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2601_Az_Әyani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2601 Mühasibat uçotunun nәzәriyyәsi
1 Mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılmış (elektronlaşmış) forması özündә nәyi әks etdirir?

•

Müstәqil forma olmasını
Әnәnәvi formaların birinin metodu ilә qurulan formanın tәtbiq olunmasını
Elektron hesab maşınlarının tәtbiqinin müasirlәşdirilmәsini
Uçotun tәkmillәşdirilmәsindә istifadә olunan mütәrәqqi formanın qurulmasını

2 İlk uçot sәnәdlәrindәn istifadә hansı informasiyaların әldә edilmәsinә şәrait yaradır?

•

Balans vә hesabat tәrtib etmәk üçün tәlәb olunan informasiyaların әldә edilmәsinә
Müәssisә rәhbәrinin tәyin etdiyi informasiyaların әldә edilmәsinә
Ancaq vahid şәkilә salınmış informasiyaların әldә edilmәsinә
Tәşkilat tәrәfindәn hazırlanmış mütlәq rekvizitә malik vә müdiriyyәtin tәsdiq etdiyi informasiyaların әldә edilmәsinә
Uçot üçün zәruri olan informasiyaların әldә edilmәsinә

3 Sadә mühasibatlığın әsas obyekti nә qәbul edilmişdir?

•

Mәhsullar
Maliyyә nәticәsi
Әmlak
Kassa
Material dәyәrlilәri

4 Ümumilәşdirmә sәviyyәsinә görә registrlәr hansı növlәrә bölünür?

•

Xronoloji vә sintetik
Analitik vә sintetik
Xronoloji
Sistematik
Kombinәlәşdirilmiş

5 Mühasibat uçotunun formaları dedikdә nәlәr başa düşülür?

•

Uçot registrlәrindә tәtbiq edilәn yazılışların, onların tәyinatının, mәzmunun vә xarici görünüşünün miqdarı
Mühasibat uçotunda tәtbiq edilәn registrlәrin mәcmuu
Uçot registrlәrindә aparılma qaydasının mәcmuu
Sintetik vә analitik uçotun әlaqәsini, tәsәrrüfat әmәliyyatlarının metodu vә texniki qeydiyyatını, uçot prosesinin
texnologiya vә tәşkilini özündә әks etdirәn uçot registrlәrinin mәcmuu
Uçotda istifadә olunan texniki vasitә vә uçot registrlәrinin mәcmuu

6 Azәrbaycanda tәtbiq edilәn әsas uçot formaları vә onların açıqlanmasını izah et:

•

Jurnalorder, memorial order
Kiçik müәssisәlәrdә tәtbiq edilәn sadәlәşdirilmiş forma
Memorial order
Baş jurnal, sadәlәşdirilmiş memorial order, jurnalorder, vә avtomatlaşdırılmış forma
Avtomatlaşdırılmış, Baş jurnal

7 Uçot registri anlayışını tam açıqla:
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının hәrәkәtini әks etdirәn müxtәlәif cәdvәllәr vә jurnallar
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•

Uçot yazılışları formalaşan sütunlu vә müxtәlif formalı cәdvәllәr
İlk sәnәdlәrdә qeyd olunmuş әmlak vә onların әmәlә gәlmә mәnbәlәrinin hәrәkәti haqqında mәlumatların qeydiyyatı
vә qruplaşması üçün açılmış kitablar
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının qeydiyyatı aparılmış jurnalorderlәr
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının qeydiyyatı üçün nәzәrdә tutulan cәdvәllәr

8 Mühasibat uçotunun forması dedikdә nә başa düşülür?

•

Mühasibat yazılışlarının müqaisәliliyini tәmin edәn registrlәrin әsas sәnәdini
Mühasibat uçotunun aparılması üçün istifadә olunan texniki vasitәnin mәcmuu
Müәyyәn ardıcıllıqla vә ikili yazılış prinsiplәrinin qarşılıqlı әlaqәsinin uçot yazılışlarında әks etdirilmәsi üçün istifadә
olunan uçot registrlәrinin mәcmuu
Xronoliji vә sistematik registrlәrin yığımı
Baş vermiş әmәliyyatları sintetik vә analitik uçotda әks etdirmәk üçün tәtbiq edilәn bir formanı

9 Registr nәdir?

•

Tәşkilatın idarәedilmәsi mәqsәdilә tәsәrrüfat әmәliyyatlarının nişanә vә göstәricilәrini müәyyәn qaydada qruplaşdıran
informasiya daşıyıcıları
Registr nәdir?
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarını uçot, balans vә hesabatda әks etdirmәyә imkan yaradan jurnallar
İnformasiya daşıyıcıları
Әmәliyyatların jurnalorder vә başqa uçot sәnәdlәrindә qeyd olunmasını tәmin edәn cәdvәllәr
Tәşkilatın müxtәlif mәnada idarә edilmәsi üçün müәyyәn qaydada quruplaşdırılmış daşıyıcılar

