrrüfat fәaliyyәtindә istifadә olunmayan vә amortizasiya hesablanmayan natamam tikililәrә qoyulan vә tәdaüldә olan pul vәsaitlәri:

•

Natamam uzunmüddәtli investisiyalar.
Uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşları;
Qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları;
Әsas vәsaitlәr
Qeyrimaddi aktivlәr;

130 Tәşkilat vә büdcәlәrarası әlaqәlәrin tәşkili üçün büdcәnin ______ funksiyası cavabdehdir:

•

Bölüşdürücü;
Nәzarәt;
Tәnzimlәyici;
Tәhlil
Daxili

131 Maliyyә termininin anlayışı nәzәrdә tutmur ...

•

Maliyyә şirkәtlәri;
Dövlәt maliyyәsi;
Ev tәsәrrüfatlarının maliyyәsi;
Müәssisә maliyyәsi
Beynәlxalq maliyyә.

132 Dövlәt innovasiya fәaliyyәti.......... xәrclәri ilә maliyyәlәşdirilir.

•

Әmәliyyat;
Cari;
Kapital;
Sosial
Qeyriәmәliyyat

133 Dövlәt büdcәdәnkәnar fondların bu xәrclәr maliyyәlәşdirilmir...

•

Yerli hakimiyyәt.
Pensiya Fondu;
RF Sosial Sığorta Fondu;
Yol fondu
Mәcburi Sәhiyyә Sığortalanması Fondu;

134 Kommersiya tәşkilatının yaradılması üçün maliyyә mәnbәyidir ...

•

Nizamnamә kapitalı;
Qeyriәmәliyyat gәlir;
Әmlakın satışından әldә edilәn gәlir;
Beynәlxalq kredit

Mәhsulun satışından gәlir.

135 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә daxil deyil:

•

Dövlәt qiymәtli kağızlarının sahiblәrinә ödәnilәn faiz;
Özәllәşdirilәn müәssisәlәrin satışından daxilolmalar;
Әlavә dәyәr vergisi;
Gәlir vergisi
Aksiz vergisi.

136 Büdcә sisteminin üçüncü sәviyyәsi:

•

Şәhәr vә kәnd büdcәlәri;
Kәnd yerlәrindә rayon büdcәlәri;
Rusiya Federasiyasında respublika büdcәsi;
Moskva vә Kallininqrad şәhәr büdcәlәri
Moskva vә SanktPeterburqda şәhәr büdcәlәri.

137 Valyuta sisteminin elementlәri aiddir.

•

Fyuçers bazarı
Valyuta bazarının rejimi, kapitalın beynәlxalq dövriyyәsi;
Milli valyuta, milli valyuta dönәrliliyinin rejimi, idarәetmә mexanizmi vә valyuta bazarı rejimi
Makroiqtisadi göstәricilәrin artımı;
Әmtәә bazarları;

138 Regional pul vәsaitindәn istifadәyә nәzarәt edilir:

•

Maliyyә Monitorinqi Federal Xidmәti tәrәfindәn
Rayon Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
Auditor Palatası tәrәfindәn
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
Rusiya Federasiyasının hökumәti tәrәfindәn

139 Dövlәt maliyyә siyasәtinin strateji istiqamәtlәri:

•

Iqtisadiyyatda investisiya hәvәslәndirilmәsinin stimullaşdırılması;
Bank likvidliyinin azaldılması;

Vergi sisteminin islahatları;
Bank likvidliyinin artırılmasına qarşı çıxmaq
Ictimai borcun artırırılması.

140 Dövlәt maliyyәsinin yaranmasının ilkin şәrti:

•

Xәzinәdarlıq vә fondlar ümummilli fondunun yaranması Prezidentinin Ward.
Xüsusi әmtәә kimi qızıl bәrpası;
Kredit münasibәtlәrin yaranması;
) Heç biri
Maliyyә bazarlarının yaranması;

141 Büdcә sisteminin prinsipinә daxildir:

•

Balanslaşdırılması.
Peşәkarlıq;
Mәxfilik;
Heç biri
Etibarlılıq;

142 Maliyyә fәaliyyәtinin müәyyәn növü (bank işi, sığorta, lisenziya) üçün lisenziya almış mövzular üzәrindә yoxlama:

•

Nәzarәt;
Sorğu;
Audit;
Tәftiş
Tәhlili.

143 Dövlәt kreditinin әsas funksiyaları:

•

Stimullaşdırıcı;
Tәnzimlәyici;
Tәşkilati;
Fiskal
Bölüşdürücü.

144 Maliyyә nәzarәti metodlarına aid edilir:

•

•

Balans hesabatı;
Yoxlama;
Normalaşdırma;
Heç biri
Modellәşdirmә.

145 Dövlәt maliyyә nәzarәti sahәsindә Federal Vergi Xidmәtinin vәzifәlәri ...

•

Büdcә gәlirlәrinin vaxtında vә tam büdcәyә gәlmәsinin tәmin edilmәsi;
Tәşkilatın yerdә mühasibat vә vergi ödәyicilәrinin nәzarәtin tәşkili;
Federal büdcәsinin gәlir maddәlәrinin qüvvәdә qiymәtlәndirilmәsi;
Bankda uçot faizlәrinin artırılmasına nәzarәt
Federal büdcәsinin hәrәkәt qanunçuluq vә vaxtında nәzarәt.

146 Maliyyә siyasәtinin alәtlәrinә aid edilmir:

•

İnflyasiya;
Büdcә ayırmaları;
Vergilәr;
Qiymәtli kağızlar
Dövlәt krediti.

147 Dövlәt maliyyә resurslarının sәfәrbәr edilmәsi aiddir:

•

Mәnfәәt vә qiymәtli kağızların buraxılması üzrә gәlir;
Dövlәt mülkiyyәtindә olan unitar müәssisәlәr gәlir;
Vergilәr;
Heç biri
Dövlәt әmlakının icarәyә verilmәsindәn gәlir.

148 Maliyyә alәtlәrinә daxildir:

•

Növlәri vә dәrәcәlәri.
Dividendlәr;
Faiz dәrәcәlәri;
Heç biri
Amortizasiyası;

149 Müәssisәnin fondları üzrә gәlirlәrә aiddir:

•

Sabit öhdәliklәri;
Әmәliyyatların gәlir;
Öz sәhmlәrinin buraxılması ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin;
Yığım
Amortizasiya.

150 Dövlәt maliyyә resurslarının mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

Tәsәrrüfat subyektlәrinin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti;
Büdcәdәnkәnar fonda ayırmalar;
Vergilәr;
Gömrük rüsumları
Beynәlxalq Valyuta Fondundan kreditlәr.

151 Dövlәt maliyyә resurslarının bölüşdürülmәsi qaydası tәtbiq olunur:

•

Dövlәt mülkiyyәtindә olan unitar müәssisәlәr gәlir;
Vergilәr;
Mәnfәәt vә qiymәtli kağızların buraxılması ilә gәlir;
Gömrük rüsumları
Dövlәt kreditlәr.

152 Dövlәt maliyyә tәnzimlәnmәsi obyektlәrinә tәtbiq edilmir:

•

Cәmiyyәtdә siyasi proseslәr
Cәmiyyәtdә sosial proseslәr;
İqtisadiyyatın әrazi nisbәti;
İqtisadiyyatın sahә strukturu.
Biznes üçün hökumәt dәstәk;

153 Dolayı vergilәrә aid deyil :

•

Şәxsi gәlir üzrә vergi.
Әmlak vergisi;
Aksiz;
ӘDV

Kommersiya tәşkilatları vergisi;

154 Kommersiya fәaliyyәti üzrә maliyyәnin tәşkili prinsiplәrinә aid deyil:

•

Maliyyә resursları mәnbәlәrinin optimallaşdırılması;
İstehsalat vә müәssisә mәnfәәt maximization;
Investisiya cәlbediciliyinin yaradılması;
Heç biri
Qeyriәmәliyyat gәliri minimuma endirilmәsi.

155 Büdcә planlaşdırılması prosedurlardan ibarәtdir:

•

Büdcәyә baxılması vә büdcәsinin tәsdiqi;
Gәlir vә müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr arasında xәrclәrin paylanması;
Böyüklüğü vә büdcә kәsiri әhatә mәnbәlәrinin yaradılması;
İcazә verilmәsinә nәzarәt
İcazә xәrclәri.

156 Yerli vergilәrә daxildir:

•

Әmlak vergisi;
Mәnfәәt vergisi;
Fiziki şәxsdәn әmlak vergisi;
ӘDV
Motorlu nәqliyyat vasitәsinә vergi.

157 Maliyyә mexanizminin әsas elementlәriә daxil edilmir:

•

Müәssisәlәrin ixtisaslaşması;
Hüquqi dәstәk;
Maliyyә metodu;
Maliyyә resursları
Maliyyә alәtlәri.

158 Büdcә sisteminin birinci sәviyyәsinә aiddir;

•

Federal büdcәsi;
Rusiya Pensiya Fondunun büdcәsi;

Şәhәr büdcәlәri;
Rayon büdcәlәri
Rusiya Federasiyasının respublika büdcәsinin.

159 Maliyyә planının ekstrapolyasiya metodu :

•

Hәdәf, sektor vә әrazi cәhәtdәn sәmәrәli, sosial vә iqtisadi inkişaf üstünlük embodiments qiymәtlәndirmәk vә seçmәk üçün istifadә olnur;
Inkişaf stabil dinamikası yaradılması ilә maliyyә göstәricilәri müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur;
Planlaşdırılmış maliyyә nәticәlәrinin hesablanması müxtәlif göstәricilәrinin geniş istifadәni tәklif edir;
Heç biri
Müәyyәn edilmiş standartlara vә fiskal qaydalar әsasında hәdәflәrә hesablanması edir.

160 Dövlәt vәsaitlәrinin formalaşması üsulu:

•

Vergitutma;
Ev tәsәrrüfatından gәlir alındıqda;
Tәsәrrüfat subyektlәrinin gәlirlәri;
Qiymәtli kağızlar bazarında veksellәr şәklindә borclar
Maliyyә bazarında Borclar.

161 Büdcә gәlirlәrinin maddi mәnbәyidir:

•

Milli gәlir;
Ölkә әrazisi;
Ölkә әhalisi;
ÜDM
Milli sәrvәtidir.

162 Maliyyә Nazirliyinin aşağıdakı funksiyanı yerinә yetirir :

•

Federal büdcәnin hazırlanması vә icrası;
Büdcәyә daxilolmaların idarәedilmәsi vә istifadәsi
Büdcә gәlirlәrinin yığımı vә vergi, rüsumların axınına nәzarәt;
Vahid pul siyasәtinin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi;
Güzәştli şәrtlәrlә kredit verilmәsini tәmin edir

163 Aşağıdakılardan hansı sәhvdir: Dövlәt büdcәsi ... :

•

•

Orqanları hakimiyyәti imkanı verir;
Dövlәtin әsas maliyyә planıdır;
Iqtisadiyyatın sәmәrәli tәnzimlәyicisi deyil;
Maliyyә planıdır
Vergi siyasәtinin müәyyәn edir.

164 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi üçün aşağıdakılardan hansı ilә şәrtlәnir:

•

Istehsalçıları arasında rәqabәt mexanizminin yaradılması;
Istehsal vә mal vә xidmәtlәrin bütün icma üçün tәlәb paylanması;
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların ölkәlәrinin iştirakı;
Heç biri ilә
Sosial qruplar gәlir bölüşdürülmәsi fayda.

165 Dövlәt büdcәsi ilә büdcәdәnkәnar fondların fәrqi:

•

Fondlarının mәqsәdi ilә ciddi olaraq әmәliyyat muxtariyyәt әsasında keçirilir;
Mәcburi şәkildә tәşkil olunur;
Büdcәyә daxil olmayan müәyyәn sosial ehtiyacların ödәnmәsi üçün yaradılmışdır;
Fәrq toxdur
Qanun şәklindә tәsdiq edilmişdir.

166 Dövlәtinin kredit әsas xüsusiyyәti ;

•

Dövlәt mәcburi hissәsi;
Qeyrimәhsuldar istifadә etmәk;
Әvvәlcәdәn müәyyәn edilәn müddәt;
Qaytarılanlıq prinsipi yoxdur
Bu büdcә kәsiri әhatә lazımdır.

167 Müәssisәnin büdcәsi ilә dövlәt büdcәsi arasındakı fәrqlәrdә, dövlәt büdcәsi:

•

Maliyyә aktını qanunvericiliklә maliyyә alәtinin forması edir;
Xüsusi qanunlarla tәnzimlәnir;
Maliyyә ilinin eyni bir dövrünü tәşkil edir;
Sәrbәst fәaliyyәt göstәrir
Kommersiya tәşkilatlarının sahibkarlıq fәaliyyәti zamanı formalaşır.

168 Bank krediti ilә dövlәt krediti arasındakı fәrq:

•

Ictimai vәsaitlәrin istifadәsi üçün marağın daha yüksәk sәviyyәsi;
Qeyrikommersiya xarakterli maliyyә vәsaiti ayrılmış;
Tәdbirә üçün kreditlәrin mәnfәәt hesabına ödәnilmәsi;
Fәrq yoxdur
İqtisadiyyatın prioritet maliyyәlәşdirilmәsi lazımdır.

169 Büdcә siyasәtinin әsas istiqamәtlәri aşağıdakılardır:

•

Sosial tәminat yaratmaq vә әhalinin real gәlirlәrinin artırılması
Vergi ödәyicilәrinin siyahıya alınmasına nәzarәt;
Büdcә kәsiri maliyyә mәnbәlәri müәyyәn edilmәsi;
Federal hökumәt vә regional hakimiyyәt orqanları arasında optimal münasibәtlәrin yaradılması.
Inhisar malların vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin tәnzimlәnmәsi;

170 Müәssisәlәrdә maliyyәnin nәzarәt funksiyasının әsas alәti sayılır:

•

Maliyyә hesabatları.
Müqavilә münasibәtlәri;
Kapital qoyuluşları;
qiymәtli kağızlar
Sığorta;

171 Mövcud olan müәssisәlәrin әsas maliyyәlәşmә mәnbәyi:

•

satışdan әldә edilәn gәlir;
Әlavә kapital;
Debitor borcları;
Nizamnamә kapitalı
Kreditor borcları.

172 Dövlәt maliyyә siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün әsas alәt:

•

Ölkәnin büdcә sistemi;
Ev tәsәrrüfatı maliyyәsi;
Müәssisәlәrin pul fondu sistemi;
Qiymәtli kağızlar

Dövlәt büdcәdәnkәnar fondlar sistemi.

173 Dövlәt kreditinin әsas forması:

•

istiqrazlar;
Kreditlәr;
Vergilәr;
Büdcә dotasiyaları
Büdcә kәsiri

174 Dövlәt maliyyәsi vә tәsәrrüfat subyektlәrin maliyyәsi arasındakı әsas fәrqlәr :

•

Iqtisadiyyatın prioritet ehtiyaclarının ödәnilmәsi imkanı
Bütün pul vәsaitlәrinin bir ciddi tәnzimlәnir xapaktere fәaliyyәt göstәrәn;
Onların sonrakı yığılması vә artan üçün ehtiyatlarının formalaşmasında;
Fәrq yoxdur
Vәsaitin ayrılması üçün rәqabәt yanaşma olaraq;

175 Dövlәt pul fondlarının әsas növü:

•

Büdcәdәnkәnar dövlәt fondları;
Büdcә;
Dövlәt krediti;
Yığım fondları
İstehlak fondları.

176 Müәssisәlәrin Maliyyә münasibәtlәrinin әsasını tәşkil edir:

•

Pul münasibәtlәri.
Müqavilәlәri;
Barter әmәliyyatları;
Kredit
Borc;

177 Büdcә prosesinin mәqsәdlәrindәn biri:

•

Büdcә gәlirlәrinin hesablanması üçün minimum reallığa yaxınlıq;
Iqtisadi proqramın hәyata keçirilmәsinә nәzarәt;

Maddi vә dövlәt maliyyә ehtiyatları müәyyәn edilmәsi;
Heç biri
Büdcәnin minimum xәrclәrinin tam hesablanması.

178 Әsas mәqsәdi mәnfәәt әldә etmәk olmayan müәssisәlәr:

•

Büdcә;
Bәlәdiyyә;
Kommersiya;
Şirkәt
Qeyrikommersiya(vasitәçi).

179 Milli miqyasda yaradılan ÜDMin bölüşdürülmәsi alәti:

•

Dövlәt büdcәsi.
Regional büdcәsi;
Әrazi büdcәsi;
Yerli büdcәlәr
Bәlәdiyyә büdcәsi;

180 Büdcә xәrclәrinin әsas bölmәlәrinә aiddir:

•

Ümumi dövlәt xәrclәri.
Әhaliyә ünvanlı subsidiyalar;
Müәssisәlәrin maliyyә yardımı;
Vergilәr
Sosial siyasәt;

181 Sanksiya üzrә xәrclәrin mәrhәlәsinә aiddir:

•

Tәsdiq edilmiş vә büdcә vәsaiti sahiblәrinә büdcә ayırmaların bildirişi;
Büdcә gәlirlәrinin artıq ödәnilmiş mәblәğlәrinin qaytarılması;
Qiymәtlәndirmә vә pul öhdәliklәrinin yoxlamasının aparılması;
Gәlirlәrin bölgüsünә nәzarәt etmәk
Tәnzimlәyici gәlirin tәsdiq edilmiş büdcә uyğun olaraq paylanması.

182 Maliyyә nәzarәtindә hüquqi bazanın birlik tәklifi prinsipi adlanan xüsusi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinә dövriliyin yaradılması prinsipi:

•

•

Sistemlilik prinsipi;
Mәsuliyyәt prinsipi.
Hakimiyyәtin bölüşdürülmәsi prinsipi;
Aşkarlıq prinsipi
Şәffaflıq prinsipi.

183 Dövlәt sektorunun maliyyә fәaliyyәtinin prinsiplәri :

•

Büdcә vәsaiti rәqabәt ayrılması prinsipi;
Pul vәsaitlәrin xәrclәnmәsi ictimai xarakteri;
Onların sonrakı yığılması vә artan üçün ehtiyatlarının formalaşdırılması;
Bölüşdürülmәsnin formalaşması
Yenidәnbölgünün formalaşması.

184 Büdcәdәnkәnar fondların azad vәsaitlәri üçün növlәrә bölünür:

•

Mәrkәzi vә yerli;
Mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşmiş;
Sosial vә iqtisadi;
Daxili vә cәlb olunmuş
Federal, regional vә yerli.

185 Yerli maliyyәnin formalaşması üçün әsas şәrtdir:

•

Qeyrimәrkәzlәşdirilmiş büdcә xidmәtlәri.
İnzibati mәsuliyyәt konsentrasiyası;
İctimai birbaşa yerli xidmәt göstәrәn dәyәrin artırılması;
Heç biri
Dövlәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi artırılması rәqabәt;

186 Gәlir vә büdcә sisteminin xәrclәri sәviyyәsi arasında fәrq prinsipinә daxildir:

•

Xәrclәnmәsi istiqamәtindә müәyyәn etmәk üçün dövlәt vә yerli özünüidarәetmә hüququ;
Büdcә xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi üçün vahid proseduru;
Rusiya Federasiyası dövlәt orqanlarının xәrclәri üçün orqanının konsolidasiyası;
Heç biri
Gәlir növlәrinin konsolidasiya.

187 Müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt adlanır:

•

Xalis mәnfәәt;
Istehlak fondu;
Öhdәliklәr vә ödәnişlәr üzrә ehtiyatlar;
Amortizasiya fondu
Ehtiyat fondu.

188 Ötәn dövr әrzindә tәşkilatın fәaliyyәti haqqında müәyyәn formada mәlumat tәqdim edilmәsi:

•

Hesabat.
Plan;
Proqnoz;
Rәy
Hesablanma;

189 Maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәyi bölünür :

•

Kapital vә borc öhdәliklәri.
Әsas vә әlavә;
Pul vә әmtәә;
Pul vә valyuta
Istehsal vә qeyriistehsal;

190 Büdcәnin әsasını tәşkil edir:

•

Maliyyә planı;
Tәhsil vә xәrclәrin pul forması;
Gәlir;
Maliyyә proqnozu
Maliyyә münasibәtlәri;

191 Halhazırda, büdcә quruluşu tәşkil edilir :

•

Hökumәt müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr seçin.
Büdcә sisteminin tәşkilati әsaslarını;
Qruplaşdırılması dәyәri parametrlәri ciddi müәyyәn meyarlara uyğun olaraq;
Büdcәnin iqtisadi әsasını

Büdcә hüquqi әsasları;

192 Büdcә xәrclәrinin iqtisadi quruluşu bölünür:

•

Cari vә әsaslı
Hәrbi xәrclәr, idarәetmә, elm maliyyә, sәnaye istehsalı maliyyәlәşdirilmәsi
Özü vә tәnzimlәnәn;
Yerli, cari v. tәnzimlәnәn
Federal hökumәt xәrclәri, Rusiya Federasiyası büdcә xәrclәri subyektlәri, yerli büdcәlәrә

193 Balanslaşdırılmış büdcә prinsipi hansıdır:

•

Xәrclәr gәlirlәr baxımından uyğun olmalıdır;
Kütlәvi informasiya vasitәlәrinә açıqlıq;
Heç biri
Gәlir әlavә azad etmәyә yol verilmәmәsi qәbul etmişdir.
Büdcә etibarlılığının tәminatlar;

194 Maliyyәnin bölüşdürücü funksiyası tәmin edir:

•

Maliyyә resurslarından istifadә üzәrindә nәzarәt;
Tәsnifatı vә dövlәt vә cәmiyyәtin ehtiyac vә imkanları sistemlәşdirilmәsi;
Sosial istehsal mәhsulunun bölgüsü.
Mәnfәәtin subyektlәr arasında sәmәrәsiz bölgüsünü
Xüsusi tәyinatlı vәsaitin formalaşdırılması üzәrindә nәzarәt;

195 Dövlәt büdcәsinin xәrclәri özözlüyündә әks etdirir:

•

Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondunun yaradılması vә istifadәsi üzrә iqtisadi münasibәtlәr;
ÜDMnin bölüşdürülmәsi üzrә iqtisadi münasibәtlәr;
Dövlәt hakimiyyәti orqanı verilmiş sәviyyәdә yerinә yetirilmәsi ilә bağlı maliyyә öhdәliklәri üçün maliyyә il üçün nәzәrdә tutulmuş büdcә vәsaitlәrinin hәcmi
mәhdudlaşdırılması.
Heç biri
Dövlәt maliyyә resurslarının toplanması üzrә iqtisadi münasibәtlәr;

196 Büdcәnin tam vә ya qismәn özüzünә ödәnәn gәliri:
Dolayı.

•

Özәl;
Mәqsәdli;
Heç biri
Birbaşa;

197 Onun hәyata keçirilmәsi şәrtlәrinin müәyyәn bir sahәdә müәyyәn nәzarәt etmәk üçün vaxtaşırı nәzarәt funksiyaları sistemi 

•

Sorğu;
İqtisadi tәhlil;
Nәzarәt;
Tәftiş
Audit.

198 Kommersiya vә qeyrikommersiya tәşkilatları, maliyyә sahibkarlar öz tәrkib elementlәri olan maliyyә sistemi:

•

Tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi;
Dövlәt maliyyәsi;
Bәlәdiyyә maliyyәsi;
Heç biri
Büdcәdәnkәnar dövlәt fondları.

199 Maliyyә münasibәti iştirakçıları qismindә çıxış edә bilәr:

•

Dövlәt, müәssisәlәr, әhali.
Mülkiyyәt formaları üzrә tәsәrrüfat subyektlәri;
Yalnız dövlәt vә tәsәrrüfat subyekti;
Pul, valyuta, qiymәtli kağızlar
Yalnız ev tәsәrrüfatlarının;

200 Tәşkilatların vә bazar iqtisadiyyatının iştirakçılarının vasitәçilik vә maliyyә münasibәtlәrini tәnzimlәyәn bir sıra elementlәrin mәcmusu:

•

Maliyyә sistemi;
Maliyyә;
Maliyyә hüququ;
Maliyyә münasibәtlәri
Maliyyә resursları.

201 Dövlәt büdcәsinin bölüşüdürücü funksiyası ilә mümkündür:

•

•

Milli gәlir vә ÜDM bölüşdürülmәsi
Hökumәtin xarici kreditlәr proqramı tәsdiq edilmәsi
Mәrkәzi Bank әmәkdaşlarının hәrәkәtlәri nәzarәt etmәk
Heç biri
Әsas maliyyә planı dövlәt tәrәfindәn tәsdiq olunması

202 Ev tәsәrrüfatında gәlir vә mәişәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirmә orqanı ...

•

Ev tәsәrrüfatlarının büdcәsi;
Ölkәnin büdcәsi;
Müәssisәlәrin istehsal planı;
Yerli büdcәlәr
İnvestisiya planı.

203 Dövlәt formaları, növlәri, maliyyә münasibәtlәrinin tәşkili metodları yaratdığı sistem adlanır:

•

Maliyyә mexanizmi;
Maliyyә siyasәti;
Maliyyә etalonu;
Maliyyә planı
Maliyyә bazarı.

204 Dövlәtin әsas qanunların müddәaları әsasında xüsusi orqanları vә idarәetmә iqtisadi vә hüquqi hәrәkәtlәrә yoxlama sistemi ________ yoxlaması
adlandırıb.

•

Dövlәt maliyyә;
Büdcә;
Qeyridövlәt maliyyәsi;
Qeyrivergi
Vergi.

205 korporasiyanın balansı hansı quruluşa malikdir?

•

gәlir vә xәrclәr, hәmcinin büdcә ilә qarşılıqlı әlagәlәr bölmәsindәn
biznes planına uygun
maliyyә planı quruluşuna
xәrclәr smetasından
gәlir vә xәrclәrdәn ibarәtdir

206 xüsusi fondların yaranma mәnbәsi

•

qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş mәnbәlәrdәn
büdcә vәsaiti vә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş ayırmalar
müәssisәlәrin mәnfәeindәn ayırmalar
sponsrluq yolu ilә daxil olan vәsaitlәr
büdcә vәsaiti

207 Dövlәt büdcәsi nәdir?

•

Dövlәt gәlirlәridir
Qeyrimәrkәzlәşdirilmiş gәlirdir
direktivdir
Proqnozdur
Maliyyә planıdır

208 Tәdiyyә balansı nәdir?

•

Ölkәnin xarici iqtisadi fәaliyyәti haqqında statistik mәlumatdır
Bir ölkәnin digәrinә ödәmәlәridir
Ölkәlәr arası hesablaşma balansıdır
Süni surәtdә tәrtib olunmuş balans mәlumatlarıdır
Statistik mәlumatlar cәdvәlidir

209 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi zәruriliyi nә ilә şәrtlәnir?

•

İstehsalçılar arasında rәqabәt mexanizminin yaradılması
Bütün cәmiyyәt üçün istehsal vә xidmәt işinin tәşkili
Ölkәnin beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların fәaliyyәtindә iştirakı
Gәlirlәrin sosial qrupların xeyrinә yenidәn bölüşdürülmәsi
Bütün cәmiyyәtdә әmtәә bölgüsünün tәşkili

210 Dövlәt kreditinin әsas forması hansıdır?

•

Әmanәtlәr vә istiqrazlar
Kreditlәr
Vergilәr
Büdcә kәsiri

İstiqrazlar

211 Beynәlxalq maliyyә sistemi:

•

maliyyә resurslarının sәrhәdlәrarası hәrәkәti, habelә bu resursları qoyan vә onu geri alan subyektlәr sferası
milli maliyyә sisteminin xarici sektorlara inteqrasiyası
beynәlxalq maliyyә münasibәtlәrinin metod vә formalarının mәcmusu
inkişafda olan ölkәlәrә kömәk göstәrilmәsi sistemi
milli iqtisadiyyatın ayrıayrı elementlәrinin mәcmusu

212 Maliyyә resurslarının sәrhәdlәrarası hәrәkәti sistemini göstәrin:

•

beynәlxalq hesablaşmalar
akkreditiv
bank
daxili hesablaşmalar
regional hesablaşmalar

213 Beynәlxalq hesablaşmalar sistemi:

•

bu hesablaşmaların hәyata keçirilmәsinin metod vә alәtlәrinin mәcmusu
inkişaf etmiş ölkәlәrin bank hesablaşmaları
inkişaf etmiş ölkәlәrin qarşılıqlı maliyyә münasibәtlәri
sәhmdar cәmiyyәti xidmәtlәri
bank sistemi xidmәtlәri

214 SWIFT – qapalı sәhmdar cәmiyyәtinә üzv olan ölkәlәrin sayı:

•

208
150
260
240
300

215 Beynәlxalq maliyyә sisteminin nәticәsidir:

•

milli maliyyә sisteminin xarici sektora inteqrasiyasının
maliyyәiqtisadi münasibәtlәrinin qloballaşmasının

uzunmüddәtli maliyyә münasibәtlәrinin
maliyyә sisteminin daxili sektora inteqrasiyasının
milli maliyyә sistemlәrinin xarici sektora koopersiyalaşmasının

216 Maliyyә yardımı hansı formada göstәrilir:

•

güzәştli şәrtlәrlә borc verilmәsi
borclar verilmәsi
uzunmüddәtli kredit
mükafatlar verilmәsi
vergitutma bazasının azaldılması

217 Rusiya Federasiyasında fәaliyyәt göstәrmir:

•

Büdcәdәnkәnar fondun qurulması.
Mәcburi Sәhiyyә Sığortalanması Fondu;
Pensiya Fondu;
Heç biri
Sosial sığorta Fondu;

218 Rusiya Federasiyasında federal büdcәyә vergidәn gәlәn gәlirlәrin tәrkibi aşağıdakı mәnbәlәrdәn daxil olur ...

•

Müәssisә vә tәşkilatların mәnfәәt vergisi;
Torpaq vergisi;
Fiziki şәxsdәn gәlir vergisi;
ӘDV
Mәdәn vergisi.

219 Rusiya Federasiyasında dövlәt büdcәsinin maliyyә resurslarının әsas mәnbәyidir

•

Müәssisә
Federal hökumәt;
Federasiya hökümәti orqanının subyekti .
Ev tәsәrrüfatı;
Vәtәndaşların;

220 Rusiya Federasiyasının subyektinin icmal büdcәsi:

•

•

Subyektin şәxsi büdcәsi;
Federal büdcә;
Subyekt bәlәdiyyәlәrinin yerli büdcәlәri;
Bәlәdiyyә büdcәsi
u subyektin vә subyekt bәlәdiyyәlәrin yerli büdcәsi.

221 Rusiya Federasiyasının büdcәsinin vergidәn gәlirlәrindә isnisna mәnbәyidir ...

•

Hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi;
Torpaq vergisi;
Qumar iş üzrә vergi;
Mәnfәәt vergisi
Şәxsi gәlir üzrә vergi.

222 RF subyektlәrinin vergilәrindәn büdcәyә gәlirlәrә aiddir:

•

Rusiya Federasiyası tәrәfindәn әmlakının istifadәsindәn gәlir;
Federal, dövlәt vә yerli vergi vә haqları;
Rusiya Federasiyasının icra hakimiyyәti orqanı olan tәşkilatların fәaliyyәti gәlir;
Beynәlxalq hesablaşmalar sayәsindә gәlәn gәlir
Regional büdcә kreditinә qeyrimaddi aktivlәrin satışından daxilolmalar.

223 Federal gәlirlәrinin әn böyük payı mәxsusdur:

•

Vergi gәlirlәr;
Pullu xidmәtlәrin agentliklәri vә dövlәt müәssisәlәrindә gәlir;
Dövlәt әmlakının әldә edilәn gәlir;
Müәssisәdәn pay şәklidә gәlirlәr
Gәlir büdcә vәsaiti edilәcәk.

224 Rusiyanın büdcә prosesinin ilkin mәrhәlәsidir :

•

Büdcә hazırlanması.
Büdcә hәyata keçirilmәsi;
Dövlәt büdcәsinin layihәsi vә büdcә tәsdiq nәzәrә alınması;
Büdcәnin proqnozlaşdırılması
Büdcә icrası vә hesabatın tәsdiq edilmәsi barәdә hesabat hazırlanması;

225 Rusiya Federasiyasında büdcәsinin icrası prosesini hәyata keçirir:

•

Xәzinәdarlıq;
Rusiya Mәrkәzi Bankı;
Prezident aparatı;
Әdliyyә Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf vә Ticarәt Nazirliyi.

226 Rusiya dövlәt Dumasının dövlәt büdcәsinin ikinci oxunuşunda müzakirә olunan mәsәlәlәr:

•

Sosial yardımların göstәrilmәsi yolları
Rusiya Federasiyası hökumәtinin zәmanәt tәmin etmәk proqramı.
Funksional tәsnifat kateqoriyası üzrә Federal hökumәtin xәrclәri;
Dövlәt müdafiә sifarişi әsas göstәricilәri;
Rusiya Federasiyası Federal Maliyyә Dәstәyi Fondunun mәblәği;

227 Rusiyada hansı büdcәdәnkәnar fond yoxdur?

•

Büdcәdәn kәnar tikinti fondu
Mәcburi tibbi sığorta
Pensiya fondu
Ekologiya fondu
Sosial sığorta fondu

228 Türkiyyәnin maliyyә sisteminә nә daxildir

•

dövlәt büdcәsi, dövlәt krediti, bedcәdәnkәnar xüsusi fondlar, yerli maliyyә, dövlәt koorparasiyalarının maliyyәsi
köylәrin maliyyәsi
yerli maliyyә
dövlәt sığortası
kredit sistemi

229 İndi hansı ölkәdә әn liberal valyuta rejimi fәaliyyәt göstәrir

•

Türkiyәdә
Böyük Britaniya
ABŞda
İranda

Russiya

230 Birgә müәssәlәr içindә Azәrbaycanda әn çox investisiya qoyanı hansı ölkәdir?

•

Türkiyә
Yaponiya
ABŞ
İngiltәrә
Rusiya

231 Türkiyәnin maliyyә sisteminә daxildir:

•

dövlәt büdcәsi, dövlәt krediti, büdcәdәnkәnar fondlar, yerli büdcәlәr, dövlәt korporasiyaların maliyyәsi
büdcәdәnkәnar fondlar, yerli büdcәlәr, birgә müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt krediti
dövlәt büdcәsi, sığorta fondu, kommersiya müәssisәlәrinin maliyyәsi, dövlәt krediti
bank krediti, dövlәt büdcәsi. büdcәdәnkәnar fondlar, sığorta fondu
kommersiya müәssisәlәrinin maliyyәsi, yerli büdcәlәr, büdcәdәnkәnar fondlar, sığorta fondları

232 Böyük Britaniyada Milli Sığorta Fondunun vәsaitlәrinin әsas hissәsi hansı mәqsәdlәrә yönәldilir?

•

Qocalığa görә taqaüdlәrә;
Aztәminatlı әhaliyә müavinәtlәrә;
İşsizliyә görә müavinәtlәrә;
Xәstәliyә görә müavinәtlәrә.
Әlilliyә görә müavinәtlәrә.

233 Böyük Britaniyada elmi tәdqiqatlara dәstәk vermәk, tәdqiqatlar aparan dövlәt elmi mәrkәzlәri saxlamaq üçün yaradılan fondlara aşağıdakılardan
hansı aid oluna bilәr?

•

Dövlәt müәssisәlәrinin tәqaüd fondları,
Avropa bәrpaolunma proqramı fondu,
Milli İstiqrazlar Fondu.
Bәrabәrlәşdirmә valyuta fondu,
Elmi tәdqiqatların inkişafı üzrә milli korporasiya fondu;

234 Böyük Britaniyada büdcә layihәsi hansı orqan tәrәfindәn hazırlanır?
Federal bank vә Xәzinәdarlıq

•

İnzibati büdcә idarәsi
Maliyyә Nazirliyi vә Xәzinәdarlıq
Ümumi şura
Milli bank vә Xәzinәdarlıq

235 Böyük Britaniyada büdcә layihәsini hansı orqan tәsdiq edir?

•

Ümumi şura
Parlamentin icmalar palatası
Milli bank vә Xәzinәdarlıq
İnzibati büdcә idarәsi
Maliyyә Nazirliyi vә Xәzinәdarlıq

236 Böyük Britaniyada büdcәnin kassa icrasını hansı qurum yerinә yetirir?

•

Britaniya Bankı
İnzibati büdcә idarәsi
Maliyyә Nazirliyi
Xәzinәdarlıq
Nazirlәr Kabineti

237 Böyük Britaniyada proqressiv şkala ilә tutulan gәlir vergisinin dәrәcәsi neçә % intervalında dәyişir?

•

1045%
5 40 %
15 35 %
1051 %.
14 30 %

238 Böyük Britaniyada әlavә dәyәr vergisinin әsas dәrәcәsi neçә %dir?

•

.175
.16
.18
.22
.15

239 Böyük Britaniyada fәrdi gәlir vergisi kimlәrdәn tutulur?

•

•

rezident vә qeyrirezident fiziki şәxslәrdәn
yalnız rezident fiziki şәxslәrdәn
әcnәbilәrdәn
yalnız qeyrirezident fiziki şәxslәrdәn

240 Böyük Britaniyada fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi hansı qaydada tutulur?

•

gәlirin mәnbәyindәn asılı olaraq şedullar üzrә
mәcmu gәlirdәn
gәlirin mәnbәyindәn asılı olmayaraq şedullar üzrә
mәcmu gәlirdәn deyil, gәlirin mәnbәyindәn asılı olmayaraq şedullar üzrә

241 Böyük Britaniyada gәlirlәri 02880 funta qәdәr olan fiziki şәxslәr hansı dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunurlar?

•

10 %.
.18
.05
.2
.15

242 Böyük Britaniyada illik gәlirlәri 31 865 funta qәdәr olan fiziki şәxslәr hansı dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunurlar?

•

.15
10 %.
.2
.18
.05

243 Böyük Britaniyada illik gәlirlәri 31 866 150 000 funt sterlinq olan fiziki şәxslәr hansı dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunurlar?

•

.4
.25
15 %.
.2
.18

244 Böyük Britaniyada illik gәlirlәri 150 000 funtdan çox olan fiziki şәxslәr hansı dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunurlar?

•

•

.45
.16
27 %.
.5
.38

245 Böyük Britaniyada korporativ vergi hansı qaydada tutulur?

•

şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn xәrclәr çıxıldıqdan sonra
әmә mәnbәyindә
şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn vә verilmәyә bütün xәrclәr çıxıldıqdan sonra
şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn xәrclәr çıxılmadan

246 Korporativ vergi Böyük Britaniyada illik mәnfәәtlәri 300 000 funta qәdәr olan şirkәtlәr üçün neçә faiz sәviyyәsindә müәyyәn olunur?

•

.2
.25
15 %.
.4
.18

247 Böyük Britaniyada illik mәnfәәtlәri 1,5 mln. funt sterlinqi aşan şirkәtlәr hansı dәrәcә ilә korporativ vergiyә cәlb olunurlar?

•

21 %.
.18
.25
.3
.2

248 Böyük Britaniyada hansı mal vә xidmәtlәr 0% ilә әlavә dәyәr vergisinә cәlb olunur? 1. nәqliyyat xidmәtlәri, 2. tibbi lәvazimatların satışı, 3 uşaq
geyimlәrinin satışı,4.yaşayış mәkanlarının qızdırılmasında istifadә olunan yanacaq vә elektrik enerjisi

•

1,2,3.
2,3,4
1,2,4
heç biri.
1,3,4

249 Böyük Britaniyada yerli büdcәlәrin gәlirlәrinin formalaşmasında hansı verginin rolu vә xüsusi çәkisi böyükdür?

•

әmlak vergisi
yol vergisi
әlavә dәyәr vergisi
korporativ vergi.
aksizlәr

250 Böyük Britaniyada yerli vergilәrә hansı vergi aid edilir?

•

әmlak vergisi,
gәlir vergisi,
korporativ vergi,
Kapital artımına vergi.
gerb yığımları,

251 Böyük Britaniyada tәtbiq olunan dövlәt vergilәrini göstәrin? 1. Әmlak vergisi, 2. Әlavә dәyәr vergisi, 3. Korporativ vergi, 4. Kapital artımına
vergi

•

2,3,4.
yalnız 4
1,2,4
heç biri.
1,3,4

252 Böyük Britaniyada korporativ verginin aşağıdakı hansı dәrәcәlәri tәtbiq olunur?

•

300.000 funt sterlinqәdәk olan xalis mәnfәәtdәn 20%, 1.500.000 funt sterlinqdәn yüksәk olan xalis mәnfәәtdәn 21%
300.000 funt sterlinqәdәk olan xalis mәnfәәtdәn 20%, 1.500.000 funt sterlinqdәn yüksәk olan xalis mәnfәәtdәn 30%
300.000 funt sterlinqәdәk olan xalis mәnfәәtdәn 24%, 1.500.000 funt sterlinqdәn yüksәk olan xalis mәnfәәtdәn 32%
300.000 funt sterlinqәdәk olan xalis mәnfәәtdәn 22%, 1.500.000 funt sterlinqdәn yüksәk olan xalis mәnfәәtdәn 31%

253 Böyük Britaniyada әlavә dәyәr vergisinin aşağıdakı hansı dәrәcәlәri tәtbiq olunur?

•

tibbi lәvazimatların, uşaq geyimlәrinin, kitabların satışı,nәqliyyat xidmәtlәri üçün 0%, yaşayış mәkanlarının qızdırılmasında istifadә olunan yanacaq vә elektrik
enerjisinә 5%, әksәr mal vә xidmәtlәrә 17,5%
tibbi lәvazimatların, uşaq geyimlәrinin, kitabların satışı,nәqliyyat xidmәtlәri üçün 5%, yaşayış mәkanlarının qızdırılmasında istifadә olunan yanacaq vә elektrik
enerjisinә 10%, әksәr mal vә xidmәtlәrә 15%

tibbi lәvazimatların, uşaq geyimlәrinin, kitabların satışı, nәqliyyat xidmәtlәri üçün 0%, yaşayış mәkanlarının qızdırılmasında istifadә olunan yanacaq vә elektrik
enerjisinә 8%, әksәr mal vә xidmәtlәrә 20%
tibbi lәvazimatların, uşaq geyimlәrinin, kitabların satışı,nәqliyyat xidmәtlәri üçün 3%, yaşayış mәkanlarının qızdırılmasında istifadә olunan yanacaq vә elektrik
enerjisinә 12%, әksәr mal vә xidmәtlәrә 18%

254 Böyük Britaniyada kapital artımı vergisi hansı hallarda tutulur?

•

mәnfәәt gәtirәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin tәqdim edilmәsi zamanı
mәnfәәt gәtirmәyәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin tәqdim edilmәsi zamanı
mәnfәәt gәtirәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin istismarı zamanı
mәnfәәt gәtirәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin alınması zamanı

255 Beynәlxalg hesablaşmalarda m 60x hansı hesablaşma növündәn istifadә olunur?

•

akkreditiv hesablaşma formasından
Inkasso formasından (aksept)
Çeklәrdәn
Veksellerdәn
Açıq hesab üzrә hesablaşmalardan

256 Azәrbayvanda pul vәsaiti ehtiyatı harda saxlanılır?

•

Mәrkәzi bankda
Maliyyә nazirliyindә
Kommersiya banklarında
Moneta sarayında
Gömrük nazirliyi

257 Azәrbaycanın xarici borcları ödәmә qabiliyyәti varmı?

•

Ölkәnin sürәtli iqtisadi inkişafı hesabına
Yoxdur
2002ci ildәn sonra hә
Mәrkәzi bankın ehtiyat fondu
Neft fondunun hesabına

258 Azәrbaycanda hansı ölkә ilә әn yüksәk ticarәt dövrüyyәsinә malikdir?

•

•

Russiya
Türkiyyә
ABŞ
Çin
Iran

259 Inkişaf etmәdәolan ölkәlәrdә dövlәt borcu necә idarә olunur?

•

Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
vergi agentliyi vasitәsilә
xәzinәdarlıq sistemi tәrәfindәn
Parlament vasitәsilә
qiymәtli kağızlar kmitәsi

260 transmilli krparasiyarın transmilli banklarla әlagәsi varmı?

•

müqavilә bağlanmışdırsa
Var
Dövlәtin bu haqda sәrәncamı varsa
Yalnız xüsusi şәraitdә

261 Transmilli korparasiyalar öz hesablarını hansı banklarda saxlaylrlar?

•

transmilli banklardan
Müqavilәdәn asılı olarlar istәnilәn halda
Kommersiya banklarında
Dövlәt banklardan
Şәxsi banklardan

262 Gömrük sisteminin beynәlxalg maliyyә әlagәlәrinә nә kimi tәsiri var?

•

Iqtisadi tәhlükәsizliyi tәmin edir
Dövlәt büdcәsinin sabit gәlirlә tәmin edir
Ölkәyә kapital hәrәkәtini nazamlayır
Dövlәt qurumu kimi lazımdır
Vәtәn istehsalı mәhsullarının qiymәtini ölkә üçün әlverişli edir

263 Maliyyә integrasiyasının әsas göstәrici nәdir?

•

•

ölkә ilә xarici alәm arasında maliyyә axınlarının miqyası vә frmasıdır
Kapital axımıdır
Ölkәnin beynәlxalq maliyyә tәşkilatları ilәәlagәlәndirilir
Iqtisadi әlagәlәrinin qüclü olmasıdır
Tәdiyyә balansının sabit saxlanmasıdır

264 Globallaşma nәdir?

•

Ölkәlәr arasında integrasiya yaranması
Vahid dünya puluna kecilmәsi
Dövlәtlәr arsında iqtisadi birlik yaranması
Vahid dünya pulna görülmәsi
Dünya ölkәlәri arasında siyasi vә iqtisadi birliyin yaranması

265 Paris klubunun vәzifәsi nәdir?

•

Ölkәlәrin berbirinә brcunun vaxtı şatdıqda vә ödәmәyә vәsait olmadıgda bu mәsәlәni onlarla müzakirәedib çıxış youl tapmaq
Pul tәdavülün nizamlaşdırmaq
Konfranslar çağırmır
Faizin sәviyyәsini müәyyәn etmәk
Borclu ölkәyә vәsait vermәk

266 Dünya maliyyәsinin qloballaşmasının hansı sәbәblәri vardır:

•

iqtisadi fәaliyyәtin qloballaşması, qlobal problemlәrin hәlli üçün pul vәsaitlәrinin axtarılması vә valyutavәsaitlәrinin tәminatı
fәrdi istehsal prosesi, dövriyyә vәsaitlәrinin axtarılması vә pul vәsaitlәrinin tәminatı
istehsalat prosesinin qloballaşması, maliyyә resurslarının qlobal maliyyә problemlәrinin hәlli üçün sәrf olunması
istehsal prosesinin qloballşaması, regional problemlәrin vә kredit şәrtlәrinin hәll edilmәsi üçün maliyyә resurslarının axtarılması
aktual problemlәrin hәlli üçün maliyyә resurslarının axtarılması, tәsәrrüfat prosesinin qloballaşması, valyuta

267 Müxtәlif ölkәlәrin maliyyә mәrkәzlәri arasındakı әlaqәlәrin genişlәnmәsi nәticәsindә aşağıdakılardan hansı baş verir:

•

hәrtәrәfli fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq maliyyә institutu yaranır, beynәlxalq maliyyә inteqrasiyası, maliyyә innovasiyası
hәrtәrәfli fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq kredit institutu yaranır, Avropaya kredit inteqrasiyası, maliyyә innovasiyası
hәrtәrәfli fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq maliyyә institutu yaranır, beynәlxalq lizinq inteqrasiyası, kredit innovasiyası
hәrtәrәfli fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq maliyyә institutu yaranır, regional innovasiya inteqrasiyası, maliyyә innovasiyası
hәrtәrәfli fәaliyyәt göstәrәn regional kredit institutu yaranır, regional maliyyә inteqrasiyası, maliyyә innovasiyası

268 Beynәlxalq dövlәt krediti mahiyyәti nәdir?

•

kapital ixracının formasıdır
dövlәtlәr arası iqtisadi münasibәtlәrin möhkәndirilmәsi
kreditin әsas formasıdır
Beynәlxalq dövlәt krediti sisteminin yaranması

269 Beynәlxalq kreditin mәnfi rolu nәdәn ibarәtdir?

•

Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә ziddiyyәtlәri güclәndirir
Әmtәә artıqlığı yaradır
Ölkәlәr arasında siyasi asılılıq yaradır
Mәnfәәtli sahәlәrin inkişafına sәbәb olur
Geniş tәkrar istehsala pis tәsir edir

270 RFnın maliyyә sisteminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Poçtәmanәt kassaları
Büdcәdәnkәnar xüsusi fondlar
Federal büdcә
Tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
Sığorta fondları

271 RFnın maliyyә sistemi neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

5
3
2
6
4

272 Maliyyә sisteminin maddi bazası aşağıdakılardan hansıdır?

•

kommersiya fәaliyyәti göstәrәn müәssisәlәrin maliyyәsi
dövlәt maliyyәsi
dövlәt krediti
kommersiya fәaliyyәti göstәrmәyәn müәssisәlәrin maliyyәsi
dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi

273 RFnın maliyyә sisteminin hәlqәlәrinә aid deyil

•

müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt maliyyәsi
Büdcәdәnkәnar fondlar, sığorta fondları
Pensiya fondu, dövlәt krediti
Dövlәt büdcәsi, dövlәt krediti

274 Dövlәt maliyyәsinin әsas vәzifәlәri aşağıdakılardan hansılardır? 1. iqtisadiyyatın yüksәk gәlirli sahәlәrinin inkişafının tәmin edilmәsi, 2. maliyyә
resurslarının iqtisadiyyatın sahәlәri, ölkәnin regionları, әhalinin ayrıayrı qrupları arasında yenidәn bölüşdürülmәsi. 3. iqtisadiyyatın bütün sahәlәrinin
inkişafının tәmin edilmәsi, 4. dövlәtin әlavә vәsaitlәrlә tәmin edilmәsi.

•

2.3
1,2;
3.4
1,4,;

275 Мaliyyә siyasәti dedikdә nә başa düşülür?

•

maliyyә resurslarının toplanılması, yenidәn bölüşdürülmәsi vә istifadәsi ilә әlaqәdar tәdbirlәrin mәcmusudur;
maliyyә siyasәti әsasәn qiymәtlәrin sabitliyinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemidir;
dövlәt xәrclәri vә vergilәrin dәyişdirilmәsi yolu ilә iqtisadiyyatı tәnzimlәmә sistemidir.
maliyyә sistemi vasitәsilә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin mәcmusudur;

276 Rusiya Federasiyasının büdcә sistemi hansı hәlqәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

federal büdcә, federasiya subyektlәrinin büdcәsi vә yerli büdcәlәr
dövlәt büdcәsi, ştatların büdcәsi vә yerli büdcәlәr
federal büdcә, torpaqların büdcәsi vә icma büdcәlәri
konsolidә vә ya mәrkәzlәşdirilmiş büdcә vә yerli büdcәlәr

277 Rusiyanın büdcә sistemi neçә sәviyyәlidir vә hansı hәlqәlәrdәn ibarәtdir?

•

üçsәviyyәli olmaqla federal, regional vә yerli büdcәlәrindәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla mәrkәzi vә yerli büdcәlәrdәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla federal, torpaqların vә icma büdcәlәrindәn ibarәtdir
iyyәli olmaqla muxtar vә yerli büdcәlәrdәn ibarәtdir

278 Rusiyada büdcә layihәsi hansı orqan tәrәfindәn hazırlanır?

•

•

Maliyyә Nazirliyi
İnzibati büdcә idarәsi
Xәzinәdarlıq
Nazirlәr Kabineti
Parlamentin xüsusi komissiyası

279 Rusiya Federasiyasında büdcәnin kassa icrasını hansı qurum yerinә yetirir?

•

Mәrkәzi Bank
İnzibati büdcә idarәsi
Federal Xәzinәdarlıq
Maliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti

280 RFnın “Büdcә Kodeksinә” әsasәn büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. vahidlik 2. büdcәnin
balanslaşdırılmaması 3. müxtәlif büdcә hәlqәlәrinin müstәqilliyi 4. şәffaflıq

•

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

281 RFnın “Büdcә Kodeksinә” әsasәn büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. büdcә vәsaitlәrinin ünvanlılığı vә
mәqsәdli xarakteri 2. büdcәnin balanslaşdırılması 3. büdcә hәlqәlәrinin asılılığı 4. büdcәnin tamlığı

•

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

282 RFda federal büdcәnin formalaşmasında hansı vergilәrin xüsusi çәkisi daha böyükdür?

•

mәnfәәt vergisi, ӘDV, gәlir vergisi.
әmlak vergisi, gәlir vergisi, torpaq vergisi
mәdәn vergisi, aksiz vergisi, yol vergisi
nәqliyyat vergisi, oyun biznesinә görә vergi
su vergisi, müәәsisәlәrin mәnfәәtindәn vergi

283 RFda regional vergilәrә hansılar aiddir?

•

әmlak vergisi, nәqliyyat vergisi, oyun biznesinә görә vergi.
torpaq vergisi, әlavә dәyәr vergisi
mәnfәәt vergisi, gәlir vergisi
mәdәn vergisi, yol vergisi
su vergisi, müәәsisәlәrin mәnfәәtindәn vergi

284 RFda yerli vergilәrә hansılar aiddir?

•

torpaq vergisi, fiziki şәxslәrin әmlak vergisi
su vergisi, müәәsisәlәrin mәnfәәtindәn vergi
mәnfәәt vergisi, gәlir vergisi
әmlak vergisi, oyun biznesinә görә vergi.
әlavә dәyәr vergisi, mәdәn vergisi

285 RFnın vergi sistemi neçә sәviyyәlidir vә hansı vergilәrdәn ibarәtdir?

•

ikisәviyyәli olmaqla ümumdövlәt vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla federal vergilәr, regional vergilәr vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla dövlәt vә muxtar vergilәrdәn ibarәtdir

286 Rusiya Federasiyasının maliyyә sistemi aşağıdakı hansı tәrkib hissәlәrindәn ibarәtdir?

•

büdcә sistemi, xüsusi büdcәdәnkәnar fondlar, dövlәt krediti, sığorta fondları, müәssisәlәrin maliyyәsi
Büdcә sistemi, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar, poçtәmanәt kassaları
Dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt krediti
Dövlәt krediti, müәssisәlәrin maliyyәsi, büdcәdәnkәnar fondlar.
Sığorta, dövlәt krediti, müştәrәk müәssisәlәrin maliyyәsi.

287 Hazırda Rusiyadafәaliyyәt göstәrәn sosial xarakterli әsas fondlar hansıdır?

•

Pensiya Fondu, Sosial Sığorta Fondu, Mәcburi Tibbi Sığorta Fondu.
Ehtiyacı Olanlara Yardım Fondu, Dövlәt Mәmurlarının Sığorta Fondu;
Milli Sığorta Fondu, Dövlәt Müәssisәlәrinin Pensiya Fondu;
Tәzminat fondu, Avropa bәrpaolunma proqramı fondu, Tәqaüd fondu.
İşsizlik Üzrә Sığorta Fondu, Fәhlә vә Qulluqçuların Tәqaüd Sığorta Fondu, Xәstәlik vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta fondu;

288 Rusiyada mәcburi sosial sığorta haqlarının tutulma obyekti nәdir?

•

muzdlu әmәklә vә sahibkarlıq fәaliyyәtilә bağlı olan gәlirlәr;
qeyrisahibkarlıq fәaliyyәtilә bağlı gәlirlәr;
divident vә faiz gәlirlәri.
işә götürәn tәrәfindәn verilәn maddi yardım;

289 Rusiya Federasiyasının Pensiya Fondu hansı mәnbәlәr hesabına formalaşır? 1. işlәyәnlәrin sığorta ödәnişlәri 2. federal büdcәdәn ayırmalar 3.
fondun kommersiya fәaliyyәtindәn daxilolmalar 4. işverәnlәrin sığorta ödәnişlәri

•

1,2,4.
2,3,4;
1,3,4;
1,2,3;

290 Rusiyada Pensiya Fondunun vәsaitlәrinin әsas hissәsi hansı mәqsәdlәrә yönәldilir?

•

Yaşa, iş stajı, ailә başçısını itirmәyә görә dövlәt pensiyalarının ödәnilmәsinә;
Aztәminatlı әhaliyә müavinәtlәrә;
İşsizliyә görә müavinәtlәrә;
Әlilliyә görә müavinәtlәrә.
Xәstәliyә görә müavinәtlәrә.

291 Rusiya Federasiyasında Pensiya Fondunun vәsaitlәri aşağıdakı hansı istiqamәtlәrә yönәldilir? 1. Yaşa, iş stajı, ailә başçısını itirmәyә görә dövlәt
pensiyalarının ödәnilmәsinә, 2. Ahıllara vә әlillәrә maddi yardımlara, 3. 1,56 yaşa qәdәr uşaqlara vә tәk analara müavinәtlәrә 4. federal büdcә
xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsinә

•

1,2,3;
2,3,4;
1,2,4.
1,3,4;

292 Rusiya Federasiyasında iş qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi, xәstәlik, uşağa qulluq vә sairә üzrә sığorta tәminatını hәyata keçirәn orqan
hansıdır?

•

Sosial Sığorta Fondu;
Mәşğulluq fondu ;
Mәcburi Tibbi Sığorta Fondu.

Pensiya Fondu;

293 Rusiyada büdcәdәnkәnar fondların yaradılmasında әsas mәqsad nәdәn ibarәtdir?

•

bu fondlar vasitәsilә mümkün qәdәr çox vәsait cәlb etmәk vә onları sosialiqtisadi mәsәlәlәrin hәllinә yönәltmәk ;
büdcә kәsirinin aradan qaldırılmasından ibarәtdir;
yerli (bәlәdiyyә) büdcәlәrinin xәrclәrini maliyyәlәşdirmәk;
dövlәt borclarının azaldılmasına kömәk etmәk.
ölkәdә sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırmaqdan.

294 Rusiya Federasiyasında Sosial Sığorta Fondunun vәsaitlәri aşağıdakı hansı istiqamәtlәrә yönәldilir? 1. Yaşa, iş stajı, ailә başçısını itirmәyә görә
dövlәt pensiyalarının ödәnilmәsinә, 2. iş qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә müavinәtlәrә, 3. uşağın anadan olması vә uşağa qulluqla әlaqәdar
müavinәtlәrә, 4. Ahıllara vә әlillәrә maddi yardımlara.

•

2,3;
1,2,;
2,4.
1,3;

295 RFda vәtәndaşlara tibbi xidmәtlәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün yaradılan büdcәdәnkәnar fond hansıdır?

•

Mәcburi Tibbi Sığorta Fondu;
Dövlәt Әhalinin Mәşğulluğu Fondu;
Pensiya Fondu;
Әlillәrin Sosial Müdafiә Fondu
Sosial Sığorta fondu

296 RFnın vergi qanunvericiliyinә әsasәn federal vergilәr dedikdә hansı vergilәr nәzәrdә tutulur?

•

Rusiyanın müvafiq qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilәn vә federasiyanın bütün әrazisindә ödәnilmәli olan vergilәr
yerli idarәetmә orqanlarının normativhüquqi aktlarına әsasәn müәyyәn edilәn vә tutulan vergilәr
Vergi qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilәn vә federasiyanın müәyyәn әrazilәrindә ödәnilmәli olan vergilәr
RFsı subyektlәrinin müvafiq qanunları ilә müәyyәn edilәn vә onların әrazilәrindә tutulan vergilәr

297 RFda federal vergilәrә hansılar aiddir?

•

mәnfәәt vergisi, fiziki şәxslәrin gәlir vergisi
su vergisi, müәәsisәlәrin mәnfәәtindәn vergi

torpaq vergisi, әlavә dәyәr vergisi
әmlak vergisi, nәqliyyat vergisi, oyun biznesinә görә vergi.
mәdәn vergisi, yol vergisi

298 RFda federal vergilәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

әlavә dәyәr vergisi, aksiz vergilәri
torpaq vergisi, miras vergisi
satışdan vergi, yol vergisi
әmlak vergisi, nәqliyyat vergisi, oyun biznesinә görә vergi.
mәdәn vergisi, reklam fәaliyyәtinә görә vergi

299 Rusiyada gәlir vergisinin dәrәcәsi neçә % intervalında dәyişir?

•

12 45 %
14 30 %
1051 %.
2045%
15 35 %

300 RFda illik gәlirlәri 3000160000 rubla qәdәr olan fiziki şәxslәr hansı dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunurlar?

•

15 %.(3% federal, 12% federasiya subyektlәrinin büdcәsinә)
18% (3% federal, 15% federasiya subyektlәrinin büdcәsinә)
25%(3% federal, 22% federasiya subyektlәrinin büdcәsinә)
20%(3% federal, 17% federasiya subyektlәrinin büdcәsinә)
10% (3% federal, 7% federasiya subyektlәrinin büdcәsinә)

301 RFda illik gәlirlәri 300000 rubldan artıq olan fiziki şәxslәr hansı dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunurlar?

•

45% (3% federal, 42% federasiya subyektlәrinin büdcәsinә)
35 %.(3% federal, 32% federasiya subyektlәrinin büdcәsinә)
40% (3% federal, 37% federasiya subyektlәrinin büdcәsinә)
38% (3% federal, 35% federasiya subyektlәrinin büdcәsinә)

302 RFda fiziki şәxslәrin hansı növ gәlirlәri vergitutmaya cәlb edilmir? 1.muzdlu işә aid olmayan fәaliyyәtdәn gәlirlәr; 2. bütün növ pensiyalar; 3.
alimentlәr; 4. dövlәt qiymәtli kağızlar üzrә uduşlar vә faizlәr.

•

•

2,3,4.
A) 1,2,3.
A) 1,2,4.
A) 1,3,4.

303 2015ci ildә Rusiyada federal büdcәnin kәsiri hansı sәviyyәdә proqnozlaşdırılır?

•

2,7 trilyon rubl vә ya ümum daxili mәhsulun 3,7 %i
5,9 trilyon rubl vә ya ümum daxili mәhsulun 8,0 %i
3,5 trilyon rubl vә ya ümum daxili mәhsulun 4,4 %i
5,4 trilyon rubl vә ya ümum daxili mәhsulun 7,4 %i
8,1 trilyon rubl vә ya ümum daxili mәhsulun 11,8 %i

304 Cari ildә RFda büdcә kәsirinin maliyyәlәşdirilmәsi vә ya örtülmәsi üçün hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulur?

•

özәllәşdirilmә, daxili borclanma, Ehtiyat Fondu vәsaitlәri hesabına
Pul emissiyası, daxili vә xarici borclanma
Dövlәt xәrclәrinin vә vergi dәrәcәlәrinin artırılması
İstehsal vә satış hәcminin artırılması, hәrbi xәrclәrin azaldılması.
Bәzi dövlәt qurumlarının lәğvi vә ya birlәşdirilmәsi, tәhsil vә sәhiyyә xәrclәrinin azaldılması.

305 Beynәlxalq sәviyyәdә büdcә kәsirinin yol verilәn hәddi ümum daxili mәhsulun neçә faizi sәviyyәsindә qәbul olunur?

•

2  3%;
1015%;
510%;
2025%.
68%.

306 Beynәlxalq tәcrübәdә büdcә kәsirinin aradan qaldırılması vә ya azaldılması üçün istifadә olunan metodlardan hansılar qeyriinflyasiyalı
metodlara aiddir? 1. pul emissiyası, 2. daxili vә xarici borclanma, 3. bir sıra xәrclәrin azaldılması. 4. özәllәşdirmә. 5.vergidәn yayınma hallarının
minimuma endirilmәsi, vergitutma bazasının genişlәndirilmәsi;

•

2, 3, 4,5;
1, 2, 4;
1, 3, 4;
1,2,4,5.
1, 2, 3.

307 2015ci ilә RFnın xarici borclarının strukturunda hansı borcların xüsusi çәkisi daha böyükdür?

•

avrobondlar üzrә borclar;
Paris klubu iştirakçıları olan ölkәlәrә borclar;
beynәlxalq maliyyәkredit tәşkilatlarına olan borclar;
Paris klubu iştirakçıları olmayan ölkәlәrә borclar.
Vneşekonombankın kreditlәri üzrә borclar;

308 2015ci ilin mәlumatlarına әsasәn Rusiya Federasiyasının xarici dövlәt borcları hansı sәviyyәdәdir?

•

54 mlrd. dollar vә ya ümum daxili mәhsulun 37 %i
77 mlrd. dollar vә ya ümum daxili mәhsulun 54 %i
A) 36 mlrd. dollar vә ya ümum daxili mәhsulun 28 %i
A) 44 mlrd. dollar vә ya ümum daxili mәhsulun 32 %i
108 mlrd. dollar vә ya ümum daxili mәhsulun 74 %i

309 Rusiyada vergilәr dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin tәqribәn necә %ni tәşkil edir?

•

Tәqribәn 80%ni tәşkil edir
Tәqribәn 70%ni tәşkil edir
Tәqribәn 5060%ni tәşkil edir.
Tәqribәn 90%ni tәşkil edir

310 RFda aksiz vergisinә cәlb olunan mallar hansılardır? 1. spirtli içkilәr 2. tütün mәmulatları 3. sәrinlәşdirici içkilәr 4. avtonәqliyyat vasitәlәri 5.
zinәt әşyaları 6. neft mәhsulları

•

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

311 RFda federal büdcә vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarnın büdcәlәrinin gәlir vә xәrc maddәlәrinin hәcmi, strukturu vә tәyinatı üzrә vaxtında
icrasına nәzarәtin hәyata keçirilmәsi hansı dövlәt nәzarәti orqanının sәlahiyyәtlәrinә aiddir?

•

Hesablama Palatası
Маliyyә Nazirliyi
Federal Хәzinәdarlıq

Dövlәt Duması.
Nazirlәr Kabineti

312 Rusiya Federasiyasında federal qanunların, digәr normativhüquqi aktların maliyyә ekspertizasını, federal büdcәnin vә büdcәdәnkәnar fondların
büdcә layihәlәrinin gәlir vә xәrc maddәlәrinin qiymәtlәndirilmәsini hansı ali nәzarәt orqanı hәyata keçirir?

•

Hesablama Palatası
Маliyyә Nazirliyi
Federal Хәzinәdarlıq
Dövlәt Duması.
Nazirlәr Kabineti

313 Türkiyәnin büdcә sistemi hansı hәlqәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

b) konsolidә vә ya mәrkәzlәşdirilmiş büdcә vә yerli büdcәlәr
dövlәt büdcәsi, ştatların büdcәsi vә yerli büdcәlәr
b) torpaqların büdcәsi vә icma büdcәlәri
b) federal büdcә vә regional büdcәlәr

314 Türkiyәnin büdcә sistemi neçә sәviyyәlidir vә hansı hәlqәlәrdәn ibarәtdir?

•

ikisәviyyәli olmaqla mәrkәzi vә yerli büdcәlәrdәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla dövlәt, regional vә icma büdcәlәrindәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla federal, torpaqların vә yerli büdcәlәrdәn ibarәtdir
sәviyyәli olmaqla muxtar vә yerli büdcәlәrdәn ibarәtdir

315 Türkiyәdә büdcә layihәsi hansı orqan tәrәfindәn hazırlanır?

•

Maliyyә Nazirliyi
Milli bank
İnzibati büdcә idarәsi
Nazirlәr Kabineti
Xәzinәdarlıq

316 Büdcә prosesi dedikdә nә başa düşülür?

•

büdcәnin tәrtibi, müzakirәsi, tәsdiqi vә icrası üzrә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtlәri
dcә sisteminin tәrkibi vә quruluşu;

büdcә xәrclәrinin büdcә hәlqәlәri arasında bölüşdürülmәsi;
vahid büdcәdә birlәşdirilәn ayrıayrı büdcә hәlqәlәrinin mәcmusu
büdcәnin gәlir mәnbәlәrinin tәyin edilmәsi;

317 Türkiyәdә budcә prosesi hansı mәrhәlәlәri özündә birlәşdirir?

•

büdcә layihәsinin tәrtibi, parlamentin büdcәyә baxması vә tәsdiqi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi
büdcә layihәsinin tәrtibi, onun tәsdiqi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi
büdcә layihәsinin tәrtibi, onun müzakirәsi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi
büdcә layihәsinin tәrtibi, onun gәlir vә xәrc istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun parlamentdә tәsdiqi vә mәtbuatda dәrci.

318 Türkiyәdә dövlәt büdcәsini tәsdiq edәn şәxs kimdir?

•

Prezident
a) Maliyyә naziri
a) Baş nazir
a) TBMM sәdri

319 Büdcә sistemi dedikdә nә başa düşülür?

•

vahid büdcәdә birlәşdirilәn ayrıayrı büdcә hәlqәlәrinin mәcmusu ;
gәlirlәrin vә xәrclәrin büdcә hәlqәlәri arasında bölüşdürülmәsi;
büdcәnin tәrtibi, müzakirәsi, tәsdiqi vә icrası üzrә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtlәrinin mәcmusu;
pul vәsaitlәri fondlarının yaradılması vә istifadәsindә öz xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә olunan müxtәlif maliyyә münasibәtlәrinin (hәlqәlәrinin) mәcmusu
büdcәnin gәlir mәnbәlәrinin tәyin edilmәsi

320 Türkiyәnin vergi sistemi neçә sәviyyәlidir vә hansı vergilәrdәn ibarәtdir?

•

ikisәviyyәli olmaqla ümumdövlәt vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla ümumdövlәt, muxtar vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla federal, torpaqların vә icma vergilәrindәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla dövlәt vә muxtar vergilәrdәn ibarәtdir

321 Türkiyәdә dolayı vergilәrә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

ӘDV, istehlak vergisi
Aksiz, mәnfәәt, gәlir, ӘDV

Mәnfәәt, gәlir, aksiz
Gömrük rüsumu, mәnfәәt, gәlir, ӘDV
ӘDV, mәnfәәt, gәlir

322 Türkiyәdә gәlir vergisinin dәrәcәsi neçә % intervalında dәyişir?

•

15 35 %
5 40 %
1051 %.
2045%
15 30 %

323 Türkiyәdә fәrdi gәlir vergisi kimlәrdәn tutulur?

•

rezident vә qeyrirezident fiziki şәxslәrdәn
yalnız rezident fiziki şәxslәrdәn
әcnәbilәrdәn
yalnız qeyrirezident fiziki şәxslәrdәn

324 Türkiyәdә rezident fiziki şәxslәrdәn fәrdi gәlir vergisi necә tutulur?

•

hәmin gәlirlәrin mәnbәyindәn asılı olmayaraq vergiyә cәlb olunur
yalnız ölkә daxilindә әldә edilәn gәlirlәrdәn vergi tutulur
yalnız kapital gәlirlәrdәn vergi tutulur
yalnız ölkә hüdudlarından kәnarda әldә edilәn gәlirlәrdәn vergi tutulur

325 Türkiyәdә illik gәlirlәri 12000 türk lirәsinә qәdәr olan fiziki şәxslәr hansı dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunurlar?

•

.15
.05
10 %.
.2
.18

326 Türkiyәdә illik gәlirlәri 106 000 türk lirәsindәn artıq olan fiziki şәxslәr hansı dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunurlar?

•

.35
.25

27 %.
.2
.18

327 Türkiyәdә korporativ vergi hansı qaydada tutulur?

•

şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn xәrclәr çıxıldıqdan sonra
ödәmә mәnbәyindә
şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn vә verilmәyәn bütün xәrclәr çıxıldıqdan sonra
şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn xәrclәr çıxılmadan

328 Türkiyәdә korporativ gәlir vergisinin dәrәcәsi neçә faiz müәyyәn edilmişdir?

•

.2
.16
27 %.
.15
.18

329 Türkiyәdә hansı xidmәt növlәri ümumiyyәtlә, әlavә dәyәr vergisinә cәlb olunmur? 1. reklam xidmәtlәri; 2. mal vә xidmәt ixracı; 3. tranzit
daşımacılıq; 4. rouminq xidmәtlәri.

•

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

330 Türkiyәdә әlavә dәyәr vergisi hansı dәrәcәlәrlә tutulur?

•

1, 8, 18 %
1, 6, 16 %
0, 18 %
5, 10, 15%
15, 20 %

331 Türkiyәdә әlavә dәyәr vergisindәn başqa hansı dolayı vergi tәtbiq olunmaqdadır?

•

xüsusi istehlak vergisi

•
әmlak vergisi
aksiz vergisi
satışdan vergi

332 Türkiyәdә xüsusi istehlak vergisinә hansı mallar cәlb olunur? 1. alkoqollu içkilәr vә tütün mәmulatları; 2. yanacaq; 3.nәqliyyat vasitәlәri; 4. zinәt
әşyaları.

•

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

333 Türkiyәdә mәrkәzi büdcәnin formalaşmasında hansı vergilәrin xüsusi çәkisi daha böyükdür?

•

korporativ vergi, ӘDV, gәlir vergisi.
әmlak vergisi, gәlir vergisi, torpaq vergisi
miras vergisi, әlavә dәyәr vergisi, nәqliyyat vasitәlәrinә vergi
damğa vergisi, bank vә sığorta әmәliyyatları üzrә vergi
xüsusi istehlak vergisi, korporativ gәlir vergisi

334 Dövlәt borcları dedikdә nә başa düşülür?

•

müvafiq xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün dövlәt zәmanәti ilә alınan vә dövlәtin öhdәliyi әsasında müәyyәn olunmuş müddәtlәrdә qaytarılması nәzәrdә tutulan
maliyyә vәsaitlәri,
Cari xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün dövlәt zәmanәti olmadan alınan vә müәyyәn olunmuş müddәtlәrdә qaytarılması nәzәrdә tutulan maliyyә vәsaitlәri,
Dövlәtin borc verәn kimi çıxış etdiyi münasibәtlәrin mәcmusu;
Dövlәt kreditinin bir forması.
müvafiq xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün alınan vә qaytarılma müddәtlәri әvvәlcәdәn müәyyәn olunmayan maliyyә vәsaitlәri,

335 Dövlәt borcları mәnbәyinә görә hansı borclara ayrılır?

•

daxili vә xarici borclar;
davamlı vә әbәdi borclar;
mәqsәdli vә mәqsәdsiz borclar.
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli borclar;

336 Yaponiyada büdcә layihәsi hansı orqan tәrәfindәn hazırlanır?

•

•

Maliyyә Nazirliyi
Xәzinәdarlıq
İnzibati büdcә idarәsi
Nazirlәr Kabineti
Parlamentin xüsusi komissiyası

337 Yaponiyada büdcәnin kassa icrasını hansı qurum yerinә yetirir?

•

Yaponiya Bankı
İnzibati büdcә idarәsi
Maliyyә Nazirliyi
Xәzinәdarlıq
Nazirlәr Kabineti

338 Yaponiyanın büdcә sistemi hansı hәlqәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

mәrkәzi büdcә, bәlәdiyyә büdcәlәri.
federal büdcә vә torpaqların büdcәsi
dövlәt büdcәsi, prefekturaların büdcәsi vә yerli büdcәlәr
torpaqların büdcәsi vә icma büdcәlәri
federal büdcә, regional büdcәlәr, yerli büdcәlәr

339 Yaponiyanın dövlәt maliyyә sisteminә aşağıdakılardan hansılar daxildir

•

Büdcә sistemi, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar
Bәlәdiyyә müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar, sığorta fondları
Dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt krediti
Dövlәt krediti, müәssisәlәrin maliyyәsi, büdcәdәnkәnar fondlar.
Büdcә sistemi, sığorta, dövlәt krediti, müştәrәk müәssisәlәrin maliyyәsi.

340 Yaponiyada büdcә xәrclәrindә hansı xәrclәrin xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

•

Sosial хәrclәr,
Мüdafiә хәrclәri,
İqtisadi tәyinatlı хәrclәr,
Dövlәt borcuna xidmәt üzrә xәrclәr.
İdarәetmә хәrclәri.

341 Yaponiyanın vergi sistemi neçә sәviyyәlidir vә hansı vergilәrdәn ibarәtdir?

•

ikisәviyyәli olmaqla dövlәt vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla ümumdövlәt, prefekturaların vergisi vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla federal, torpaqların vә icma vergilәrindәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla dövlәt vә muxtar vergilәrdәn ibarәtdir

342 Yaponiyada proqressiv şkala ilә tutulan gәlir vergisinin dәrәcәsi neçә % intervalında dәyişir?

•

1037 %.
15 30 %
5 40 %
2045%
15 35 %

343 Yaponiyadа mövcud sosial büdcәdәnkәnar fondlardan әn әsasları hansılardır?

•

Sağlamlığın Sığortası Fondu, Milli Pensiya Fondu, İstehsal travmalarından sığorta fondu vә İşsizliyә görә sığorta fondu .
Әlillәrin Sosial Müdafiәsi Fondu, Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu, Mәşğulluq Fondu;
Milli Sığorta Fondu, Dövlәt Müәssisәlәrinin Pensiya Fondu;
Ehtiyacı Olanlara Yardım Fondu, Dövlәt Mәmurlarının Sığorta Fondu.
İşsizlik Üzrә Sığorta Fondu, Fәhlә vә Qulluqçuların Tәqaüd Sığorta Fondu, Xәstәlik vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta fondu;

344 Yaponiyada iş qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi, işsizlik, bәdbәxt hadisә vә sairә üzrә sığorta tәminatını hәyata keçirәn orqanlar hansıdır?

•

Sağlamlığın Sığortası Fondu, İstehsal travmalarından sığorta fondu vә İşsizliyә görә sığorta fondu;
Pensiya Fondu, Sosial Müdafiә Fondu ;
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu, Ehtiyacı Olanlara Yardım Fondu.
Mәşğulluq fondu, Әlillәrin Sosial Müdafiәsi Fondu;

345 Yaponiyada büdcәnin icrasına nәzarәt hansı quruma hәvalә olunub?

•

a)
a)
a)
a)
a)

Tәftiş Palatasına.
Parlamentә
Maliyyә Nazirliyinә
Nazirlәr kabinetinә
İqtisadiyyat Nazirliyinә.

346 Yaponiyada dövlәt büdcәnin tәşkilindә hansı vergilәrin xüsusi çәkisi daha böyükdür?

•

gәlir vergisi, mәnfәәt vergisi, әmlak vergisi;
miras vә ya vәrәslik vergisi, torpaq vergisi, mәrc vә loterya vergilәri;
Aksiz vergilәri, mәdәn vergisi, torpaq vergisi;
Satışdan vergi, mәdәn vergisi, әmlak vergisi.
gәlir vergisi, yol vergisi, mәrc vә lotereya vergilәri.

347 Yaponiyanın müasir vergi sisteminin özәlliklәri hansılardır? 1. ikisәviyyәli vergi sisteminin mövcudluğu; 2. dolayı vergilәrin üstünlük tәşkil
etmәsi, 3. vergiqoymanın sosial yönümlülüyü, 4. mәnfәәtә vergiqoymanın aşağı sәviyyәsi. 5. yerli sәviyyәdә, mәrkәzi hökumәtin büdcәsinә daxil
olanlara bәnzәr, vergilәrin tutulması

•

1,3,5.
1,3,4,5;
1,2,3;
2,3,4,5.
1,2,4;

348 Yaponiyanın vergi sisteminin xüsusiyyәtlәrinә aiddir? 1. birbaşa vergilәrin üstünlük tәşkil etmәsi; 2. ӘDVnin olmaması, 3. üçsәviyyәli vergi
sisteminin mövcudluğu, 4. mәnfәәtә vergiqoymanın yüksәk sәviyyәsi. 5. yerli sәviyyәdә, mәrkәzi hökumәtin büdcәsinә daxil olanlara bәnzәr,
vergilәrin tutulması

•

1,2,4,5.
1,3,4,5;
1,2,3;
2,3,4,5.
1,2,4;

349 Yaponiyada büdcә gәlirlәrinin tәşkilindә hansı dolayı verginin rolu böyükdür?

•

Satışdan vergi.
ӘDV
Aksiz vergilәri
Mәdәn vergisi.
Torpaq vergisi

350 Yaponiyada korporasiyaların mәnfәәt vergisinin dәrәcәsi neçә faiz müәyyәn edilmişdir?

•

•

.3
.16
27 %.
.15
.18

351 Yaponiyada tәtbiq olunan әsas dolayı vergi aşağıdakılardan hansıdır?

•

satışdan vergi
aksiz vergisi
xüsusi istehlak vergisi
әlavә dәyәr vergisi.
әmlak vergisi

352 Yaponiyanın әsas dolayı vergisi hesab olunan satışdan verginin dәrәcәsi neçә faiz sәviyyәsindә müәyyәn edilmişdir?

•

.05
.08
10 %.
.15
.18

353 Yaponiyada әmlak vergisi hüquqi vәfiziki şәxslәr üçün әmlakın dәyәrindәn hansı dәrәcә ilә tutulur?

•

.014
.03
.005
5,6%.
.022

354 Yaponiyada dövlәt istiqrazlar vә investisiyalar proqramı üçün vәsaitlәrin әsas mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1. poçt әmanәtlәri 2.
dövlәt tәqaüd fondu vәsaitlәri 3. poçt sığorta fondunun sәrbәst vәsaitlәri 4.yerli büdcә vәsaitlәri 5. hökumәt tәrәfindәn zәmanәt verilәn özәl maliyyә
institutlarının kreditlәri

•

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

2,4,5.

355 Yaponiyada dövlәt istiqrazlar vә investisiyalar proqramının әsas vәsait mәnbәyinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

poçt әmanәtlәri
poçt sığorta fondunun sәrbәst vәsaitlәri
dövlәt tәqaüd fondu vәsaitlәri
hökumәt tәrәfindәn zәmanәt verilәn özәl maliyyә institutlarının kreditlәri.
istehsal investisiyalarının xüsusi büdcә hesabı;

356 ABŞnın büdcә sistemi hansı hәlqәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

a)
a)
a)
a)

Federal büdcә, ştatların büdcәsi vә yerli büdcәlәr
Dövlәt büdcәsi, federasiya subyektlәrinin büdcәsi vә yerli büdcәlәr
federal büdcә, torpaqların büdcәsi vә icma büdcәlәri
konsolidә vә ya mәrkәzlәşdirilmiş büdcә vә yerli büdcәlәr

357 ABŞnın büdcә sistemi neçә sәviyyәlidir vә hansı hәlqәlәrdәn ibarәtdir?

•

üçsәviyyәli olmaqla federal, ştatların büdcәsi vә yerli büdcәlәrdәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla mәrkәzi vә yerli büdcәlәrdәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla federal, torpaqların vә icma büdcәlәrindәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla muxtar vә yerli büdcәlәrdәn ibarәtdir

358 ABŞda büdcә layihәsinin hazırlanması, elәcә dә büdcәnin icrasına nәzarәt hansı quruma hәvalә edilmişdir?

•

Parlamentin xüsusi komissiyası
Maliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Xәzinәdarlıq
İnzibati büdcә idarәsi

359 ABŞnın vergi sistemi neçә sәviyyәlidir vә hansı vergilәrdәn ibarәtdir?

•

üçsәviyyәli olmaqla federal vergilәr, ştatların vergilәri vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla ümumdövlәt vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla ümumdövlәt, muxtar vә icma vergilәrindәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla dövlәt vә muxtar vergilәrdәn ibarәtdir

360 ABŞın federal büdcәsinin әn cox gәlir mәnbәyini hansı vergi tәºkil edir?

•

Aksizlәr
Şirkәtlәrin mәnfәәt vergisi
Fiziki şәxslәrin gәlir vergisi
Satışdan vergi

361 ABŞda aksiz vergilәri hansı büdcәyә köçürülür?

•

Federal vә ştatların büdcәlәrinә
Ştatların büdcәlәrinә
Yerli büdcәyә
Federal büdcәyә

362 ABŞda federal vergilәrә hansılar aiddir?

•

miras vә bağışlamalardan vergi, әmlak vergisi
işgüzar fәallığa görә vergi, mehmaxana xidmәtlәrinә görә vergi
aksiz vergisi, nәqliyyat vasitәlәrinә görә vergi
satışdan vergi, әmlak vergisi.
korporasiyaların mәnfәәt vergisi, fәrdi gәlir vergisi

363 ABŞda ştatların vergilәrinә hansılar aiddir?

•

satışdan vergi, әmlak vergisi
aksiz vergisi, nәqliyyat vasitәlәrinә görә vergi
miras vә bağışlamalardan vergi, aksiz vergisi
gәlir vergisi,mehmaxana xidmәtlәrinә görә vergi
mәnfәәt vergisi, işgüzar fәallığa görә vergi

364 ABŞda federalbüdcә xәrclәrindә hansı xәrclәrin xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

•

Dövlәt borcuna xidmәt üzrә xәrclәr.
Sosial хәrclәr,
İqtisadi tәyinatlı хәrclәr,
Мüdafiә хәrclәri,
İdarәetmә хәrclәri.

365 2015ci ildә ABŞda federal büdcәnin kәsiri hansı sәviyyәdә proqnozlaşdırılır?

•

1,0 trilyon dollar vә ya ümum daxili mәhsulun 7,4 %i
750 mlrd. dollar vә ya ümum daxili mәhsulun 4,9 %i
510 mlrd. dollar vә ya ümum daxili mәhsulun 4,1 %i
1,5 trilyon dollar vә ya ümum daxili mәhsulun 9,8 %i
486 mlrd. dollar vә ya ümum daxili mәhsulun 3,7 %i

366 ABŞda son illәrdә büdcә kәsirinin ümum daxili mәhsula nisbәtdә әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalmasına hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi sәbәb
olmuşdur?

•

vergi dәrәcәlәrinin artırılması, sosial vә tibbi xәrclәrin azaldılması
Pul emissiyası, daxili vә xarici borclanma
istiqrazların buraxılışı vә dövlәt sektorunun özәllәşdirlimәsi
Bәzi dövlәt qurumlarının lәğvi vә ya birlәşdirilmәsi, vergi güzәştlәrinin lәğvi.
İstehsal vә satış hәcminin artırılması, hәrbi xәrclәrin azaldılması.

367 Böyük Britaniyanın maliyyә sistemi aşağıdakı hansı hәlqәlәrdәn ibarәtdir?

•

Büdcә sistemi, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar, yerli hakimiyyәt orqanlarının maliyyәsi.
Büdcәdәnkәnar fondlar, özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt krediti
Dövlәt büdcәsi, xüsusi fondlar, dövlәt krediti, müştәrәk müәssisәlәrin maliyyәsi.
Büdcә sistemi, sığorta, dövlәt krediti.
Yerli hakimiyyәt orqanlarının maliyyәsi, xüsusi fondlar, dövlәt krediti

368 Böyük Britaniyanın büdcә sistemi hansı hәlqәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

dövlәt büdcәsi, bәlәdiyyә büdcәlәri.
dövlәt büdcәsi vә muxtar büdcәlәr
federal büdcә, regional büdcәlәr, yerli büdcәlәr
federal büdcә, ştatların büdcәsi vә yerli büdcәlәr

369 Böyük Britaniyanın dövlәt büdcәsi neçә hәlqәdәn ibarәtdir?

•

2
4
3
6

5

370 Böyük Britaniyanın dövlәt büdcәsinin hәlqәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

Milli istiqrazlar fondu
Ehtiyat fondu
Veksel fondu
Risk fondu
Maddi maraq fondu

371 Böyük Britaniya dövlәt büdcәsinin hәlqәlәrindәn olan Milli istiqrazlar fondu vasitәsilә hansı xәrclәr maliyyәlәşdirilir?

•

dövlәt borcu vә onun idarә olunması ilә әlaqәdar xәrclәr,
sosial xәrclәr,
iqtisadi fәaliyyәtlә әlaqәdar xәrclәr,
sair xәrclәr.
milli müdafiә xәrclәri,

372 Böyük Britaniya dövlәt büdcәsinin hәlqәlәrindәn olan Milli istiqrazlar fondunun vәsaitlәri hansı istiqamәtlәrә yönәldilir?

•

dövlәt müәssisәlәri, fәrdi sahibkarlar vә yerli hakimiyyәt orqanlarına verilәn ssudalara.
sosial xәrclәrә,
milli müdafiә xәrclәrinә,
iqtisadi fәaliyyәtlә әlaqәdar xәrclәrә,
idarәetmә aparatının maliyyәlәşdirilmәsinә,

373 Böyük Britaniya dövlәt büdcәsinin hәlqәlәrindәn olan Milli istiqrazlar fondunun vәsaitlәri hansı mәnbә hesabına formalaşır?

•

Birbaşa vergilәr,
Dolayı vergilәr ,
İngiltәrә bankının emissiya departamentinin mәnfәәti,
Heç biri.
Rüsumlar,

374 Böyük Britaniya dövlәt büdcәsinin hәlqәlәrindәn olan Milli istiqrazlar fondunun vәsaitlәri hansı mәnbә hesabına formalaşır?

•

Birbaşa vergilәr,
Xәzinәdarlıq tәrәfindәn dövlәt müәssisәlәri vә yerli özünüidarәetmә orqanlarına uzunmüddәtli kreditlәrin verilmәsinә görә faizlәr ,

•
Dolayı vergilәr ,
Heç biri.
Rüsumlar,

375 Böyük Britaniya dövlәt büdcәsinin hәlqәlәrindәn olan Milli istiqrazlar fondunun gәlirlәri hansı mәnbәlәr hesabına formalaşır? 1.
Korporasiyaların gәlir vergisi, 2. İngiltәrә bankının emissiya departamentinin mәnfәәti, 3. Xәzinәdarlıq tәrәfindәn dövlәt müәssisәlәri vә yerli
özünüidarәetmә orqanlarına uzunmüddәtli kreditlәrin verilmәsinә görә faizlәr, 4. Әlavә dәyәr vergisi, 5. Rüsumlar.

•

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

376 Böyük Britaniya dövlәt büdcәsinin hәlqәlәrindәn olan Milli istiqrazlar fondu vasitәsilәhansı xәrclәr maliyyәlәşdirilir? 1. iqtisadi fәaliyyәtlә
әlaqәdar xәrclәr, 2. sosial xәrclәr, 3. dövlәt borcu vә onun idarәolunması ilә әlaqәdar xәrclәr, 4. dövlәt müәssisәlәri, fәrdi sahibkarlar vә yerli
hakimiyyәt orqanlarına verilәn ssudalar, 5. sair xәrclәr.

•

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

377 Böyük Britaniyanın büdcә sistemi neçә sәviyyәlidir vә hansı hәlqәlәrdәn ibarәtdir?

•

ikisәviyyәli olmaqla mәrkәzi vә yerli büdcәlәrdәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla federal, ştatların büdcәsi vә yerli büdcәlәrdәn ibarәtdir
üçsәviyyәli olmaqla federal, torpaqların vә icma büdcәlәrindәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla muxtar vә yerli büdcәlәrdәn ibarәtdir

378 Müasir dövrdә Böyük Britaniyada fәaliyyәt göstәrәn sosial xarakterli әsas büdcәdәnkәnar fondlar hansılardır?

•

Milli Sığorta Fondu, Dövlәt Müәssisәlәrinin Tәqaüd Fondu;
Elmi tәdqiqatların inkişafı üzrә milli korporasiya fondu, Yol fondu;
Bәrabәrlәşdirmә valyuta fondu (funt sterlinqin mәzәnnәsini qorumaq üçün), İxrac kreditlәrinin zәmanәt departamenti fondu;
Tәzminat fondu, Avropa bәrpaolunma proqramı fondu.
Milli İstiqrazlar Fondu, Ehtiyat Fondu.

379 Böyük Britaniyada miras vergisi hansı dәrәcәlәrlә ödәnilir?

•

dәyәri 118.000 funt sterlinqdәn artıq olan әmlak mәblәğindәn 40% dәrәcә ilә
dәyәri 200.000 funt sterlinqdәn artıq olan әmlak mәblәğindәn 25% dәrәcә ilә
dәyәri 100.000 funt sterlinqdәn artıq olan әmlak mәblәğindәn 36% dәrәcә ilә
dәyәri 150.000 funt sterlinqdәn artıq olan әmlak mәblәğindәn 50% dәrәcә ilә
dәyәri 250.000 funt sterlinqdәn artıq olan әmlak mәblәğindәn 45% dәrәcә ilә

380 Böyük Britaniyada büdcә xәrclәrindә hansı xәrclәrin xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

•

Sosial хәrclәr,
Мüdafiә хәrclәri,
İqtisadi tәyinatlı хәrclәr,
Dövlәt borcuna xidmәt üzrә xәrclәr
İdarәetmә хәrclәri.

381 Cari ildә Böyük Britaniyada büdcәnin kәsiri hansı sәviyyәdә proqnozlaşdırılır?

•

10,7 mlrd. funt vә ya ümum daxili mәhsulun 1,9 %i
34 mlrd. funt vә ya ümum daxili mәhsulun 6,0 %i
23 mlrd. Funt sterlinq vә ya ümum daxili mәhsulun 4,0 %i
50 mlrd. funt vә ya ümum daxili mәhsulun 8,5 %i
46 mlrd. funt vә ya ümum daxili mәhsulun 8,1 %i

382 2015ci ilin mәlumatlarına әsasәn Böyük Britaniyanın mәcmu dövlәt borcları hansı sәviyyәdәdir?

•

1.5 trilyon funt vә ya ümum daxili mәhsulun 80,8 %i
1,0 trilyon funt vә ya ümum daxili mәhsulun 40 %i
500 mlrd. Funt vә ya ümum daxili mәhsulun 27 %i
2,0 trilyon funt vә ya ümum daxili mәhsulun 106% %i
100 mlrd. funt vә ya ümum daxili mәhsulun 6 %i

383 Böyük Britaniyada birbaşa vergilәr dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin tәqribәn necә %ni tәşkil edir?

•

Tәqribәn 5060%ni tәşkil edir.
Tәqribәn 70%ni tәşkil edir
Tәqribәn 80%ni tәşkil edir
Tәqribәn 90%ni tәşkil edir

384 Böyük Britaniyada daşınmaz әmlakın, torpağın elәcә dә sәhm, bond vә digәr investisiya alәtlәrinin alınması zamanı tutulan vergi aşağıdakılardan
hansıdır?

•

gerb yığımları,
gәlir vergisi,
korporativ vergi,
Kapital artımına vergi
әmlak vergisi,

385 Böyük Britaniyada aksiz vergisinә cәlb olunan mallar hansılardır? 1. spirtli içkilәr, 2. tütün mәmulatları, 3. sәrinlәşdirici içkilәr, 4. avtonәqliyyat
vasitәlәri 5. zinәt әşyaları, 6. neft mәhsulları

•

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

386 Böyük Britaniyada dövlәt büdcәsini tәsdiq edәn şәxs kimdir?

•

Kraliça.
Lordlar Palatasının sәdri
Maliyyә naziri
Prezident
Baş nazir

387 Böyük Britaniyada budcә prosesi hansı mәrhәlәlәri özündә birlәºdirir?

•

Büdcә layihәsinin tәrtibi, parlamentin büdcәyә baxması vә tәsdiqi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi
Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun müzakirәsi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi
Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun gәlir vә xәrc istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun parlamentdә müzakirәsi vә mәtbuatda dәrci.
Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun tәsdiqi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi

388 Almaniyanın büdcә sistemi hansı hәlqәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

federal büdcә, torpaqların büdcәlәri, icma büdcәlәri
federal büdcә vә regional büdcәlәr

dövlәt büdcәsi, ştatların büdcәsi vә yerli büdcәlәr
torpaqların büdcәsi vә icma büdcәlәri
mәrkәzi büdcә, bәlәdiyyә büdcәlәri.

389 Almaniyanın müasir vergi sistemi hansı prinsiplәr әsasında qurulmuşdur? 1. vergilәr mümkün qәdәr minimal olmalıdır, 2. vergi sistemi ikili
vergiqoymanı istisna etmәmәlidir, 3. vergilәr cәmiyyәtdә gәlirlәrin әdalәtli bölgüsünü tәmin etmәlidir, 4. vergilәr rәqabәtә әngәl törәtmәmәlidir. 5.
vergiqoyma zamanı vergilәrin tutulmasının mәqsәdәuyğuluğu nәzәrә alınmalıdır

•

1,3,4,5.
2,3,4,5;
1,2,3;
2,3,4.
1,2,4;

390 Almaniyanın maliyyә sistemi hansı hәlqәlәrdәn ibarәtdir?

•

büdcә sistemi, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar
Bәlәdiyyә müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar
Büdcәdәnkәnar fondlar, özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt krediti
Dövlәt krediti, müәssisәlәrin maliyyәsi, büdcәdәnkәnar fondlar.
Sığorta, dövlәt krediti, müştәrәk müәssisәlәrin maliyyәsi.

391 Almaniyada budcә prosesi hansı mәrhәlәlәri özündә birlәşdirir?

•

Federal büdcә layihәsinin tәrtibi, parlamentin büdcәyә baxması vә tәsdiqi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi
Federal büdcә layihәsinin tәrtibi, onun müzakirәsi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi
Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun parlamentdә tәsdiqi vә mәtbuatda dәrci.
Federal büdcә layihәsinin tәrtibi, onun tәsdiqi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi

392 AFRdә regional büdcәni kim tәsdiq edir?

•

Landtaqlar
Bundesrat
Bundestaq
İnzibati büdcә idarәsi
Maliyyә Nazirliyi

393 AFRdә büdcә layihәsini hansı orqan hazırlayır?

•

•

Maliyyә Nazirliyi
Milli bank vә Xәzinәdarlıq
İnzibati büdcә idarәsi
Ümumi şura
Parlamentin xüsusu komissiyası

394 Almaniyanın müasir maliyyә siyasәtinin әsas istiqamәtlәri hansılardır? 1. dövlәt xәrclәrinin investisiya yönümlüyünün güclәndirilmәsi, 2. büdcә
kәsirinin vә dövlәt borclarının azaldılması, 3.әlverişli vergi mühitinin yaradılması vә vergi yükünün artırılması, 4. regional bәrabәrsizliyin aradan
qaldirilması.

•

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

395 Almaniyanın mәcmu dövlәt borcu son dövrlәrdә ÜDMun neçә faizi sәviyyәsindәdir?

•

6062%,
100120%,
4048%,
5055%.
150200%.

396 Xarici dövlәt borcları dedikdә nә başa düşülür?

•

dövlәtin xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrlә, hәmçinin beynәlxalq maliyyә tәşkilatları ilә bağladığı müqavilәlәrә әsasәn bilavasitә yerinә yetirilmәmiş maliyyә
öhdәliklәrinin xarici valyutada yekunu;
ölkә daxili subyektlәrin dövlәtin iştirakı olmadan xarici bazarlardan әldә etdiyi vәsaitlәrin mәcmusu;
ölkәnin daxili maliyyә bazarlarından әldә etdiyi vәsaitlәrin mәcmusu.
ölkә hüdudları daxilindә hüquqi vә fiziki şәxslәrlә bağlanılan әqdlәr üzrә borc vәsaitlәrinin milli valyuta ilә ifadә olunmuş mәcmusu;

397 Dövlәti borclanmaya sövq edәn sәbәblәr hansılardır? 1) dövlәtin beynәlxalq fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi, 2) büdcә kәsirinin aradan
qaldırılması; 3) ölkәnin sosialiqtisadi inkişaf proqramlarının hәyata kemirilmәsini tәmin etmәk; 4) dövlәt investisiyalarını maliyyәlәşdirmәk.

•

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

1, 4.
1, 2,4

398 Dövlәt borclarının idarә edilmәsi hansı prinsiplәrә әsaslanır?

•

mәcburilik, vahidlik;
şәffaflıq, könüllülük;
Risklәrin aşağı salınması, könüllülük.
optimallıq, gizlilik;

399 Almaniyada son dövrlәrdә hәyata keçirilәn vergi islahatlarının әsas istiqamәtlәri hansılardır? 1. vergi güzәştlәrinin artırılması, 2. korporasiyaların
vergi yükünün tәdricәn 35%ә endirilmәsi , 3. sahibkarların vergi yükünün azaldılması, 4. fiskal vә ekoloji mәqsәdlә benzinә aksizlәrin artırılması .

•

2, 3, 4;
1, 3, 4;
1, 2, 3.
1, 2, 4;

400 Almaniyada aksizli malları göstәrin! 1. elektrik enerjisi 2. tütün mәmulatları 3. sәrinlәşdirici içkilәr 4. spirtli içkilәr 5. zinәt әşyaları 6. qәnnadı
mәmulatları.

•

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

401 Almaniyada son illәrdә mövcud büdcә kәsirinin ümum daxili mәhsulun 3%i sәviyyәsinә endirilmәsi üçün hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
nәzәrdә tutulur?

•

Dövlәt xәrclәrinin azaldılması vә vergi dәrәcәlәrinin artırılması
Pul emissiyası, daxili vә xarici borclanma
Dövlәt müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi, vergidәn yayınma hallarına qarşı mübarizәnin güclәndirilmәsi
Bәzi dövlәt qurumlarının lәğvi vә ya birlәşdirilmәsi, tәhsil vә sәhiyyә xәrclәrinin azaldılması.
İstehsal vә satış hәcminin artırılması, hәrbi xәrclәrin azaldılması.

402 Almaniyada büdcәdәnkәnar fond kimi fәaliyyәt göstәrәn Alman Birliyi Fondu hansı mәqsәdlәrlә yaradılmışdır?

•

•

Şәrq torpaqlarına yardım mәqsdi ilә yaradılmışdır;
II dünya müharibәsindәn zәrәrçәkәn әhaliyә yardım göstәrmәk mәqsәdilә yaradılmışdır;
Almaniyanın iqtisadi inkişafına tәkan vermәk üçün yaradılmışdır;
“Marşall Planı”na әsasәn özәl sektorun maliyyәlәşdirilmәsi üçün yaradılmışdır.
Ayrıayrı layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün yaradılmışdır.

403 Almaniyada federal büdcә xәrclәrindә hansı xәrclәrin xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

•

Sosial xәrclәr,
İqtisadi tәyinatlı хәrclәr,
Мüdafiә xәrclәri,
Sәhiyyә xәrclәri.
İdarәetmә хәrclәri.

404 Almaniyada federal büdcәnin tәşkilindә hansı vergilәrin xüsusi çәkisi daha böyükdür?

•

gәlir vergisi, korporasiyaların mәnfәәt vergisi, әlavә dәyәr vergisi;
miras vә ya vәrәslik vergisi, torpaq vergisi, mәrc vә loterya vergilәri;
Aksiz vergilәri, mәdәn vergisi, torpaq vergisi;
Satışdan vergi, mәdәn vergisi, әmlak vergisi.
gәlir vergisi, йол vergisi, mәrc vә lotereya vergilәri.

405 Almaniyada mәcburi sosial sığorta haqlarının tutulma obyekti nәdir?

•

muzdlu әmәklә vә sahibkarlıq fәaliyyәtilә bağlı gәlirlәr;
qeyrisahibkarlıq fәaliyyәtilә bağlı gәlirlәr;
divident vә faiz gәlirlәri.
işә götürәn tәrәfindәn verilәn maddi yardım;

406 AFRdә büdcә layihәsi tәsdiqlәnmәk üçün hansı orqana göndәrilir?

•

Bundesrat
Landtaq
Bundestaq
İnzibati büdcә idarәsi
Maliyyә Nazirliyi

407 Almaniyada sоsial fondların yaradılmasının әsas mәnbәlәri hansılardır? 1. fәhlә vә qulluqçuların әmәk haqqından mәcburi ayırmalar, 2.

kommersiya vә sahibkarlıq fәaliyyәtindәn daxilolmalar; 3. sahibkarların özәl fәaliyyәtdәn ödәdiyi sığorata haqları, 4. federal büdcәdәn dövlәt
subsidiyaları. 5. Regionların ayırdığı maliyyә vәsaitlәri.

•

1, 3, 4;
1, 2, 4;
2, 3, 4;
1,2,5.
1, 2, 3.

408 Аlmaniya Federativ Respublikasında iş qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi, işsizlik, bәdbәxt hadisә vә sairә üzrә sığorta tәminatınıhәyata keçirәn
orqanlar hansıdır?

•

İşsizlik üzrә sığorta fondu, Xәstәlik vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta fondu;
Pensiya Fondu, Mәşğulluq fondu;
Alman Birliyi Fondu, Müharibә yükünü bәrabәrlәşdirmәk fondu ;
Avropa bәrpaolunma proqramı fondu, Alman birliyi fondu, Tәzminat fondu.
Әlillәrin sosial müdafiәsi fondu, Ehtiyacı Olanlara Yardım Fondu.

409 Almaniyada Fәhlә vә Qulluqçuların Tәqaüd Sığortası Fondunun vәsaitlәri aşağıdakı hansı mәnbәlәr hesabına formalaşır?

•

Fәhlә vә qulluqçuların әmәk haqqından mәcburi ayırmalar;
Federal büdcәdәn ayırmalar;
Maliyyә sanksiyalarının vә cәrimәlәrin tәtbiqi nәticәsindә daxil olan mәblәğlәr.
Коmmersiya vә sahibkarlıq fәaliyyәtindәn daxilolmalar;

410 Torpaqların büdcәsindәn ayırmalar.

•

1, 2, 4.
1, 3, 4;
1, 2, 3;
2,3,5.
2, 3, 4 ;

411 Almaniyada dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrc maddәlәrinin hәcmi, strukturu vә tәyinatı üzrә vaxtında icrasına nәzarәtin hәyata keçirilmәsi hansı
dövlәt nәzarәti orqanının sәlahiyyәtlәrinә aiddir?
İqtisadiyyat Nazirliyi.
Nazirlәr Kabineti.

•

Маliyyә Nazirliyi
Federal Xәzinәdarlıq
Federal Hesablama Palatası

412 Almaniyada torpaqların (regionların) vergilәrinә aiddir?

•

miras vә ya vәrәsәlik vergisi, torpaq vergisi, mәrc vә loterya vergilәri.
yol vergisi, mәrc vә lotereya vergilәri
әmlak vergisi, vәrәsәlik vergisi
mәdәn vergisi, mәnfәәt vergisi, satışdan vergi.
gәlir vergisi, korporasiyaların mәnfәәt vergisi, әlavә dәyәr vergisi

413 Almaniyada federal vergi növlәrinә aiddir?

•

aksizlәr, elektrik (cәrәyan) vergisi, sığorta fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlirlәrә hesablanan vergi
әmlak vergisi, vәrәsәlik vergisi
gәlir vergisi, әlavә dәyәr vergisi
yol vergisi, mәrc vә lotereya vergilәri
torpaq vergisi, mәdәn vergisi.

414 Almaniyada ümumi vergilәrә hansı vergilәr aid edilir?

•

gәlir vergisi, korporasiyaların mәnfәәt vergisi, әlavә dәyәr vergisi
yol vergisi, mәrc vә lotereya vergilәri
әmlak vergisi, vәrәsәlik vergisi
mәdәn vergisi, torpaq vergisi, sadәlәşdirilmiş vergi.
torpaq vergisi, әmlak vergisi, mәnfәәt vergisi

415 Almaniyada әlavә dәyәr vergisinin әsas dәrәcәsi neçә %dir?

•

.16
.18
.15
.17

416 Almaniyada vergilәr dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin tәqribәn necә %ni tәşkil edir?

•

Tәqribәn 80%ni tәşkil edir

•
Tәqribәn 70%ni tәşkil edir
Tәqribәn 8090%ni tәşkil edir
Tәqribәn 90%ni tәşkil edir

417 Almaniyada sahibkarların cari ildә dövriyyәsi neçә min avrodan az olarsa, onlar növbәti ildә ӘDV ödәmәkdәn azad olmaq hüququ әldә edә
bilәrlәr?

•

32,5 min avrodan az olarsa
42,5 min avrodan az olarsa
40 min avrodan az olarsa
50 min avrodan az olarsa

418 Fransanın maliyyә sisteminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Dövlәt krediti
Yerli maliyyә
Xüsusi fondlar
Dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
Ümumi büdcә

419 Fransanın dolayı vergilәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Sadәlәşdirilmiş vergi
Gömrük vergilәri
Aksizlәr
Xәzinә inhisar vergisi
ӘDV

420 Fransada dövlәt büdcәsi hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq olunur?

•

Parlament
Milli bank vә Xәzinәdarlıq
İnzibati büdcә idarәsi
Maliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti

421 ABŞın Avropaya iqtisadi vә siyasi yardım planı olan Marşall planını hәyata keçirmәk üçün yaradılan fond aşağıdakılardan hansıdır?

•

Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
BVF
Dünya Bankı
Beynәlxalq Hesablaşma Tәşkilatı
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı

422 Ödәmә qabiliyyәtinin itirilmәsi nәticәsindә borclu olan ölkәlәrin maliyyә problemlәrinin müzakirәsi üçün İEÖin yaratdığı tәşkilat
aşağıdakılardan hansıdır?

•

Paris Klubu
Beynәlxalq Hesablaşma Tәşkilatı
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı

423 Xarici ölkәlәrә ödәmәlәrin vә xaricdәn daxilolmaların nisbәtini әks etdirәn balans necә adlanır?

•

Tәdiyyә balansı
Xidmәt balansı
A) Ticarәt balansı
Mühasibat balansı
Pul vәsailәri balansı

424 Tәdiyyә balansının tarazlaşdırılması mәqsәdilә hәyata keşirilәn tәdbirlәrә a.ağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Denominasiya
Devalvasiya
Deflyasiya
Maliyyәkredit siyasәti
Valyuta mәhdudiyyәtlәri

425 Beynәlxalq maliyyәkredit orqanlarının müәyyәn etdiyi valyuta paritetlәri әsasında tәsbit olunan valyuta mәzәnnәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

Fiksә edilmiş valyuta mәzәnnәsi
Üzәn valyuta mәzәnnәsi
Ikili valyuta mәzәnnәsi
Rәsmi valyuta mәzәnnәsi
Tәsbit edilmәmiş valyuta mәzәnnәsi

426 Transmilli şirkәtlәrin mühüm xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

Vergi güzәştlәrini әldә etmәsidir
Sәhmdar cәmiyyәt olması
Dövlәt müәssisәlәri olması
Vasitәçi kimi iştirak etmәsi
Fiskal siyasәtin hәyata keçirilmәsi

427 Almaniyanın maliyyә sistemi hansı hәlqәlәrdәn ibarәtdir?

•

büdcә sistemi, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar
Bәlәdiyyә müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar
Büdcәdәnkәnar fondlar, özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt krediti
Dövlәt krediti, müәssisәlәrin maliyyәsi, büdcәdәnkәnar fondlar.
Sığorta, dövlәt krediti, müştәrәk müәssisәlәrin maliyyәsi.

428 Almaniyanın büdcә sistemi hansı hәlqәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

federal büdcә, torpaqların büdcәlәri, icma büdcәlәri
federal büdcә vә regional büdcәlәr
dövlәt büdcәsi, ştatların büdcәsi vә yerli büdcәlәr
torpaqların büdcәsi vә icma büdcәlәri
mәrkәzi büdcә, bәlәdiyyә büdcәlәri.

429 Almaniyanın vergi sisteminin tәşkili prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansilar aid edilә bilәr? 1. vergilәr struktur siyasәtә uyğun olmalıdır, 2.
vergiqoyma zamanı vergilәrin tutulmasının mәqsәdәuyğuluğu nәzәrә alınmalıdır, 3. vergilәrin kәmiyyәti dövlәtin göstәrdiyi xidmәtlәrin hәcmi ilә
uyğunluq tәşkil etmәlidir, 4. vergilәr mümkün qәdәr maksimal olmalıdır. 5. vergilәr cәmiyyәtdә gәlirlәrin qeyribәrabәr bölgüsünü tәmin etmәlidir.

•

1,2,3;
1,2,4;
2,3,4,5;
1,2,3,5.
1,3,4,5.

430 AFRdә dolayı vergilәrә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

ӘDV, aksiz, gömrük rüsumu
Aksiz, mәnfәәt, gәlir, ӘDV

Mәnfәәt, gәlir, aksiz
Gömrük rüsumu, mәnfәәt, gәlir, ӘDV
ӘDV, mәnfәәt, gәlir

431 AFRdә vergi siyasәtinin tәnzimlәnmәsi alәtlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Mәnfәәt vegisinin dәrәcәsinin artırılması
Müәssisәnin kapitalının sürәtli amortizasiyası
Vergiqoymanın ümumi sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә azaldılması
Vergi guzәştlәri
Investisiyaya vergi endirimlәri

432 AFRdә regional büdcәni kim tәsdiq edir?

•

Landtaqlar
Bundesrat
Bundestaq
İnzibati büdcә idarәsi
Maliyyә Nazirliyi

433 AFRdә büdcә layihәsini hansı orqan hazırlayır?

•

Maliyyә Nazirliyi
Milli bank vә Xәzinәdarlıq
İnzibati büdcә idarәsi
Ümumi şura
Parlamentin xüsusu komissiyası

434 Almaniyada vergi tutulan әmlakın dәyәrindәn vergi dәrәcәsi fiziki ºәxslәr üçün neçә %, hüquqi ºәxslәr üçün neçә % müәyyәn edilmiºdir?

•

Fiziki şәxslәr üçün 1%, hüquqi şәxslәr üçün isә 1,6% müәyyәn edilmişdir.
Fiziki şәxslәr üçün 0,3%, hüquqi şәxslәr üçün isә 0,5% müәyyәn edilmişdir.
Fiziki şәxslәr üçün 0,5%, hüquqi şәxslәr üçün isә 0,6% müәyyәn edilmişdir.
Fiziki şәxslәr üçün 1%, hüquqi şәxslәr üçün isә 2,6% müәyyәn edilmişdir.

435 Almaniyada әlavә dәyәr vergisinin әsas dәrәcәsi neçә %dir?

•

.16

•
.18
.15
.17

436 Almaniyada vergilәr dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin tәqribәn necә %ni tәşkil edir?

•

Tәqribәn 80%ni tәşkil edir
Tәqribәn 70%ni tәşkil edir
Tәqribәn 8090%ni tәşkil edir
Tәqribәn 90%ni tәşkil edir

437 Almaniyada son illәrdә mövcud büdcә kәsirinin ümum daxili mәhsulun 3%i sәviyyәsinә endirilmәsi üçün hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
nәzәrdә tutulur?

•

Dövlәt xәrclәrinin azaldılması vә vergi dәrәcәlәrinin artırılması
Pul emissiyası, daxili vә xarici borclanma
Dövlәt müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi, vergidәn yayınma hallarına qarşı mübarizәnin güclәndirilmәsi
Bәzi dövlәt qurumlarının lәğvi vә ya birlәşdirilmәsi, tәhsil vә sәhiyyә xәrclәrinin azaldılması.
İstehsal vә satış hәcminin artırılması, hәrbi xәrclәrin azaldılması.

438 Beynәlxalq sәviyyәdә büdcә kәsirinin yol verilәn hәddi ümum daxili mәhsulun neçә faizi sәviyyәsindә qәbul olunur?

•

2  3%;
1015%;
510%;
2025%.
05%.

439 Beynәlxalq tәcrübәdә büdcә kәsirinin aradan qaldırılması vә ya azaldılması üçün istifadә olunan metodlardan hansılar qeyriinflyasiyalı
metodlara aiddir? 1. pul emissiyası, 2. daxili vә xarici borclanma, 3. bir sıra xәrclәrin azaldılması. 4. özәllәşdirmә. 5.vergidәn yayınma hallarının
minimuma endirilmәsi, vergitutma bazasının genişlәndirilmәsi;

•

2, 3, 4,5;
1, 2, 4;
1, 3, 4;
1,2,4,5.
1, 2, 3.

440 Almaniyada son dövrlәrdә hәyata keçirilәn vergi islahatlarının әsas istiqamәtlәri hansılardır? 1. vergi güzәştlәrinin artırılması, 2. korporasiyaların
vergi yükünün tәdricәn 35%ә endirilmәsi , 3. sahibkarların vergi yükünün azaldılması, 4. fiskal vә ekoloji mәqsәdlә benzinә aksizlәrin artırılması .

•

2, 3, 4;
1, 2, 4;
1, 3, 4;
1, 4.
1, 2, 3.

441 Almaniyada aksizli malları göstәrin! 1. elektrik enerjisi 2. tütün mәmulatları 3. sәrinlәşdirici içkilәr 4. spirtli içkilәr 5. zinәt әşyaları 6. qәnnadı
mәmulatları.

•

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

442 Almaniyanın mәcmu dövlәt borcu son dövrlәrdә ÜDMun neçә faizi sәviyyәsindәdir?

•

6062%,
100120%,
4048%,
5055%.
150200%.

443 AFRdә büdcә layihәsi tәsdiqlәnmәk üçün hansı orqana göndәrilir?

•

Bundesrat
Landtaq
Bundestaq
İnzibati büdcә idarәsi
Maliyyә Nazirliyi

444 Almaniyada sоsial fondların yaradılmasının әsas mәnbәlәri hansılardır? 1. fәhlә vә qulluqçuların әmәk haqqından mәcburi ayırmalar, 2.
kommersiya vә sahibkarlıq fәaliyyәtindәn daxilolmalar; 3. sahibkarların özәl fәaliyyәtdәn ödәdiyi sığorata haqları, 4. federal büdcәdәn dövlәt
subsidiyaları. 5. Regionların ayırdığı maliyyә vәsaitlәri.

•

•

1, 3, 4;
1, 2, 4;
2, 3, 4;
1,2,5.
1, 2, 3.

445 Аlmaniya Federativ Respublikasında iş qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi, işsizlik, bәdbәxt hadisә vә sairә üzrә sığorta tәminatınıhәyata keçirәn
orqanlar hansıdır?

•

İşsizlik üzrә sığorta fondu, Xәstәlik vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta fondu;
Pensiya Fondu, Mәşğulluq fondu;
Alman Birliyi Fondu, Müharibә yükünü bәrabәrlәşdirmәk fondu ;
Avropa bәrpaolunma proqramı fondu, Alman birliyi fondu, Tәzminat fondu.
Әlillәrin sosial müdafiәsi fondu, Ehtiyacı Olanlara Yardım Fondu.

446 Almaniyada Fәhlә vә Qulluqçuların Tәqaüd Sığortası Fondunun әsas gәlir mәnbәlәrindәn olan sosial sığorta haqları hesablanmış әmәyin ödәnişi
fondundan hansı dәrәcә ilә tutulur?

•

19,4%;
25,5%;
22 %;
15,6%.
18 %.

447 Almaniyada dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәrinin hәcmi, strukturu vә tәyinatı üzrә vaxtında icrasına nәzarәtin hәyata keçirilmәsi hansı dövlәt
nәzarәti orqanının sәlahiyyәtlәrinә aiddir?

•

Federal Hesablama Palatası
Маliyyә Nazirliyi
Dövlәt Xәzinәdarlığı Agentliyi
İqtisadiyyat Nazirliyi.
Nazirlәr Kabineti.

448 Almaniyada mәcburi sosial sığorta haqlarının tutulma obyekti nәdir?

•

işә götürәn tәrәfindәn verilәn maddi yardım;
muzdlu әmәklә vә sahibkarlıq fәaliyyәtilә bağlı olan gәlirlәr;
divident vә faiz gәlirlәri.

qeyrisahibkarlıq fәaliyyәtilә bağlı gәlirlәr;

449 Almaniyada federal büdcәnin tәşkilindә hansı vergilәrin xüsusi çәkisi daha böyükdür?

•

gәlir vergisi, korporasiyaların mәnfәәt vergisi, әlavә dәyәr vergisi;
miras vә ya vәrәslik vergisi, torpaq vergisi, mәrc vә loterya vergilәri;
Aksiz vergilәri, mәdәn vergisi, torpaq vergisi;
Satışdan vergi, mәdәn vergisi, әmlak vergisi.
gәlir vergisi, yоl vergisi, mәrc vә lotereya vergilәri.

450 Almaniyada büdcәdәnkәnar fond kimi fәaliyyәt göstәrәn Alman Birliyi Fondu hansı mәqsәdlәrlә yaradılmışdır?

•

Şәrq torpaqlarına yardım mәqsdi ilә yaradılmışdır;
II dünya müharibәsindәn zәrәrçәkәn әhaliyә yardım göstәrmәk mәqsәdilә yaradılmışdır;
Almaniyanın iqtisadi inkişafına tәkan vermәk üçün yaradılmışdır;
“Marşall Planı”na әsasәn özәl sektorun maliyyәlәşdirilmәsi üçün yaradılmışdır.
Ayrıayrı layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün yaradılmışdır.

451 Almaniyada federal büdcә xәrclәrindә hansı xәrclәrin xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

•

Sosial xәrclәr,
İqtisadi tәyinatlı хәrclәr,
Мüdafiә xәrclәri,
Sәhiyyә xәrclәri.
İdarәetmә хәrclәri.

452 Ingiltәrәnin maliyyә sisteminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Federal büdcә
Büdcәdәnkәnar xüsusi fondlar
Dövlәt büdcәsi
Dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
Yerli hakimiyyәt orqanlarının maliyyәsi

453 İngiltәrәdә büdcә layihәsi hansı orqan tәrәfindәn hazırlanır?

•

Maliyyә Nazirliyi vә Xәzinәdarlıq
Milli bank vә Xәzinәdarlıq

İnzibati büdcә idarәsi
Ümumi şura
Federal bank vә Xәzinәdarlıq

454 İngiltәrәdә büdcә layihәsini hansı orqan tәsdiq edir?

•

Parlamentin xüsusu komissiyası
Milli bank vә Xәzinәdarlıq
İnzibati büdcә idarәsi
Maliyyә Nazirliyi vә Xәzinәdarlıq
Ümumi şura

455 Böyük Britaniyanın vergi sistemi neçә sәviyyәlidir vә hansı vergilәrdәn ibarәtdir?

•

ikisәviyyәli olmaqla ümumdövlәt vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla ümumdövlәt vә federal vergilәrdәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla kanton vergilәrindәn vә yerli vergilәrdәn ibarәtdir
ikisәviyyәli olmaqla dövlәt vә muxtar vergilәrdәn ibarәtdir

456 Böyük Britaniyada ümumdövlәt vergilәri aşağıdakılardan hansılardır? 1. fiziki şәxslәrin gәlir vergisi; 2. korporasiyaların gәlir vergisi (korporativ
vergi); 3. yol vergilәri; 4. kapitalın artımına vergi.

•

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

457 Böyük Britaniyada ümumdövlәt vergilәri aşağıdakılardan hansılardır? 1. miras vergisi; 2. satış vergisi; 3. dolayı vergilәr (әlavә dәyәr vergisi,
aksizlәr vә rüsumlar, gerb yığımları); 4. kapitalın artımına vergi.

•

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

458 Böyük Britaniyada yerli vergilәr hansı vergilәrdәn ibarәtdir?

•

әmlak vergilәrindәn

•
gәlir vergilәrindәn
sosial vergilәrdәn
dolayı vergilәrdәn

459 Böyük Britaniyada fәrdi gәlir vergisikimlәrdәn tutulur?

•

gәlir әldә edәn bütün әhalidәn
yalnız rezident fiziki şәxslәrdәn
әcnәbilәrdәn
yalnız qeyrirezident fiziki şәxslәrdәn

460 Böyük Britaniyada fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi hansı qaydada tutulur?

•

gәlirin mәnbәyindәn asılı olaraq şedullar üzrә
mәcmu gәlirdәn
gәlirin mәnbәyindәn asılı olmayaraq şedullar üzrә
mәcmu gәlirdәn deyil, gәlirin mәnbәyindәn asılı olmayaraq şedullar üzrә

461 Böyük Britaniyada fiziki şәxslәrdin aşağıdakı hansı gәlirlәri gәlir vergisinә cәlb olunmur? 1. pul formasına çevrilmәsi mümkün olmayan vә
yalnız onu alan tәrәfindәn istifadә edilәn natura formada müavinәtlәr; 2. milli әmanәt sertifikatları üzrә faizlәr; 3. әlillәrә verilәn müavinәtlәr; 4.
dividendlәr.

•

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

462 Böyük Britaniyada fiziki şәxslәrdin aşağıdakı hansı gәlirlәri gәlir vergisinә cәlb olunmur? 1. tәlәbәlәrә verilәn tәqaüd vә müavinәtlәr; 2. işsizlik
müavinәti; 3. depozitlәr üzrә verilәn faizlәr; 4. xәstәlik vә analıq müavinәtlәri.

•

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

463 Böyük Britaniyada korporativ vergi hansı qaydada tutulur?

•

şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn xәrclәr çıxıldıqdan sonra

•
ödәmә mәnbәyindә
şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn vә verilmәyә bütün xәrclәr çıxıldıqdan sonra
şirkәtin gәlirlәrindәn yol verilәn xәrclәr çıxılmadan

464 Böyük Britaniyada kapital artımı vergisi hansı hallarda tutulur?

•

mәnfәәt gәtirmәyәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin tәqdim edilmәsi zamanı
mәnfәәt gәtirәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin alınması zamanı
mәnfәәt gәtirәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin tәqdim edilmәsi zamanı
mәnfәәt gәtirәn müәyyәn növlü kapital aktivlәrinin istismarı zamanı

465 Böyük Britaniyada şirkәtlәr kapital artımı vergisini hansı dәrәcәlәrlә ödәyirlәr?

•

korporativ verginin әsas dәrәcәsi üzrә
korporativ verginin mövcud әn aşağı dәrәcәsi üzrә
korporativ verginin mövcud әn yüksәk dәrәcәsi üzrә
korporativ verginin mövcud orta dәrәcәsi üzrә

466 Böyük Britaniyada ӘDV nәdәn tutulur?

•

ticarәt dövriyyәsinin әsas hissәsindәn
ümumi dövriyyәdәn
yeni yaradılan dәyәrdәn
bütün satışlardan

467 Böyük Britaniyada ӘDVnin dәrәcәsi neçә faiz tәşkil edir?

•

.175
.2
.15
.28

468 Böyük Britaniyada hansı xidmәt növlәri ümumiyyәtlә, әlavә dәyәr vergisinә cәlb olunmur? 1. reklam xidmәtlәri; 2. yeyinti mәhsullarının әsas
növlәrinin satışı (hazır yemәklәrin sifarişçilәrә çatdırılması (satılması) istisna olmaqla); 3. kitabların satışı; 4. uşaq geyimlәrinin satışı.

•

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

1, 2, 4

469 Böyük Britaniyada aşağıdakı hansı mallar aksizli mallar hesab edilir? 1. alkoqollu içkilәr vә tütün mәmulatları; 2. yanacaq; 3.nәqliyyat vasitәlәri;
4. zinәt әşyaları.

•

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

470 Böyük Britaniyada yerli büdcәlәrin gәlirlәrinin vergi daxilolmalarının әsas mәnbәyini hansı vergi tәşkil edir?

•

әmlak vergisi
әlavә dәyәr vergisi
aksizlәr
yol vergisi

471 Böyük Britaniyanın maliyyә sisteminә aşağıdakılardan hansılar daxildir?

•

Büdcә sistemi, sığorta, dövlәt krediti.
Bәlәdiyyә müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar
Büdcәdәnkәnar fondlar, özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt krediti
Sığorta, dövlәt krediti, müştәrәk müәssisәlәrin maliyyәsi.
Büdcә sistemi, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi, büdcәdәnkәnar xüsusi fondlar.

472 Böyük Britaniyanın büdcә sistemi hansı hәlqәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

dövlәt büdcәsi, bәlәdiyyә büdcәlәri.
dövlәt büdcәsi, ştatların büdcәsi vә yerli büdcәlәr
federal büdcә, regional büdcәlәr, yerli büdcәlәr
federal büdcә vә torpaqların büdcәsi

473 Hazırda Böyük Britaniyada fәaliyyәt göstәrәn sosial xarakterli әsas fondlar hansıdır?

•

Milli Sığorta Fondu, Dövlәt Müәssisәlәrinin Tәqaüd Fondu;
İşsizlik Üzrә Sığorta Fondu, Fәhlә vә Qulluqçuların Tәqaüd Sığorta Fondu, Xәstәlik vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta fondu;
Ehtiyacı Olanlara Yardım Fondu, Dövlәt Mәmurlarının Sığorta Fondu;
Tәzminat fondu, Avropa bәrpaolunma proqramı fondu, Tәqaüd fondu.

Әlillәrin Sosial Müdafiәsi Fondu, Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu, Mәşğulluq Fondu.

474 Böyük Britaniyada iş qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi, işsizlik, bәdbәxt hadisә vә sairә üzrә sığorta tәminatınıhәyata keçirәn orqanlar hansıdır?

•

Milli sığorta fоndu,Dövlәt müәssisәlәrinin tәqaüd fondları;
Pensiya Fondu, Mәşğulluq fondu;
Bәrabәrlәşdirmә valyuta fondu, Elmi tәdqiqatların inkişafı üzrә milli korporasiya fondu;
Tәzminat fondu, Avropa bәrpaolunma proqramı fondu, Tәqaüd fondu.
Әlillәrin sosial müdafiәsi fondu, Ehtiyacı Olanlara Yardım Fondu.

475 Böyük Britaniyada Milli Sığorta Fondunun vәsaitlәrinin әsas hissәsi hansı mәqsәdlәrә yönәldilir?

•

Qocalığa görә taqaüdlәrә;
Aztәminatlı әhaliyә müavinәtlәrә;
İşsizliyә görә müavinәtlәrә;
Xәstәliyә görә müavinәtlәrә.
Әlilliyә görә müavinәtlәrә.

476 Böyük Britaniyada büdcәdәnkәnar fondların yaradılmasında әsas mәqsad nәdәn ibarәtdir?

•

bu fondlar vasitәsilә mümkün qәdәr çox vәsait cәlb etmәk vә onları sosialiqtisadi mәsәlәlәrin hәllinә yönәltmәk ;
büdcә kәsirinin aradan qaldırılmasından ibarәtdir;
yerli (bәlәdiyyә) büdcәlәrinin xәrclәrini maliyyәlәşdirmәk;
dövlәt borclarının azaldılmasına kömәk etmәk.
ölkәdә sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırmaqdan.

477 Böyük Yeddilәr Qrupu hansı ölkәlәr tәrәfindәn yaradılıb:

•

İngiltәrә, ABŞ, AFR, Fransa, Yaponiya
İngiltәrә, ABŞ, AFR, Rusiya
İngiltәrә, ABŞ, AFR, Danimarka
AFR, Fransa, Yaponiya, Rusiya, İtaliya
AFR, Fransa, Yaponiya, Rusiya

478 BYİB neçәnci ildә yaradılıb?

•

1945
1946

1944
1948
1934

479 BYİBnin filiallarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası, Çoxtәrәfli Zәmanәt agentliyi
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası, Çoxtәrәfli Zәmanәt agentliyi, Vitteveyn fondu
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Әlavә kreditlәşdirmә fondu
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Әlavә kreditlәşdirmә fondu, Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası, Çoxtәrәfli Zәmanәt agentliyi
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası, Çoxtәrәfli

480 Xarici ölkәlәrә ödәmәlәrin vә xaricdәn daxilolmaların nisbәtini әks etdirәn balans necә adlanır?

•

Tәdiyyә balansı
Xidmәt balansı
A) Ticarәt balansı
Mühasibat balansı
Pul vәsailәri balansı

481 Tәdiyyә balansı neçә bölmәdәn ibarәtdir?

•

2
5
3
8
7

482 Tәdiyyә balansının tarazlaşdırılması mәqsәdilә hәyata keşirilәn tәdbirlәrә a.ağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Denominasiya
Devalvasiya
Deflyasiya
Maliyyәkredit siyasәti
Valyuta mәhdudiyyәtlәri

483 Transmilli şirkәtlәrin mühüm xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

•

Vergi güzәştlәrini әldә etmәsidir
Sәhmdar cәmiyyәt olması
Dövlәt müәssisәlәri olması
Vasitәçi kimi iştirak etmәsi
Fiskal siyasәtin hәyata keçirilmәsi

484 Әn iri maliyyә mәrkәzlәrinә görә liderlik edәn ölkә aşağıdakılardan hansıdır?

•

ABŞ
Fransa
Almaniya
İsveç
Yaponiya

485 Digәr ölkәlәrin valyutalarının yaxud beynәlxalq pul vahidlәrinin mәzәnnәsinin qalxıbenmәsi nәticәsindә yaranan valyuta mәznnәsi forması
aşağıdakılardan hansıdır?

•

Üzәn valyuta mәzәnnәsi
Fiksә edilmiş valyuta mәzәnnәsi
Ikili valyuta mәzәnnәsi
Rәsmi valyuta mәzәnnәsi
Tәsbit edilmәmiş valyuta mәzәnnәsi

486 ABŞın büdcә sisteminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Prefekturaların büdcәlәri
Federasiya üzvü olan ştatların büdcәsi
Federal büdcә
12 mindәn artıq yerli bölmәlәrin büdcәlәri
12 mindәn artıq inzibati tәsәrrüfat sahibkarlıq bölmәlәrinin büdcәlәri

487 ABŞda federal hökumәtin büdcә ili nә vaxt sona çatır?

•

30 sentyabr
30 yanvar
30 noyabr
30 oktyabr
30 fevral

488 ABŞda federal büdcә prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

4
5
2
8
7

489 ABŞda Büdcә prosesinin birinci mәrhәlәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

10 noyabra qәdәr hökumәt konqresә növbәti ilin büdcәsini tәqdim etmәlidir
Büdcә haqqında ilk qәtnamә qәbul olunmalıdır
Yanvar ayının yarısına hökumәt büdcәnin layihәsini göndәrmәlidir
10 dekabra qәdәr hökumәt konqresә növbәti ilin büdcәsini tәqdim etmәlidir
15 sentyabra qәdәr koqres büdcәnin qәtnamәsini tam qәbul etmәlidir

490 ABŞda federal büdcәnin gәlirlәri içәrisindә әsas yeri hansı gәlir tutur?

•

Birbaşa vergilәr
Dolayı vergilәr
Әmlak vergisi
ӘDV
Aksiz vergisi

491 ABŞda ştatların gәirlәri içәrisindә әsas yeri hansı vergi tutur?

•

Birbaşa vergilәr
Mәnfәәt vergisi
Әmlak vergisi
Dolayı vergilәr
Sadәlәşdirilmiş vergi

492 ABŞda büdcәnin ilkin layihәsi hansı orqan tәrәfindәn hazırlanır?

•

İnzibati büdcә idarәsi
Federal bank
Milli bank
Maliyyә Nazirliyi

Ümumi şura

493 Böyük Britaniyada büdcә xәrclәrindә hansı xәrclәrin xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

•

Sosial xәrclәr,
Мüdafiә xәrclәri,
İqtisadi tәyinatlı хәrclәr,
Sair xәrclәr.
İdarәetmә хәrclәri.

494 Böyük Britaniyada büdcәnin kassa xidmәtini (icrasını) hansı qurum hәyata keçirir?

•

İngiltәrә Bankı
Xәzinәdarlıq.
Maliyyә Nazirliyi
Büdcә Departamenti.
İqtisadiyyat Nazirliyi.

495 Böyük Britaniyada gәlir vergisinin dәrәcәlәri necә müәyyәn olunmuşdur?

•

10,22, 40%
10,15,35%
14, 35%
22,40%.
14,20,50%

496 Yaponiyanın dövlәt maliyyә sisteminә aşağıdakılardan hansılar daxildir

•

Büdcә sistemi, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar, poçtәmanәt kassaları
Bәlәdiyyә müәssisәlәrinin maliyyәsi, xüsusi fondlar, sığorta fondları
Dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt krediti
Dövlәt krediti, müәssisәlәrin maliyyәsi, büdcәdәnkәnar fondlar.
Büdcә sistemi, sığorta, dövlәt krediti, müştәrәk müәssisәlәrin maliyyәsi.

497 Yaponiyanın büdcә sistemi hansı hәlqәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

mәrkәzi büdcә, bәlәdiyyә büdcәlәri.
federal büdcә vә torpaqların büdcәsi

dövlәt büdcәsi, prefekturaların büdcәsi vә yerli büdcәlәr
torpaqların büdcәsi vә icma büdcәlәri
federal büdcә, regional büdcәlәr, yerli büdcәlәr

498 Yaponiyada budcә prosesi hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?

•

Büdcә layihәsinin tәrtibi, parlamentin büdcәyә baxması vә tәsdiqi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi
Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun müzakirәsi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi
A) Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun gәlir vә xәrc istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun parlamentdә tәsdiqi vә mәtbuatda dәrci.
Büdcә layihәsinin tәrtibi, onun tәsdiqi, büdcәnin icrası vә onun icrasına dair hesabatın tәrtibi

499 Hazırda Yaponiyadа fәaliyyәt göstәrәn sosial xarakterli әsas fondlar hansıdır?

•

Sağlamlığın Sığortası Fondu, Milli Pensiya Fondu, İstehsal travmalarından sığorta fondu vә İşsizliyә görә sığorta fondu .
Әlillәrin Sosial Müdafiәsi Fondu, Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu, Mәşğulluq Fondu;
Milli Sığorta Fondu, Dövlәt Müәssisәlәrinin Pensiya Fondu;
Ehtiyacı Olanlara Yardım Fondu, Dövlәt Mәmurlarının Sığorta Fondu.
İşsizlik Üzrә Sığorta Fondu, Fәhlә vә Qulluqçuların Tәqaüd Sığorta Fondu, Xәstәlik vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta fondu;

500 Yaponiyada büdcәnin icrasına nәzarәt hansı quruma hәvalә olunub?

•

Tәftiş Palatasına.
Nazirlәr kabinetinә
Maliyyә Nazirliyinә
İqtisadiyyat Nazirliyinә.
Parlamentә

501 Yaponiyada dövlәt büdcәnin tәşkilindә hansı vergilәrin xüsusi çәkisi daha böyükdür?

•

Satışdan vergi, mәdәn vergisi, әmlak vergisi.
gәlir vergisi, yol vergisi, mәrc vә lotereya vergilәri.
miras vә ya vәrәslik vergisi, torpaq vergisi, mәrc vә loterya vergilәri;
Aksiz vergilәri, mәdәn vergisi, torpaq vergisi;
gәlir vergisi, mәnfәәt vergisi, әmlak vergisi;

502 Yaponiyanın müasir vergi sisteminin özәlliklәri hansılardır? 1. ikisәviyyәli vergi sisteminin mövcudluğu; 2. dolayı vergilәrin üstünlük tәşkil
etmәsi, 3. vergiqoymanın sosial yönümlülüyü, 4. mәnfәәtә vergiqoymanın aşağı sәviyyәsi. 5. yerli sәviyyәdә, mәrkәzi hökumәtin büdcәsinә daxil

olanlara bәnzәr, vergilәrin tutulması

•

1,3,5.
1,3,4,5;
1,2,3;
2,3,4,5.
1,2,4;

503 Yaponiyada son illәrdә mövcud büdcә kәsirinin azaldılması üçün hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulur?

•

istiqrazların buraxılışı vә dövlәt sektorunun özәllәşdirlimәsi
Dövlәtxәrclәrinin vә vergi dәrәcәlәrinin artırılması
İstehsal vә satış hәcminin artırılması, hәrbi хәrclәrin azaldılması.
Pul emissiyası, daxili vә xarici borclanma
Dövlәt qurumlarının lәğvi vә ya birlәşdirilmәsi, tәhsil vә sәhiyyә xәrclәrinin azaldılması.

504 Maliyyә yardımı ola bilәr:

•

texniki, tәmәnnasız vә hәrbi
mәxfi, hәrbi, tәmәnnasız
texniki, humanitar, hәrbi
humanitar, hәrbi vә tәmәnnasız
kredit şәklindә, qrant vә borclar

505 Maliyyәnin mәqsәdini açan әsas funksiyalar.......

•

Tәnzimlәyici vә İdarәedici
bölüşdürücü vә İdarәedici
bölüşdürücü vә nәzarәt
İdarәedici
Nәzarәtvә İdarәedici

506 Xüsusi fondlar özlәrinin istifadә istiqamәtlәrinә görә aşağıdaı qruplara bölünür:

•

kredit, şәxsi vә әmlak sığortası fondları ,hәrbi siyasi,dövlәtlәrarası
iqtisadi,elmi tәtqiqat, kredit, şәxsi vә әmlak sığortası fondları ,hәrbi siyasi,dövlәtlәrarası
Sosial,iqtisadi,elmi tәtqiqat, kredit, şәxsi vә әmlak sığortası fondları ,hәrbi siyasi,dövlәtlәrarası
şәxsi vә әmlak sığortası fondları ,hәrbi siyasi,dövlәtlәrarası

elmi tәtqiqat, kredit, şәxsi vә әmlak sığortası fondları ,hәrbi siyasi,dövlәtlәrarası

507 Xüsusi fondlar hansı üsulla yaranır?

•

xәrclәrin büdcәdәn ayrılması ilә
xüsusi әhәmiyyәt kәsb edәn müәyyәn xәrclәrin büdcәdәn ayrilması ilә
xüsusi әhәmiyyәt kәsb edәn müәyyәn xәrclәrin büdcәdәn ayrilması ilә vә qanun vericiliyi orqanının xüsusi qәrarı ilә
Heç biri ilә
qanun vericiliyi orqanının xüsusi qәrarı ilә

508 Xüsusi fondlar aşağıdakılar üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

xarici dövlәtlәrdә daxil olmaqla xarici portnyorların kreditlәşdirilmәsi.
xüsusi olaraq müәyyәnlәşdirilmiş mәnbәlәr hesabına vә әtraf mühitin çirklәndirilmәsinә görә alınan cәrimәlәr hesabına tәbiәti müdafiә tәdbirlәrinin
maliyyәlәşdirilmәsi
yerli müәssisәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi, onlara maddi yardımın verilmәsi, kreditlәşdirilmәsi üçün, ekologiya tәdbirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
yerli müәssisәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi, onlara maddi yardımın verilmәsi, kreditlәşdirilmәsi üçün
yardımların tәqaüdlәrin ödәnilmәsi,Bütövlükdә infrostrukturun maliyyәlәşdirilmәsi vә yardımların verilmәsi

509 Hansı ölkәlәrdә dövlәt sektoru sәhmdar şirkәtlәr şәklindә mövcud olur vә bir çox hallarda onların fәaliyyәtindә şәxsi kapital da iştirak edir?

•

AFR vә İtaliya
Yaponiya vә Almaniya
ABŞ vә Böyük Britaniya
İtaliya vә Abş
Fransa vә İngiltәrә

510 Monetar siyasәtin növlәri

•

Valyuta rejiminin targetinqlәşmәsi, pul kütlәsinin targetinqlәşmәsi
pul kütlәsinin targetinqlәşmәsi
gizli gostәricilәrin targetinqlәşmәsi
Valyuta rejiminin targetinqlәşmәsi, pul kütlәsinin targetinqlәşmәsi, inflyasiya sәviyyәsinin targetinqlәşmәsi, gizli gostәricilәrin targetinqlәşmәsi
inflyasiya sәviyyәsinin targetinqlәşmәsi

511 Kommersiya banklarının әsas xüsusiyyәtlәri

•

•

banklar mal vә xidmәtlәrin kommersiya dövriyyәsindә әsas rolu oynayırlar, banklar iqtisadiyyatda “әmanәt investisiyalar” prosesini tәmin edәn maliyyә
vasitәlәridir, onlar iqtisadiyyatın likvidlik mәnbәyi olub banklar mal vә ya xidmәtlәrin kommersiya dövriyyәsindә әas rol oynayır,
mal vә ya xidmәtlәrin kommersiya dövriyyәsindә әas rol oynayır
banklar iqtisadiyyatda “әmanәt investisiyalar” prosesini tәmin edәn maliyyә vasitәlәridir
Heç biri
banklar mal vә xidmәtlәrin kommersiya dövriyyәsindә әsas rolu oynayırla

512 Әmanәt müәssisәlәri dә kredit sistemindә mühüm yer tutur.Onlar neçә növә bölünürlәr?

•

3
1
4
5
2

513 Әmanәt müәssisәlәri dә kredit sistemindә mühüm yer tutur onların növlәrini seçin?

•

müddәtli kiçik әmanәtlәr qәbul edәn qarşılıqlıәmanәt bankları.Cәlb edilmiş vәsaitlәr müxtәlif öhdәliklәrә vә qiymәtli kağızlara, pay әsasında tәşkil olunmuş borc
әmanәt assosasiyaları,kredit ittifaqları peşәkar vә ya dini әlamәtlәrә görә birlәşәn insan qruplarının tәşkil etdiyi kooperativlәrdir.
Cәlb edilmiş vәsaitlәr müxtәlif öhdәliklәrә vә qiymәtli kağızlara
müddәtli kiçik әmanәtlәr qәbul edәn qarşılıqlıәmanәt bankları
kredit ittifaqları peşәkar vә ya dini әlamәtlәrә görә birlәşәn insan qruplarının tәşkil etdiyi kooperativlәrdir.
pay әsasında tәşkil olunmuş borc әmanәt assosasiyaları

514 Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf bankının nizamnamәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

qeyridövlәt kommersiya strukturlarının fәaliyyәtinә maliyyә resursu köçürnmәlәri ilә dәstәk olmaq, maliyyә institutu vә hüququ sisteminin möhkәmlәndirilmәsi,
infrastrukturların inkişafı, özәl sektora kömәk göstәrmәk
.
dövlәt mülkiyyәtinin antiinhisarçılıq vә qeyrimәrkәzlәşdirmә üçün depozitlәrin köçürülmәsi, dövlәt sektorundakı maliyyә infrastrukturunun inkişafı,
maliyyә altsistemlәrinin vә hüquq sisteminin möhkәmlәndirilmәsinә sәy göstәrmәk
.
dövlәt müәssisәlәrinin fәaliyyәtinә aktivlәrin yönәldilmәsi şәklindә dәstәk göstәrilmәsi, maliyyә institutları vә hüquq sisteminin güclәndirilmәsi,
infrastrukturların inkişafı, dövlәt sektorunun ehtiyaclarının ödәnmәsinә kömәk göstәrilmәsi
qiymәtli kağızlar bazarına maliyyә resursu köçürmәk, pul institutlarının konsentrasiyası, infrastrukturların inkişafı, transmilli şirkәtlәrin saxlanmasına kömәk
göstәrmәk
.
kommersiya müәssisәlәri ilә bәrabәr dövlәt müәssisәlәrinә dә resurs köçürnmәlәri ilә dәstәk olmaq, pul institutlarının konsentrasiyası, infrastrukturların
inkişafı, korporativ müәssisәlәrә kömәk göstәrmәk

515 Avropa Mәrkәzi Bankının nizamnamә kapitalı nә qәdәrdir:

•

•

mlrd. Avro
8 mlrd. Avro
9 mlrd. Avro
4 mlrd. Avro
10 mlrd. Avro

516 Almanıyada yerli büdcәlәr necә adlanır?

•

torpağların büdcәsi
Dövlәt büdcәsi
Ştatların büdcәsi
Kәnd büdcәlәri
Rayonların büdcәsi

517 Almaniyada müәssisәlәrdә dövrüyyә kapitalı hәnsı mәnvbı hesanıba maliyyәlәşdirilir?

•

xüsusi vәsait vә kredit hesabına
Sponsorların vәsaiti hesabına
xüusi vәsait hesabına
Cәlb olunmuş maliyyә hesabına
Maliyyәlәşdirilmir

518 almaniyanın dövlәt bedcәsinin әsas qәliri hansıdır?

•

әhalidәn alınanqәlir vergisi
Müәssilәrin mәnfәlәrindәn daxil olmalar
ӘDV
Rüsumlar
Turizimdәn qәlirlәr

519 Almaniyada federal büdcәyә hansı vergilәr tutulur?

•

aksizlәr, rüsumlar, yük avtomobillәrindәn vergi
Nәqliyyat vasitәsi sahiblәrindәn vergi
Әmlak vergisi, nibәdәn vergi
Torpaq vergisi
Әlavә dәyәr vergisi

520 Almaniyada avtomobil vergisi neçә faiz tariflә tutulur?

•

1,7%lә
1%lә
12%lә
5%lә
3%lә

521 Almaniyada kofeyә görә vergi hansı tariflә tutulur?

•

0,3%lә
4%lә
2,5%lә
tutulmur
5%lә

522 Almaniyada bәrk spirtli içkilәrә federal aksiz nә qәdәrdir?

•

100 litrә – 80 evro
100 litrә – 160 evro
100 litrә – 10 evro
yoxdur
100 litrә – 150 evro

523 Almaniyada avtomobilә vergi katalizatoru olan avtomobillәrә nisbәtәn neçә dәfә yuxarıdır?

•

5 dәfә
3 dәfә
Silindrindәn asılıdır
eynidir
8 dәfә

524 Alman Federal bankının әsas xüsusiyyetleri hansılardır?

•

Emissiya inhisarı, banklar bankı, dövlәt bankı, valyuta ehtiyatlarının idarә edilmesi,ölkәnin hesablaşma mәrkәzi
dövlәt bankı, valyuta ehtiyatlarının idarә edilmesi,ölkәnin hesablaşma mәrkәzi
banklar bankı, dövlәt bankı, valyuta ehtiyatlarının idarә edilmesi,ölkәnin hesablaşma mәrkәzi
Heç biri

valyuta ehtiyatlarının idarә edilmesi,ölkәnin hesablaşma mәrkәzi

525 Almaniyada büdcә prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdi?

•

4
2
1
5
3

526 Almaniyanın büdcә prosesinә hansı mәrhәlәlәr daxildir?

•

Hamısı
tәstiq etmәk
tәrtib etmәk
icraya nәzarәt
icra etmәk

527 Almaniyada maliyyә tarazlaşmasının neçә növü var?

•

2
3
1
5
4

528 Almaniyada maliyyә tarazlığının növlәri hansılardır?

•

Şaquli vә üfüqi
Şaquli vә dolayı
Birbaşa dolayı
Heç biri
Üfüqi vә birbaşa

529 Almaniyada vergilәr neçә yerә bölünür?

•

Federal,torpaq,icma bәlәdiyyәsi,birgә,kilsә,
icma bәlәdiyyәsi,birgә,kilsә,

torpaq,icma bәlәdiyyәsi,birgә,kilsә,
heç biri
birgә,kilsә

530 Federal büdcәyә hansı vergi yığımları daxil edilir?

•

Gömrük, kapital hәrәkәtinә görә qoyulan vergilәr,sığorta vergisi, veksel vergisi, AB çәrçivәsindә vergi, aksizlәr
sığorta vergisi, veksel vergisi, AB çәrçivәsindә vergi, aksizlәr
kapital hәrәkәtinә görә qoyulan vergilәr,sığorta vergisi, veksel vergisi, AB çәrçivәsindә vergi, aksizlәr
AB çәrçivәsindә vergi, aksizlәr
veksel vergisi, AB çәrçivәsindә vergi, aksizlәr

531 Federal büdcәyә hansı daxil olmalar yönәldilir?

•

gәlir vergisi yığımları, korparasiya vergisi, dövriyyәdәn vergi, peşә vergi yığımı
dövriyyәdәn vergi, peşә vergi yığımı
korparasiya vergisi, dövriyyәdәn vergi, peşә vergi yığımı
hec biri
gәlir vergisi yığımları, korparasiya vergisi

532 Almaniyanın federal budcәsinә bu vergi daxil olmaları gәlir: gәlir vergisi yığımları, korparasiya vergisi, dövriyyәdәn vergi, peşә vergi yığımı
Bunlaradn hansı faiz hesabı ilә daha böyükdür?

•

Dövriyyәdәn vergi
Korporasiya vergisi
gәlir vergisi
Heç biri
peşә vergi yığımı

533 Büdcәdәnkәnar fondların Yaponiyada tәşkili mәnbәlәri hansılardır?

•

Xüsusi vergilәr vә rüsumlar
Borc vәsaitlәri
Әhalidәn tutulan vergilәr
Müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrdәn ayırmalar
Könüllü ödәmәlәr

534 Yaponiyada dövlәt maliyyәsinin tәşkili metodları hansılardır?

•

•

Vergitutma
Ev tәsәrrüfatının gәlirlәrinin bir hissәsi
Tәsәrrüfat subyektlәrinin mәnfәәtinin götürülmәsi
Maliyyә bazarlarından borc alınması
Dövlәt büdcәdәnkәnar fondlarının vәsaiti

535 Rusiyanın dövlәt büdcәsi neçә hәlqәdәn ibarәtdir?

•

Federal büdcәdәn, federasiya subyektlәrinin büdcәsindәn vә yerli büdcәdәn
Federal vә yerli büdcәlәrindәn
Vergi büdcәlәr vә bәlәdiyyәlәrin büdcәsi
Tәsәrrüfat subyektlәrinin büdcәsindәn
Bәlәdiyyәlәrin büdcәsi vә yerli büdcәlәrdәndә

536 Russiyanın büdcәdәnkәnar xüsusi dövlәt fondları hansılardır?

•

bu fondların hamısı
Sosial sığorta fondu
Stabillәşmә fondu
Tibbi sığorta fondu
Yol fondu

537 Rusiya Federasiyasının büdcә prosesi … mәrhәlәlidir.

•

Üç.
İki;
Bir;
Beş
Dörd;

538 Rusiya Federasiyasının büdcә tәsnifatı … tәsnifatına daxildir .

•

Rusiya Federasiyasının subyektlәri;
Rusiya Federasiyası büdcәsinin xәrclәri;
Rusiya Federasiyası büdcәsinin gәlirlәr;
Xüsusi mülkiyyәt
Bәlәdiyyә mülkiyyәti.

539 Rusiya Federasiyası büdcәsinin quruluşu  ...

•

Ümumdövlәt maliyyәsi vә RF subyektlәrinin maliyyәsi
Büdcә sisteminin tәşkili, onun tәşkilolunma prinsiplәri nә
Dövlәt büdcәsinә
Bәlәdiyyә büdcәsi
Rusiya Federasiyasının ümumi büdcәsi

540 Mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn xüsusi kredit müәssisәlәrindәn biridә sığorta şirkәtlәridir.Onların xarakterik xüsusiyyәti vәsaitlәrin cәlb edilmәsinin
xüsusi forması

•

sığorta polisi satışıdır
Tәkrar sığortanın olmasıdır
sәhmlәrin satışıdır
Heç biridir
Qiymәtli kağızların satışıdır

541 Kredit sistemi neçә sәviyyәdәn ibarәtdir?

•

3
2
1
5
4

542 Kredit sistemi hansı sәviyyәlәrdәn ibarәtdir?

•

Mәrkәzi bank,kommersya bankları,xüsusilәşmiş maliyyәkredit bankları
kommersya bankları,xüsusilәşmiş maliyyәkredit bankları
Mәrkәzi bank,kommersya bankları
Heç biri
Mәrkәzi bank xüsusilәşmiş maliyyәkredit bankları

543 Pulun neçә funksiyası var?

•

5
2
1

4
3

544 Pulun funksiyaları hansılardır?

•

Dәyәr ölçüsü, yığım vasitәsi,dövriyyә vasitәsi, ödәniş vasitәsi,beynәlxalq pullar
dövriyyә vasitәsi, ödәniş vasitәsi,beynәlxalq pullar
yığım vasitәsi,dövriyyә vasitәsi, ödәniş vasitәsi,beynәlxalq pullar
Heç biri
ödәniş vasitәsi,beynәlxalq pullar

545 Xarici ölkәlәrin müasir nәzәriyyә vә tәcrübәsindә pul sisteminin bir sıra tәşkilat prinsiplәrindәn istifadә olunur:

•

dövlәt tәrәfindәn mәrkәzlәşdirilmiş tәnzimlәmә prinsipi,pul dövriyyәsinin planlaşdırma vә proqnozlaşdırılması ilә bağlı mexanizmlәr,elastiklik prinsipi,mәrkәzi
bank ölkә parlamentinә hesabat verir vә formal olaraq hökumәtә tabe olmur
pul dövriyyәsinin planlaşdırma vә proqnozlaşdırılması ilә bağlı mexanizmlәr,elastiklik prinsipi
dövlәt tәrәfindәn mәrkәzlәşdirilmiş tәnzimlәmә prinsipi,pul dövriyyәsinin planlaşdırma vә proqnozlaşdırılması ilә bağlı mexanizmlәr
Heç biri
elastiklik prinsipi,mәrkәzi bank ölkә parlamentinә hesabat verir vә formal olaraq hökumәtә tabe olmur

546 Pul sisteminin tәşkilat prinsiplәrinin sayı .....

•

ölkә inkişafının xüsusiyyәtlәri ilә müәyyәnlәşir
Müqavilәlәrin sayına görә müәyyәnlәşir
lokal yerlәşmәsinә görә müәyyәnlәşir
Heç birinә görә
qanunvericiliyә görә müәyyәnlәşir

547 Valyuta әmәliyyatlәrının neçә növü var?

•

5
3
4
1
2

548 Konversiya edilmә әlamәtinә görә aşağıdakılar fәrqlәndirilirlәr ....

•

•

Sәrbәst konvensiya edilәn valyuta, qismәn konvensiya edilәn valyuta, qapalı valyutalar
Sәrbәst konvensiya edilәn valyuta, qismәn konvensiya edilәn valyuta
qismәn konvensiya edilәn valyuta, qapalı valyutalar
Heç biri
Sәrbәst konvensiya edilәn valyuta , qapalı valyutalar

549 Bir neçә әsas valyuta kursunu fәrqlәndirirlәr:

•

4
2
1
5
3

550 Bir neçә әsas valyuta kursunu fәrqlәndirirlәr:

•

Qeyd olunmuş, aralıq, üzәn, stabil
Qeyd olunmuş, aralıq
aralıq, üzәn, stabil
Qeyd olunmuş, aralıq, üzәn
üzәn, stabil

551 Valyuta nәzarәtinin vә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin әsas mәqsәdlәri kimi hansıları göstәrmәk olar?

•

İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi, xarici iqtisadi әlaqәlәrdә inkişafın stimullaşdırılması, ölkәlәlәrin valyuta ehtiyatlarının formalaşdırılması,ölkәnin
beynәlxalq öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi
ölkәlәlәrin valyuta ehtiyatlarının formalaşdırılması,ölkәnin beynәlxalq öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi
iqtisadi әlaqәlәrdә inkişafın stimullaşdırılması, ölkәlәlәrin valyuta ehtiyatlarının formalaşdırılması,ölkәnin beynәlxalq öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi
İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi ölkәnin beynәlxalq öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi
tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi, xarici iqtisadi әlaqәlәrdә inkişafın stimullaşdırılması игтисади

552 Büdcәnin tamlıq prinsipi o demәkdirki?

•

Büdcәdә bütün gәlirlәr vә xәrclәr tam hәcmdә göstәrilmәlidir
xarici iqtisadi әlaqәlәrdә inkişafın stimullaşdırılması
iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
ölkәnin beynәlxalq öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsindә
ölkәnin valyuta ehtiyatlarının formalaşdırılmasında

553 Xarici ölkәlәrin büdcә sistemindә ümumi әsas prinsiplәr hansılardır?

•

büdcәnin hakimiyyәtin sәlahiyyәtli orqanı tәrәfindәn qәbul edilәn akt şәklindә rәsmilәşdirilmәsi ,büdcәnin tamlığı vahidliyi,doğruluğu vә әyaniliyi, illik
tәsdiqi,tarazlığı, kütlәvi xәrclәrin priorietliyi
büdcәnin hakimiyyәtin sәlahiyyәtli orqanı tәrәfindәn qәbul edilәn akt şәklindә rәsmilәşdirilmәsi ,büdcәnin tamlığı vahidliyi,doğruluğu vә әyaniliyi, illik
tәsdiqi,tarazlığı
büdcәnin tamlığı vahidliyi,doğruluğu vә әyaniliyi, illik tәsdiqi,tarazlığı, kütlәvi xәrclәrin priorietliyi
Heç biri
kütlәvi xәrclәrin priorietliyi, büdcәnin hakimiyyәtin sәlahiyyәtli orqanı tәrәfindәn qәbul edilәn akt şәklindә rәsmilәşdirilmәsi

554 Dövlәt büdcәsi hansı әsas funksiyaları yerinә yetirir?

•

Heç biri
sosial siyasәtin maliyyә tәminatı, iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi vә stimullaşdırılması, pul vәsaitlәrinin mәrkәzlәşdirilmiş fondunun yaradılmasına vә
istifadәsinә nәzarәt
milli gәlirin yenidәn bölüşdürülmәsi, sosial siyasәtin maliyyә tәminatı, iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi vә stimullaşdırılması, pul vәsaitlәrinin
mәrkәzlәşdirilmiş fondunun yaradılmasına vә istifadәsinә nәzarәt
milli gәlirin yenidәn bölüşdürülmәsi, sosial siyasәtin maliyyә tәminatı, iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi vә stimullaşdırılması
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi vә stimullaşdırılması, pul vәsaitlәrinin mәrkәzlәşdirilmiş fondunun yaradılmasına vә istifadәsinә nәzarәt

555 Vergi sistemlәri hansı prinsiplәr әsasında qurulur?

•

әdalәtlilik,neytrallıq,effektivlik, anlaşıqlılıq, optimallıq
effektivlik, anlaşıqlılıq, optimallıq
neytrallıq,effektivlik, anlaşıqlılıq, optimallıq
Heç biri
anlaşıqlılıq, optimallıq

556 Vergilәrin neçә funksiyası var?

•

5
2
1
4
3

557 Vergilәrin fiskal funksiyası nәdir?

•

Dövlәtin maliyyә vәsaitlәrinin toplanması mәqsәdilә dövlәt büdcәsinin gәlir hissәsinin formalaşma prosesindә reallaşır

•

vergi daxilolmalarının büdcәyә kәmiyyәt etbarı ilә әks olunma imkanında, onların dövlәtin maliyyә vәsaitlәrinә olan tәlabatları ilә tutuşdurulması vә vergi
sisteminә dәyişikliklәrin daxil edilmә zәrurәtinin tәzahürüdür
vergi yükünün bölüşdürülmәsi bәrabәr sәviyyәdә hәrәkәtә keçirilir vә dövlәt gәlirlәrinә hәr bir vergi ödәyicisindә әdalәt payın daxil edilmәsini nәzәrdә tutur
Heç biri
vergilәrin ölkәnin stabillәşmә vә iqtisadi yüksәlişinә kömәk etmәsisdir

558 Vergi norması –

•

vergilәr idarәetmә vә qanunvericiliyә riayәt olunmaqla bağlı xәrclәr minimal olmalıdır
dövlәtin maliyyә vәsaitlәrinin toplanması mәqsәdilә dövlәt büdcәsinin gәlir hissәsinin formalaşma prosesindә reallaşır
vergi sferasında sәlahiyyәtli dövlәt orqanı tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş ümumi davranış qaydasıdır
Heç biri
vergilәrin ölkәnin stabillәşmә vә iqtisadi yüksәlişinә kömәk etmәsisdir

559 Vergi bazası–

•

vergi sferasında sәlahiyyәtli dövlәt orqanı tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş ümumi davranış qaydasıdır
vergi bazasının vahid ölçüsünә düşün vergi mәblәğinin ölçüsüdür
üzәrinә qoyulmuş obyektin dәyәr, fiziki vә ya başqa bir xarakteristikasıdır.Vergi bazası vә onun müәyyәnlәşdirmә qaydası hәr bir vergi vә rüsuma uyğun olaraq
tәyin edilir
gәlir mәnbәyini yәni onun yarandığı yeri göstәrәn mәnbәdir.
vergi ödәyicilәrinin ayrı ayrı kateqoriyalarına vergini, rüsumu ödәmәmәk vә ya az ödәmәk ilә bağlı qanunvericiliyә tәqdim olunan imkandır

560 Üzәrinә vergi qyulmuş obyektә görә vergilәr bölünür .....

•

dövriyyәdәn tutulan,istehlak vergilәr,gәlirә vә kapitala qoyulan vergilәr
әmlak,resurs,dövriyyәdәn tutulan,istehlak vergilәr,gәlirә vә kapitala qoyulan vergilәr
әmlak,resurs,dövriyyәdәn tutulan,istehlak vergilәr
resurs,dövriyyәdәn tutulan,istehlak vergilәr,gәlirә vә kapitala qoyulan vergilәr
resurs,dövriyyәdәn tutulan,istehlak vergilәr

561 Gömrük rüsumları hansı әlamәtlәrә görә tәsnifatlandırır?

•

istiqamәtә,tәsir müddәtnә, mәnşәyi xarakterinә ,hesablanma metoduna
tәsir müddәtnә, mәnşәyi xarakterinә ,hesablanma metoduna
mәnşәyi xarakterinә ,hesablanma metoduna
Heç birinә görә
istiqamәtә,tәsir müddәtnә, mәnşәyi xarakterinә

562 Aksiz nәdir?

•

malın vahid növü üçün onun qiymәtinә qoyulan vahid әlavәni ifadә edir
vergi ödәyicilәrinin ayrı ayrı kateqoriyalarına vergini, rüsumu ödәmәmәk vә ya az ödәmәk ilә bağlı qanunvericiliyә tәqdim olunan imkandır
vergi sferasında sәlahiyyәtli dövlәt orqanı tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş ümumi davranış qaydasıdır
Dövlәtin maliyyә vәsaitlәrinin toplanılması mәqsәdilә dövlәt büdcәsinin gәlir hissәsinin formalaşma mәnbәyidir
üzәrinә vergi qoyulmuş obyektin dәyәr fiziki vә ya başqa xarakteristikasıdır.Vergi bazası vә onun müәyyәnlәşdirmә qaydası hәr bir vergiyә vә rüsuma uyğun
olaraq müәyyәnlәşdirir

563 Ölkәnin qızılvalyuta ehtiyatları hansı mәqsәd üçün lazımdır?

•

cari әmәliyyatlar kәsirinin mәliyyәlәşdirilmәsi
Mәzәnnә siyasәtini hәyata küçirmәk üçün
Beynәlxalq hesablaşmalar üçün
Xarici borcun ödәnilmәsi
Mәnfәәt qәtirmәk

564 Xarici alәmә açıqlıq dәrәcәsini xarakterizә edәn göstәricilәr

•

Tәdiyyә balansının aktivliyi
Büdcә kәsirinin maliyyәlәşdirilmısindә xarici mәnbәlәrin xüsusi çәkisi
Bank sisteminin ümumi kapitalında xarici kapitalın xüsusi çәkisi
Siyasi vә hәrbi potensial
Ölkә iqtisadiyyatının beynәlxalq iqtisadiyyatda tutduğu yer

565 Azәrbaycanda orta gömrük rüsumu nә gәdәrdir

•

7.6%dır
Hindistan vә Braziliya gәdәr
Meksikadakı gәdәrdir
Hәr il dәyişir
Tailanddan 3dәfә aşağıdır

566 Beynәlxalg maliyyә münasibәtlәrini Azәrbaycanda hansı organ idarә edir

•

Maliyyә Nazirliyi
İqtisadi inkişaf Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi

Nazirlәr Kabineti
Mәrkәzi Bank

567 İqtisadi İnkişaf vә әmәkdaşlıq fondu hansı mәqsәdlә yaradılmışdır

•

2ci dünya müharibәbәsindә zәrәr çәkәn ölkәlәrә öz tәsәrrüfatlarını bәrpa etmәk üçün maddi yardım göstәrmәk
Plkәlәrin iqtisadiyyatına müdaxillә etmәk
Pul qazanmaq mәqsәdilә
SSRİyә qarşı әks tәdbir görmәk
Avropada hekemon tәşkilat olmaq

568 Dünya maliyyә böhranın sәbәblәri

•

Geniş tәkrar istehsal prossesinin hәm global hәm dә ayrı ayrı “hәlledici sәsә malik” ölkә vә reginlarda sistemliyi,tamlığı vә bütövlüyünün pozulıması
Törәmә maliyyә bazarlarının serәtli inkişafı
Maliyyә sferasının әlahiddәlәşdirilmәsi
kredit sistemlәrin nöqsanları
Iqtisadi sistemin noeliberal model çәrçivәsindә fәaliyyәti

569 Maliyyә böhranının törәdicisi kimdir?

•

Kapitalist quruluşun özü
ABŞ vә Yaponiya
Banklar
Tәminatsız kreditlәr
Tәdavülә tәminatsız pul buraxılması

570 Büdcәdәnkәnar fondlara aiddir ...

•

Dövlәt Mәşğulluq Fondu;
Cinayәtlә mübarizә Fondu;
Sosial sığorta Fondu;
Amortizasiyafondu
Federal Yol Fondu.

571 Qütblәşmә nәzәriyyәsi kimә mәxsusdur?

•

Q.Murdalin (İsveç iqtisadçısı)

•
K. Marksa
Nobel mükafatı laureatı Ç.Stiqlesә
Q.Krasovina (Rusiya iqtisadçısı)
A. Smitә

572 Neçәnci ildә büdcәlәr “ağıllı vә mәsuliyyәtli” adlandırlırdı:

•

2002
2005
2000
2008
1998

573 ABŞda büdcә prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

Büdcәnin tәrkibi, müzakirәsi, tәsdiqi vә icrası prsesindәn
2 mәrhәlәdәn
3 mәrhәlәdәn
Gәlirlәrin tplanmasından
Icra prosesindәn

574 ABŞın büdcә sisteminin tәrkibinә daxildir:

•

fedorasiya büdcәsi, ştatların büdcәsi, dövlәt korparasiyalarının büdcәsi
ittifaq büdcәsi
yerli bedcәlәr
ştatların büdcәsi
bәlәdiyyәlәrin büdcәsi

575 ABŞi dövlәt maliyyә sisteminin tәrkibi

•

dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar, dövlәt krediti,koorparasiyaların maliyyәsi, yerli maliyyә
Kredit sistemi
Büdcә sistemi
Vergi maliyyә
Vergi orqanları

576 federal ehtiyat sisteminin hansı mәqsәdlәri var?

•

•

pul tәdәvülünün nizamlandırılması
ehtiyat valyuta yaradılması
tәdavülә pul buraxılması
dövlәtin pul kәsilmәsi haqqında sәrәncamının yerinә yetirilmәsi
xarici ölkәlәrә dollar göndәrilmәsi

577 Federal ehtiyat sisteminin hansı funksiyalrı var?

•

Pul dövrüyyәsinә tәsir etmәk
Qiymәt stabilliyin әldә edilmәsi
Tam mәşğulluğu tәmin etmәk
pul vә kredit dövriyyәsinә tәsir göstәrmәk yolu ilә
Kredit sisteminә nәzarәt etmәk

578 Beynәlxalq maliyyә münasibәtlәrinin әsas inkişaf tendesiyaları hansılardır?

•

UDMun davamlı inkişafın tәmin etmәk
Vahid pul vahidinә keçilmәsi
Maliyyә sistemlәrinin birbirinә uyğunlaşdırılması
Monetar siyasәtin uyğunlaşdırılması
Vahid maliyyә siyasәtinin hәyata keçilmәsi

579 Fransanın vergi sistemindә aparıcı vergi növü hansıdır?

•

әhalidәn qәlir vergsi
gömrük haqları
.
rüsumlar
әlavә dәyәr vergisi
Sahibkarlardan tutulan mәnfәәt vergisi

580 Hansı xәrc maddәlәri ABŞ vә İnqiltәrә büdcәsindәn başqa heç bir ölkәdә nәzәrdә tutulmur?

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә maddikömәkdarlıq göstәrilmәsi xәrclәri
Idarәetmә xәrclәri
Hәrbi xәrclәr
Nәqliyyat xәrclәri
Sosial xәrclәr

581 Xarici ölkәlәrdә büdcә quruculuğu nәdәn asılıdır

•

Ölkәnin dövlәt quruculuğundan
Dövlәtin hansı ictimai quruluşa aid olmağından
Büdcә sistemi haqqında qanundan
Sair siyasi amillәrdәn
Büdcә hәlgәlәrindәnә

582 Federal büdcәyә daxil olan xәrclәrә aiddir:

•

Dövlәt idarәetmә vә dövlәt aparatının saxlanması xәrclәri.
Sığorta ilә bağlı xәrclәr, özözünü mәşğul;
Vәtәndaşların sığorta mәsuliyyәti, özünün әmәk fәaliyyәti ilә bağlı xәrclәr;
Tibbi sığorta xәrclәri
Mәsuliyyәt sığortası ilә bağlı xәrclәr;

583 Dövlәtlәrarası әlaqәlәrin bütün sәviyyәlәrdә uyğunluq vә büdcәlәrә icrası yoxlanılması üzrә büdcәnin bir funksiyası var:

•

Nәzarәt;
Tәnzimlәnmә
Toplayıcı;
Fiskal
Bölüşdürücü.

584 Federasiya subyektlәrinin qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayan әlavә vergilәr vermәsini tәlәb etmәk :

•

Hüququ yoxdur;
Rәhbәrliyin qәrarına әsasәn olar;
Hüququ var;
Yalnız sәhmdarlar yığıncağı tәrәrәfindәn
Müstәsna hallarda.

585 ABŞın hansı ştatı ilk qısa müddәttli kağıza borc öhdәliyi buraxıb

•

MASSACUSI
Vaşınqton
Nyu cersi
kolumbiya

meksika

586 ABŞda ilk bank nә vaxt yaranıb

•

17751773cü ildә konqressin qәrarı ilә
1812ci ildә federal ehtiyyat sisteminin qәrarı ilә
1792 federal dövlәtin qәrarı ilә
1881ci ildә korporasiv bank şәkilindә
1811ci ildә xüsusi banklar haqqında qanunla

587 ABŞın büdcә quruculuğu neçә hәlqәdәn ibarәtdir

•

federal büdcә , ştatların büdcәsi, yerli büdcәlәr
12.7 min inzibati, sahibkarlıq tәsәrrüfatı, mәdәni maarif, vә digәr yerli büdcәlәr
federal dövlәtin büdcәsindә
bәlәdiyyәlәrin vә xüsusi okruqların büdcәlәrindәn

588 ABŞın dövlәt büdcәsininәsas vәzifәsi nәdir

•

Dövlәt aparatının saxlanması
iqtisadi artımın tәmin edilmәsi
sosial tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi
qәrqinlik acaqlarının azaldılması
sahibkarlığın inkişafına kömәkdarlıq göstәrilmәsi

589 ABŞın büdcә prssesinin inkişafı neçә mәrhәlәyә bölünür

•

1921ci ilә gәdәr, 1921ci ildәn 1976cı ilә dәk vә 1976cı ildәn indiyәnә gәdәr
6 mәrhәlәyә
3 mәrhәlәyә
1999cu ildәn başlayır
2 mәrhәlәyә

590 ABŞda vergi komitәsi nә vaxt yaranıb

•

1854cü ildә
1984cü ildә
1861ci ildә

1865ci ildә vәtәndaş müharibәsi bitәndә
2010cı ildә

591 ABŞın büdcә quruculuğu

•

2 hәlgәdәn ibarәtdir
ştatların büdcәsindәn ibarәtdir
federativ dövlәtlәrdәki bedcә quruculuğu kimidir
hesabatların vә bәlәdiyyәlәrin büdcәlәrindәn ibarәtdir
federal büdcәdәn ibarәtdir

592 hansı ölkәdә xüsusi fondların vәsaiti dövlәt büdcәsinin vәsaitinә bәrabәrdir

•

Russiyada
ABŞda
finlandiyada
fransada
yaponiyada

593 ABŞın Ştatlarının büdcәsindә hansı vergilәrin xüsusi çәkisi yüksәkdir?

•

gәlir vergisi vә sosial sığorta fonduna mәcburi haqlar
yol vergisi
gәlir vergisi
Federal büdcәdәn ayırmalar
Әlavә dәyәr vergisi

594 Ştatların xüsusi vәsaitlәrinin çatışmamazlığı haradan ödәnilir?

•

Federal büdcәdәn verilәn maliyyә kömәkliyi vә yerli hakimiyyәt orqanları büdcәlәrindәn ayırmalar hesabına
İstiqraz vәrәqәlәrinin satılması hesabına
Federal büdcәdәn verilәn subsidiya hesabına
Rüsumların artırılması hesabına
Әlavә vergi müәyyәn edilmәsi hesabına

595 Tәdiyyә balansı üzrә bazis hesablamaları harda yaranıb?

•

ABŞda

•
Rusiyada
Türkiyәdә
Yaponiyada
İngiltәrәdә

596 Likvidlik konsepsiyası nә vaxt vә harada yaradılıb?

•

ABŞda 1958ci ildә
Rusiyada 1930cu ildә
Almaniyada 1945ci ildә
İngiltәrәdә 1960cı ildә
İtaliyada 1944cü ildә

597 Tam şәkildә hәr hansı büdcә hәlqәsinә daxil olan gәlirlәr necә adlanır?

•

Mәqsәdli
Xüsusi
Ümumi gәlirlәr
Birbaşa vә ya doluyı
Tәhkim olunmuş

598 Dövlәt tәrәfindәn beynәlxalq maliyyә münasibәtlәrinin tәşkili metodları hansılardır?

•

Qlobal maliyyә alәtlәrindәn istifadәnin mәcmu
maliyyә siyasәti
maliyyә etalonu
maliyyә bazarı
maliyyә mexanizmi

599 Fransada maliyyә planlaşdırılması qaydaları?

•

Normativ metodu
Hesablaşma – tәhlil
Tәhlil metodu
Balans metodu
Ümumilәşdirmsә metodu

600 Maliyyә mexanizminә nә daxil deyil?

•

•

hüquqi tәminat
müәssisәlәrin ixtisaslaşdırılmış hesabatları
Maliyyә metodları
İqtisadi metodlar
Maliyyә vә vergi alәtlәri

601 ABŞın büdcә quruluşu hansı hüquqi sәnәdlәrlә tәnzimlәnir:

•

ABŞın Konstitusiyası
hesabat balansı
vergi bәyәnnamәsi
“büdcә quruluşu” haqqında qanun
maliyyә qanunvericiliyi

602 ABŞın büdcә ili hansı dövrü әhatә edir:

•

1 oktyabrdan 30 sentyabradәk olan müddәti
1 iyuldan 30 iyunadәk olan müddәti
1 yanvardan 31 dekabradәk olan müddәti
1 fevraldan 1 yanvaradәk olan müddәti
1 apreldәn 31 martadәk olan müddәti

603 Neçәnci ildә büdcәlәr “ağıllı vә mәsuliyyәtli” adlandırlırdı:

•

2002
2005
2000
2008
1998

604 ABŞın büdcә sistemi sәviyyәlidir:

•

3
2
4
1
5

605 ABŞın büdcәsi necә tәnzimlәnir:

•

transfert vә dotasiyalar vasitәsilә
transfert vә qratlar vasitәsilә
dotasiya vә subvensiya vasitәsilә
transfert vә subsidiyalar vasitәsilә
dotasiya vә köçürmәlәr vasitәsilә

606 ABŞın büdcәsinin әsas gәlir mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir:

•

vergilәr
qrantlar
transfertlәr
gömrük rüsumları
siyahıdakı hәr şey

607 ABŞın sosial proqramı hansı funksiyaları yerinә yetirir:

•

insan kapitalına investisiyanı tәmin edir vә cәmiyyәtin sosial sabitliyinә zәmanәt verir
әhalinin әmttә tәlәbatı sәviyyәsinin yüksәlmәsini tәmin edir
әhalini yüksәk әmәk haqqı sәviyyәsi ilә tәmin edir
bölgü, yenidәnbölgü vә nәzarәt
ipoteka kreditlәrinin әldә olunması şәrtlәrini formalaşdırır

608 ABŞın büdcә sistemi:

•

federal
feodal
unitar
planlaşdırılmış
kapitalist

609 ABŞda hansı xüsusi büdcәdәnkәnar fondlar fәaliyyәt göstәrir:

•

ekoloji, elmitәdqiqat, hәrbisiyasi vә digәr fondlar
tibbi, hәrbisiyasi, yol vә sosial
yol, sosial, elmitәdqiqat vә digәr fondlar
nәqliyyat, elmitәdqiqat vә hәrbisiyasi

tibbihüquqi, hәrbisiyasi, ekoloji vә digәr fondlar

610 ABŞın büdcә prosesi neçә mәrhәlәyә bölünür:

•

6 mәrhәlәyә
5 mәrhәlәyә
3 mәrhәlәyә
2 mәrhәlәyә
4 mәrhәlәyә

611 Kanadanın büdcә sistemi neçә sәviyyәlidir:

•

3 sәviyyәli
4 sәviyyәli
2 sәviyyәli
5 sәviyyәli
0 sәviyyәli

612 Kanadanın maliyyә ili ibarәtdir:

•

1 apreldәn 31 martadәk
1 sentyabrdan 30 avqustadәk
1 oktyabrdan 31 sentyabradәk
1 yanvardan 31 dekabradәk
1 fevraldan 31 yanvaradәk

613 Kanadanın büdcәsindә әsas tәnzimlәyici yeri hansı gәlirlәr tutur:

•

vergilәr
beynәlxalq kredit
transfertlәr
qeyrivergilәr
qrantlar

614 Kanadanın tәlәbat sәviyyәsinin әsas kriteriyalarına aiddir:

•

büdcә ilә tәminat sәviyyәsi
xәsislik sәviyyәsi

yoxsulluq sәviyyәsi
mәşğulluq sәviyyәsi
sosial tәminat sәviyyәsi

615 Kanadanın büdcәlәrarası transferlәrin әsas sistemlәri:

•

dotasiya şәrtlәri vә mübadilә sistemi
dotasiya vә maliyyә yardımı
subsidiya vә dotasiya
beynәlxalq kredit vә transfertlәr
subvensiya vә dotasiya şәrtlәri

616 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә maliyyә sistemi hansı iki әsas tipә ayrılır:

•

bank, pul
ixtisaslaşdırılmış, universal
ictimai, bank
Avropa, Asiya
asan, çәtin

617 ABŞın federal fonduna daxildir:

•

xüsusi fondlar, adi fondlar, tәdavül fondları, dövlәtdaxili fondları
adi fondlar, әsas fondlar, amortizasiya fondları, sığorta fondları
әsas fondlar, ehtiyat fondlar, adi fondlar, tәdavül fondları
әsas fondlar, tәdavül fondları, tәdavüldәnkәnar fondlar, sığorta fondları, dövlәtdaxili fondlar
tәdavül fondları, tәdavüldәnkәnar fondlar, dövlәtdaxili fondlar, adi fondlar

618 ABŞın etibarlı tәdavül fondlarının rolu:

•

federasiya subyektlәrinin proqramlarını maliyyәlәşdirir
müәssisә fәaliyyәti zamanı bağlanan müqavilәni icra edir
konqresin xәrclәrini maliyyәlәşdirir
dövlәt fәaliyyәti zamanı bağlanan müqavilәni icra edir
dövlәtin fermer tәsәrrüfatına etibarlı kredit verilmәsinә şәrait yaradır

619 ABŞın büdcә prosesi neçә sәviyyәlidir:

•

•

3 sәviyyәli
4 sәviyyәli
2 sәviyyәli
5 sәviyyәli
1 sәviyyәli

620 ABŞın büdcә prosesinin mәrhәlәlәri hansılardır:

•

büdcәnin prezident tәrәfindәn tәsdiq olunması, konqres tәrәfindәn qәbulu, büdcәnin icrası
büdcә layihәsinin hazırlanması, konqres tәrәfindәn qәbulu vә büdcәnin icrası
büdcә layihәsinin konqres tәrәfindәn işlәnmәsi, büdcә proqnozunun prezident tәrәfindәn tәsdiq olunması, büdcәnin vitseprezident tәrәfindәn tәhlil edilmәsi
konqres tәrәfindәn büdcәnin prezident tәrәfindәn tәsdiq olunması, büdcә layihәsinin prezident tәrәfindәn tәsdiqi vә büdcәnin icrası

621 ABŞın büdcәsinin federal xәrclәrinә daxil edilir:

•

diskret xәrclәr, әvәzlәşdirilmiş daxilolmalar, tәmiz layihәlәr
kapital xәrclәri, әvәzlәşdirilmiş daxilolmalar, investisiya xәrclәr
cari xәrclәr, kapital xәrclәri, investisiya xәrclәri
investisiya xәrclәri, sosial xәrclәr, diskret xәrclәr
cari xәrclәr, sosial xәrclәr, kredit layihәsi xәrclәri

622 Diskret xәrclәrә aşağıdakı mәsrәflәrdәn hansı aiddir:

•

tәdavül, nәqliyyat, milli park, beynәlxalq yardım
innovasiya, investisiya, tәdavül, milli park
sәhiyyә, elm, tәdavül, idman
kapital, tikinti, investisiya, tәhsil, sığorta
beynәlxalq münasibәtlәr, beynәlxalq yardım, tәdavül, investisiya

623 Әvәzlәşdirilmiş daxilolmalara aiddir:

•

mәnfi büdcә hüquqları vә xәrclәri üzrә hesablanan müxtәlif növ yığımlar
büdcә yığımları vә xәrclәri üzrә hesablanan mәqsәdli daxilolmalar
müsbәt büdcә hüquqları vә xәrclәri üzrә hesablanan müxtәlif növ vergilәr
müsbәt büdcә gәlirlәri üzrә hesablanan dövlәt vergilәri vә transfertlәri
büdcәnin gәlirlәr hissәsindә yerlәşәn planlaşdırılmış daxilolmalar

624 Müasir ABŞ әrazisindә pulkredit sisteminin formalaşması?

•

•

1690cı ildә Massaçuseç körfәzinin koloniyası ilk dәfә qısa müddәtli kağız öhdәliklәri
Müstәqilliyin әldә edilmәsi ilә
Federal ehtiyat sisteminin yaranması ilә
heç biri
Kennedinin ölümündәn sonra

625 Halhazırda Federal ehtiyat sistemi hansı funksiyaları yerinә yetirir?

•

Hamısı doğrudur
bank vә maliyyә sistemlәrinin möhkәmlәnmәsinin vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә bank müәssisәlәrinә nәzarәt edir vә onların fәaliyyәtini
tәnzimlәyir
Tam mәşqulluğun vә qiymәt stabilliyinin әldә edilmәsi mәqsәdilә pul vә kredit dövriyyәsinә tәsir göstәrmәk yolu ilә milli monetar siyasәti idarә edir.
ABŞ hökumәtinә, ictimaiyyәtә,maliyyә müәssisәlәrinә maliyyә xidmәti göstәrir, milli hesablama sisteminin idarә etmәsindә mühüm rol oynayır
maliyyә sisteminin stabilliyini saxlayır vә maliyyә bazarlarındakı riski azaldır

626 Amerika federasiyasının büdcә quruluşunu........... ilә nizamlayır

•

ABŞ konstitusiyası
Milli mәclis
Nazirlәr kabineti
Senatorlar
Parlament

627 ABŞ büdcәsi hansı funksiyaları yerınә yetirir?

•

dövlәt maşınının saxlanılması, әlverişli sosial mühitin saxlanması vә mümkün gәrginlik mәnbәlәrinin aradan qaldırılması mәqsәdilә әhlinin müxtәlif sosial
qrupları vә әrazilәri arasında gәlirlәrin bölüşdürülmәsi, büdcәdәn iqtisadi artımın stimullaşdırılma alәti kimi ,sahibkarlığın inkişaf şәrtlәrinin müdafiәsi
dövlәt maşınının saxlanılması, әlverişli sosial mühitin saxlanması vә mümkün gәrginlik mәnbәlәrinin aradan qaldırılması mәqsәdilә әhlinin müxtәlif sosial
qrupları vә әrazilәri arasında gәlirlәrin bölüşdürülmәsi
әlverişli sosial mühitin saxlanması vә mümkün gәrginlik mәnbәlәrinin aradan qaldırılması mәqsәdilә әhlinin müxtәlif sosial qrupları vә әrazilәri arasında gәlirlәrin
bölüşdürülmәsi, büdcәdәn iqtisadi artımın stimullaşdırılma alәti kimi ,sahibkarlığın inkişaf şәrtlәrinin müdafiәsi
Heç biri
dövlәt maşınının saxlanılması büdcәdәn iqtisadi artımın stimullaşdırılma alәti kimi ,sahibkarlığın inkişaf şәrtlәrinin müdafiәsi

628 ABŞın büdcә quruluşu neçә sәviyyәdәn ibarәtdir?

•

3
2
1

5
4

629 ABŞın büdcә quruluşu neçә sәviyyәdәn ibarәtdir?

•

Federal, 50 ştatın büdcәsi,inzibati vә ya yerli büdcәlәr
Federal vә yerli büdcәlәr
Federal, 50 ştatın büdcәsi
heç biri
50ştatın vә yerli büdcәlәr

630 ABŞın xüsusi fondlarına hansılar aiddir?

•

sosial sığorta fondları, iqtisadi fondlar,elmi tәtqiqat fondları,hәrbi siyasi fondlar,
sosial sığorta fondları, iqtisadi fondlar,elmi tәtqiqat fondları
sosial sığorta fondları, iqtisadi fondlar
Heç biri
iqtisadi fondlar,elmi tәtqiqat fondları,hәrbi siyasi fondlar

631 ABŞ büdcә prosesini ümumilikdә neçә mәrhәlәyә bölmәk olar?

•

4
3
5
2
1

632 Yerli vergilәr neçә qrupa bölünür?

•

3
2
1
5
4

633 Fransada kommersiya banklarının neçә funksiyası var?

•

5

•
2
1
4
3

634 Fransada kommersiya banklarının hansı funksiyaları var?

•

ehtiyatların formalaşdırılması, xüsusi aktivlәrin idarә edilmәsi, ödәniş vәsaitlәrinin idarә edilmәsi, banklar arası әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi, maliyyә vә digәr
xidmәtlәrin göstәrilmәsi
ödәniş vәsaitlәrinin idarә edilmәsi, banklar arası әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi, maliyyә vә digәr xidmәtlәrin göstәrilmәsi
xüsusi aktivlәrin idarә edilmәsi, ödәniş vәsaitlәrinin idarә edilmәsi, banklar arası әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi, maliyyә vә digәr xidmәtlәrin göstәrilmәsi
heç biri
banklar arası әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi, maliyyә vә digәr xidmәtlәrin göstәrilmәsi

635 Fransız banklarında xüsusi kapital neçә hissәdәn ibarәt olur?

•

2
3
1
5
4

636 Fransız banklarında xüsusi kapitala nә aiddir?

•

Baza vә әlavә vәsaitlәrdәn
әlavә
baza
hec biri
şaquli vә üfiqi

637 Fransada İnvestisiya bankları kateqoriyası neçe yere bölünür?

•

2
5
3
1
4

638 Fransada investisiya bankları hansı kateqoriyalara bölünürlәr?

•

Maliyyә mәslәhәtlәri verәn vә sәnaye bankları
sәnaye bankları
Maliyyә mәslәhәtlәri
hec biri
kommersiya bankları

639 Fransada neçә ixtisaslaşmış kredit institutu mövcuddur?

•

28
5
30
0
20

640 Fransız mәrkәzi büdcәsi nәçә yerә bolunür?

•

2
5
1
4
3

641 Fransız mәrkәzi büdcәsi hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

Qәti vә müvәqqәti
Birbaşa vә dolayı
Şaquli vә üfiqi
heç biri
qәti vә dolayı

642 Mәrkәzi büdcәnin xәrclәri neçә yerә bölünür?(Fransada)

•

2
1
5
3

643 Fransada mәrkәzi büdcәnin xәrclәri hansılardır?

•

Cari vә kapital xәrclәri
üfiqi vә şaquli
Birbaşa vә dolayı
hec biri
Cari vә dolayı

644 Fransada vergilәr neçә qrupa bölünür?

•

3
2
1
5
4

645 Fransada vergilәr hansılardır?

•

Gәlir,istehlak vә kapital
istehlak vә kapital
Gәlir,istehlak
Gәlir vә kapital
Hec biri

646 Fransa qanunvericiliyinә görә,verginin müәyyәn hissәsini müәssisә neçә üsulla kompensasiya ede bilәr?

•

1
3
4
5
2

647 Fransa qanunvericiliyinә görә,verginin müәyyәn hissәsini müәssisә hansı üsulla kompensasiya edә bilәr?

•

verginin azldılması ilә vә ya bütöv vergini ödәmәklә
verginin azldılması
Hec biri ilә
Vergini qanunvericilikdәn çıxarmaqla

bütöv vergini ödәmәklә

648 Fransanın vergi xidmәtinin struturu necәdi?

•

hec biri
Maliyyә nazirliyi,baş vergi direksiyası, yerli vergi mәrkәzlәri
baş vergi direksiyası, yerli vergi mәrkәzlәri
Maliyyә nazirliyi,baş vergi direksiyası
Maliyyә nazirliyi yerli vergi mәrkәzlәri

649 Sivil list üzrә xәrclәrә nә daxildir?

•

kral vә onun ailәsinin saxlanmasıxәrclri
Sosial xәrclәr
Müvafiq xәrclәr
Sәhiyyә xәrclәri
Sair xәrclәr

650 Böyük Britaniyanın maliyyә sisteminin әsas hәlqәlәri hansılardır:

•

ev tәsәrrüfatı maliyyәsi, büdcә sistemi, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
büdcә sistemi, büdcәdәnkәnar fondlar, dövlәt krediti vә tәsәrrüfat subyektinin maliyyәsi
büdcә sistemi. sosial sığorta, bank krediti vә dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
büdcә sistemi, bank krediti, sığorta fondu vә dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
sosial sığorta, dövlәt krediti, büdcә sistemi, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi

651 Böyük Britaniyanın büdcә quruluşu neçә sәviyyәlidir:

•

1
4
5
3
2

652 Böyük Britaniyanın dövlәt büdcәsi nәdәn ibarәtdir:
dövlәt büdcәsi vә yerli büdcәlәr
birlәşmiş büdcәlәr, milli borclar fondu

•

birlәşmiş fond, milli borclar fondu, milli qiymәtli kağızlar fondu
birlәşmiş fond, milli borclar fondu
dövlәt büdcәsi, yerli idarәetmә orqanlarının büdcәsi, federal büdcә, bәlәdiyyә büdcәsi

653 Böyük Britaniyanın büdcә ili hansı dövrü әhatә edir:

•

1 apreldәn 31 martadәk olan müddәt
1 oktyabrdan 30 sentyabradәk olan dövr
1 fevraldan 1 yanvaradәk olan müddәt
1 iyuldan 30 iyunadәk olan müddәt
1 yanvardan 31 dekabradәk olan müddәt

654 Böyük Britaniyanın büdcәlәrarası tәnzimlәmә sistemin tәrkibi:

•

subvensiya vә xüsusi mәqsәdlәr üçün qrant
dotasiya vә subvensiya
blokqrant vә dotasiya
blokqrant vә xüsusi mәqsәdlәr üçün qrant
dotasiya vә subsidiya

655 Böyük Britaniyanın büdcә layihәsi hansı sәnәd әsasında hazırlanır:

•

sifarişlәr әsasında
“hesabat balansı” әsasında
“biznes planı” әsasında
prezidentin sәrәncamı әsasında
proqnoz әsasında

656 Böyük Britaniyanın büdcәsinin kassa icrasını hәyata keçirir:

•

xәzinәdarlıq
nazirlәr kabineti
prezident aparatı
maliyyә nazirliyi
İngiltәrә bankı

657 Böyük Britaniyanın büdcә icrasına nәzarәti hәyata keçirir:

•

•

maliyyә nazirliyi
Böyük Britaniya bankı
Böyük Britaniya kraliçası
lordlar palatası
xәzinәdarlıq

658 İngiltәrә yerli idarәetmә orqanları sisteminin sayı:

•

1
5
3
2
4

659 Uels vә Şotlandiyanın yerli idarәetmә orqanları sisteminin sayı:

•

2
1
3
4
5

660 Böyük Britaniyadakı xüsusi fondların sayı:

•

40
60
20
10
80

661 Böyük Britaniyanın daxili vә xüsusi fondlarına aiddir:

•

milli sığorta fondu, pensiya fondu, tibbi sığorta fondu, yol fondu
milli sığorta fondu, pensiya fondu, bәrabәrlәşdirici valyuta fondu, ixrac kreditlәrinin zәmanәt fondları
inkişaf fondu, yığım fondu, tibbi sığorta fondu, yol fondu
istehlak fondu, milli sığorta fondu, amortizasiya fondu
pensiya fondu, amortizasiya fondu, inkişaf fondu, milli sığorta fondu

662 Böyük Britaniyanın vergi sistemi neçә sәviyyәlidir:

•

2
3
1
4
0

663 İngiltәrәnin dövlәt büdcәsi hansı hissәlәrdәn ibarәtdi?

•

heş biri
şaquli vә üfiqi
BİRBAŞA VӘ DOLAYI
ӘVVӘLKİ VӘ SONRAKI
Cari vә milli borclar fondu

664 Maliyyә sisteminin ilk dәfә harada yaranıb ?

•

Fransada
İtaliyada
Böyük Britaniyada
hec birindә
Almaniyada

665 Azәrbaycan Beynәlxalq valyuta fondu ilә әlagәsi nә vaxtdan yaranıb?

•

2001ci ildә
Sovetlәr dövründә
1992ci ildә
әlagә yoxdur
1995ci ildә

666 Dünya bankı hansı mәqsәdlәr üçün kredit verir?

•

Sәhiyyәnin inkişafına
Sosial tәdbirlәrә
tәhsilin yenidәn qurulması üçün istehsalatlar keçirilmәsinә
Sair tәdbirlәrә

Iqtisadi islahatlar aparılmasına

667 Azәrbaycanın Ümumdünya ticarәt tәşkilatına daxil ola bilinmәsinә sәbәb nәdir?

•

Ticarәtin liberallaşması
Hazırlıq işlәrinin bitmәsi
idxal gömrük rüsumlarının sıfıra endirilmәsi tәlәbi
Inhisarçılığın lәğv edilmәsi
Kәnd tәsәrrüfatına dolayı investisiyaların qyulması tәklifi

668 Beynәlxalq valyuta fondu nә vaxt yaranmışdır?

•

1961ciildә Bonnda
1947ci ildә
1944cü ildә Brutten Vud konfrasında
Dünya birliyinin sәrәncamı ilә
1954ci ildә

669 Beynәlxalq valyutalara hansı pul vahidlәri aiddir?

•

Azәrbycan manatı
Avro
SDR, Avro vә dollar
Rus rublu
Dollar

670 Valyuta mәzәnәsi nәdir?

•

Valyutanın üzәrindә yazılan qiymәt
Ayrıayrı ölkәlәrin pul vahidlәrinin qızıl mәzmunlarının nisbәti
valyutaların birbirinә dәyişdirilmә nisbәt
BVFnın müәyyәn etdiyi qiymәt
Valyutaların bazar kursu

671 Hansı maliyyә tәşkilatında saxlanılır?

•

Iqtisadi әmәkdaşlıq fondunda
beynәlxalq valyuta fndunda

•
Bendestang bankında
ümumdünya bankında
Beynәlxalq hesablaşmalar bankında

672 Azәrbaycan 1944cü ildә BVFә niyә üz olmadı?

•

Vәsaiti olmadığından
Quruluşun müxtәlifliyi üzündәn
SSRİnin tәrkbindә olduğu halda vә odaora daxil olmadığı üçün
Beynәlxalg valyuta fondu onu üzvlüyә qәbul etmәdiyi üçün
ABŞ orada hekemon olduğu üçün

673 Beynәlxalq amortizasiya siyasәti nәdir?

•

Kapital vә avadanlıq aximını tәnzimlimәk
Dünya miqyasında әsas vasitәlәrinin bәrpası tәmin etmәk
köhnәlmә dәyәrini artırıb azaltmağa әsas vasitәlәrin vaxtında dәyişdirilmәk üçünehtiyat vәsait toplamaq
әsas vәsaitlәrin fiziki vә mәnәvi köhnәlmәsiarasındakı nisbәti müәyyәn etmәk
Mәnәvi köhnәlmәni tәmin etmәk

674 Beynәlxalq sığorta tәşkilatlarının maliyyә mexanizminә tәsiri

•

Müәssisә vә tәşkilatların әmlakını sığortalamaz
Ölkәni lazımı pul vәsaiti ilәtәmin etmәk
bankların vә sığorta tәşkilatlarının inkişaf sığortalanmasını tәmin etmәklә ehtiyat maliyyә tәminatı verilmәsi
Maliyyә vәsaitlәrinin xarclәnmәsi riskini azaltmaq
Sığorta tәşkilatları üçün metdiki baza yaratmaq

675 Azәrbaycana valyuta nәzarәti orqanları hansılardır?

•

Milli bank qarşısında hesab verәn bütün müvәkkil banklar
Milli bank
valyuta nәzarәti orqanları
Dövlәt gömrük kömitәsi
Maliyyә aqentlәri

676 Milli valyuta sisteminin xüsusiyyәtlәri … tәrәfindәn müәyyәn edilir :

•

Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı.
Beynәlxalq Valyuta sistemi;
Dövlәt iqtisadi inkişaf sәviyyәsi, xarici iqtisadi әlaqәlәrin inkişaf dәrәcәsi;
Dünya bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu;

677 Azәrbaycan Beynәlxalq inkişaf assosisiyasının nә vaxt üzvü olmuşdur

•

1999cu ildә
1992ci ildә
1995ci ildә
2005ci ildә
1981ci ildә

678 maliyyә bazarının hansı növü var?

•

milli maliyyә bazarı
vahid maliyyә bazarı var
regional milli vә dünya maliyyә bazarı
regional maliyyә bazarı
dünya maliyyә bazarı

679 beynәlxalq maliyyәlәşmә mәnbәlәri hansılardır

•

Avropa birliyinin vәsaiti
transmilli korparasiyaları gәlirlәri
beynәlxalq istiqraz vәrәgәlәri
beynәlxalg bank kreditlәri
beynәlxalq maliyә institutlarının mәnfәәti

680 beynәlxalq inkişaf assosiyası nә vaxt yaranıb

•

1999cü ildә
beynәlxalq inkişaf vә yenidәn qurma bankı tәrәfindәn 1973cü ildә
ABŞın kömәyi ilә 1960cı ildә
2010cu ildә
1953cü ildә

681 BMTinkişaf proqramı Azәrbaycanda nә vaxtan tәmsil olunur

•

1985 ci ildәn
1941ci ildәn
1993 ci ildәn
2010 ci ildәn
1944 ci ildәn

682 Azәrbaycan İslam inkişaf bankına nә vaxt üzv olmuşuq

•

1988 ci ildәn
1951 ci ildәn
1992 ci ildәn
2010cu ildәn
1983 ci ildәn

683 Beynәlxalq maliyyә tәşkilatları hansı quruluşa malikdir?

•

Sәhmdar cәmiyyәt
İnstitut quruluşuna
İctimai tәşkilat
Kooperativ tәşkilat

684 BMTnin iqtisadi Şurası neçә regional komissiya yaratmışdır?

•

Avropa, Asiya
Avropa, Afrika, Asiya, Latın Amerikası
Afrika, Asiya, ABŞ
Avropa, Rusiya, Çin
Avropa, Uzaq Şәrq

685 BVFnun Ali rәhbәr orqanı hansıdır?

•

Kamissiyalar
Nazirlәr konfransı
Müdirlәr Şurası
Müşavirlәr
İdarәedicilәr Şurası

686 SDR neçәnci ildә buraxılıb?

•

2010cu ildә
1944cü ildә
1947ci ildә
1985ci ildә
1968ci ildә

687 Valyuta mәhbubiyyәtlәri nә vaxt yaranıb?

•

İtaliya tәrәfindәn 1935ci ildә
1980ci ildә SSRİ tәrәfindәn
Birinci dünya müharibәsi dövründә müharibә aparan ölkәlәr tәrәfindәn
Almaniyada 1933cü ildә
İsveçrәdә 1950ci ildә

688 Valyuta klirinqi nәdir?

•

Qalıqların tutuşdurulması
Mәcburi ödәnişlәrin silinmәsi
Ölkәlәr arasında hesablaşma vә öhdәliklәrin zaçot edilmәsi
Müqavilә üzrә öhdәliklәrin ödәnilmәsi
Könüllü ödәnişlәr aparılması

689 Valyuta klirinqi nә vaxt yaranıb?

•

1991ci ildә
944cü ildә BruttonVudsda
1931ci ildә dünya iqtisadi böhranı zamanı
2010cu ildә
1964cü ildә

690 (MUQA)nın üzvü hansı ölkәlәr ola bilәr?

•

BVFnun üzvü olan ölkәlәr
Bütün ölkәlәr
Beynәlxalq yenidәnqurma vә inkişaf bankının üzvü olan ölkәlәr
Seçki ilә gәlәn ölkәlәr

Üzvülük haqqını ödәmәk imkanı olan ölkәlәr

691 Beynәlxalq hesablaşmalar bankı nә vaxt yaranıb?

•

1985ci ildә
1944cü ildә
1930cu ildә
1994cü ildә
1977ci ildә

692 Beynәlxalq hesablaşmalar bankı harda yerlәşir?

•

Londonda
NuyYorkda
Bazeldә
Parisdә
Marseldә

693 Beynәlxalq iqtisadi inkişaf bankı nә vaxt yaradılıb?

•

1993cü ildә
1933cü ildә
1949cu ildә
1997ci ildә
1974cü ildә

694 Beynәlxalq Valyuta Fondunun siyasәti vә vәzifәlәri hansı sәnәddә qeyd olunmuşdur:

•

beynәlxalq valyuta fondunun fәaliyyәtinin vәziyyәtindә
dövlәtlәrarasındakı “dünya vә birlik haqqında” imzalanan sazişdә
“razılıq müddәaları” adlı xartiyada
bunların heç birindә
beynәlxalq valyuta fondunun nizamnamәsindә

695 Hansı tәşkilatlar Ümümdünya bankı qrupuna daxil edilir:

•

beynәlxalq yenidәnqurma vә inkişaf bankı, transmilli şirkәtlәr vә beynәlxalq inkişaf mәrkәzlәri
beynәlxalq modernlәşdirmә vә genişlәndirmә bankı, transmilli şirkәtlәr, beynәlxalq inkişaf mәrkәzlәri

•

beynәlxalq yenidәnqurma vә inkişaf bankı, beynәlxalq inkişaf assosiasiyası, beynәlxalq maliyyә korporasiyası
beynәlxalq modernlәşdirmә bankı, beynәlxalq valyuta bankı, beynәlxalq inkişaf mәrkәzlәri
beynәlxalq valyuta bankı, beynәlxalq inkişaf assosiasiyası, beynәlxalq inkişaf mәrkәzlәri

696 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının vәzifәlәri hansılardır:

•

korporativ maliyyәnin bazar mexanizminin şәrtlәrinin iqtisadi inkişafına şәrait yaradır
beynәlxalq krediti bazar münasibәtlәri şәrtlәri ilә inkişaf etdirir
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә maliyyә institutları tәrәfindәn güzәştli şәrtlәrlә kredit verilmәsinә şәrait yaradır
dövlәtin iqtisadi inkişafına tәsir göstәrir
korporativ maliyyәnin, daxili istehsalat münasibәtlәrinin ictimaiiqtisadi cәhәtdәn inkişafına tәşәbbüs göstәrir
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә özәl kredit investorları tәrәfindәn güzәştli şәrtlәrlә kredit verilmәsinә şәrait yaradır

697 Mәrkәzi bankların Avropa sistemi necә idarә olunur:

•

Avropa sistemi ilә fәaliyyәt göstәrәn mәrkәzi bankların direktorlar şurası, Avropa sistemi ilә fәaliyyәt göstәrәn mәrkәzi bankların idarә heyәti, ümumi şura
.
Avropa sistemi ilә fәaliyyәt göstәrәn mәrkәzi bankların sәdrlәri, Avropa sistemi ilә fәaliyyәt göstәrәn mәrkәzi bankların idarә heyәti, ümumi şura
idarәedici şura, Avropa sistemi ilә fәaliyyәt göstәrәn mәrkәzi bankların idarә heyәti, ümumi şura
ümumi şura, Avropa sistemi ilә fәaliyyәt göstәrәn mәrkәzi bankların rәhbәrlik heyәti vә müşahidәçidispeçerlәri
.
Avropa sistemi ilә fәaliyyәt göstәrәn mәrkәzi bankların sәdrlәri, Avropa sistemi ilә fәaliyyәt göstәrәn mәrkәzi bankların rәhbәrlik heyәti, ümumi şura

698 Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf bankının әsas mәqsәdi:

•

.
maliyyә resurslarının qloballaşması, antiinhisarçılıq vә qeyrimәrkәzlәşdirmә, enerji, nәqliyyat, ünsiyyәt şәbәkәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
özәllәşdirmә fәaliyyәti, antiinhisarçılıq vә qeyrimәrkәzlәşdirmә, Avropanın enerji, nәqliyyat vә telekommunikasiya şәbәkәsinә qoşulması
Mәrkәzi vә Şәrqi Avropada bazar iqtisadiyyatına keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә özәl müәssisәlәrin vә sahibkarlığın inkişafına stimullaşdırıcı tәsir göstәrmәk
.
dövlәt mülkiyyәtinin iqtisadi böhran vәziyyәtindә mәrkәzlәşdirilmiş maliyyә resurslarının bölgüsü vә kәndlәrdә kolxoz vә sovxozların inkişafına tәsir
göstәrmәk
Avropa ölkәlәrinә dövlәt krediti vә qrantlar әldә etmәsinә kömәk etmәk vә müştәrilәrin ödәnişlәrinin tam yerinә yetirilmәsinә xidmәt göstәrilmәsindә sәy
göstәrmәk

699 Rusiya federal büdcә xәrclәrinin strukturunda dәyәri әn böyük paya malikdir ...

•

Mәhkәmә.
Mәdәniyyәt, incәsәnәt vә kino;
Әsas tәdqiqat vә elmitexnoloji tәrәqqi tәşviq etmәk;
Sәhiyyә vә tibbi yardımlar
Mülki müdafiә;