10 Natural ölçü ilә ifadә olunan aktivlәrin uçotu üçün hansı registr nәzәrdә tutulmuşdur?

•

Tәk vә çoxsütunlu
Çoxsütunlu
Material
Tәk sütunlu
Kontokorent

11 Kömәkçi vә qruplaşdırma cәdvәllәri mühasibat uçotunun hansı formalarında tәtbiq edilir?

•

Avtomatlaşdırılmış
Kiçik müәssisәlәrin sadәlәşdirilmiş uçot formasında
Memorialorder
Jurnal –order
Başjurnal

12 Mühasibat uçotunun qeyd jurnalı vә Baş kitab forması hansı hallarda istifadә olunur?

•

Baş kitabdan
Jurnalorderdәn istifadә edәn zaman
Avtomatlaşdırılmış formadan istifadә edәn zaman
Memorial – orderdәn istifadә edәn zaman
Kiçik müәssisәlәrdә tәtbiq edilәn sadәlәşdirilmiş formasından istifadә edәn zaman

13 Quruluşuna görә uçot registrlәri necә qruplaşdırılır?

•

Şafmat, kombinәlәşmiş, xronoloji, kart
Birtәrәfli, çoxsütunlu, xәtti, şahmat, ikitәrәfli
Xәtti, sintetik, analitik vә kombinәlәşmiş
Sistematik, birtәrәfli, ikitәrәfli, şahmat, kombinәlәşmiş
Xronoloji, xәtti, analitik, ikitәrәfli
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14 Hәcminә vә mәzmununa görә uçot registrlәri hansılardır?

•

Sintetik, kombinәlәşmiş, xronoloji
Xronoloji, sintetik, analitik vә kombinәlәşmiş
Sintetik, analitik
Xәtti,çoxsütunlu, şahmat vә kombinәlәşmiş
Xronoloji, sintetik, kombinәlәşmiş

15 Baş jurnal kitabı mühasibat uçotunda hansı formada tәtbiq edilir?

•

Cәdvәlperforasiya forması kimi
Uçotun sadәlәşdirilmiş forması kimi
Memorialorder forması kimi
Jurnalorder forması kimi
Avtomatlaşdırılmış forması kimi

16 İlk sәnәd vә mühasibat uçotu registrlәrindә düzәlişlәr aparılmasına icazә verilirmi?

•

Kassa vә bank sәnәdlәrindәn başqa qalan әmәliyyatlarda icazә verilir
İcazә verilmir
Uçot yazılışlarına düzәliş, tәyin olunmuş qaydada icazә verilir
Düzәlişlәr müәyyәn olunmuş şәrtlәrlә düzәldilir
İcazә verilir

17 Uçotun jurnalorder formasının xüsusiyyәti nә ilә xarakterizә olunur?

•

Mühasibat yazılışlarının registrdә eyni vaxtda әks etdirilmәsi ilә
Әmәliyyatların konkret registrlәrdә әks etdirilmәsi ilә
Bir registrdә xronoloji vә sistematik yazılışların birlәşmәsi ilә
Xronoloji vә sistematik registrlәrin birlәşdirilmәsi ilә
Jurnal–orderdә әks etdirilәn uçot mәlumatlarının sistematik qruplaşdırılması vә toplanması ilә

18 Jurnal – order formasının xüsusiyyәti nә ilә xarakterizә olunur?

•

Jurnal orderin mәlumatlarının baş kitaba yazılması ilә
Yazılışların bir xronoloji vә sistematik registrdә birlәşdirilmәsi ilә
Jurnalorderdә yazılış aparmaq üçün uçot mәlumatlarının sistematik toplanması vә qruplaşdırılması ilә
Ayrıayrı xronoloji vә sistematik registrlәrin aparılması ilә
Jurnal – orderin tәrtib olunmasında müdafiәedici sәnәdlәrdәn istifadә olunması ilә

19 Memorial order formasının xüsusiyyәti hansı әlamәtlәrinә görә digәr formalardan fәrqlәnir?

•

Tәrtib edilmiş cәmlәşdirici jurnal vә cәdvәllәrә ayrıayrılıqda memorial orderin tәrtib edilmәsinә görә
Xronoloji vә sistematik yazılışların bir registrdә birlәşdirilmәsinә görә
Xronoloji vә sistematik registrlәrin ayrıayrılıqda aparılmasına görә
Uçot mәlumatlarının qruplaşması vә toplanmasının sistemlәşdirilmәsinә görә
Hәr bir memorialorder tәrtib etmәk üçün onlara cәmlәşdirici jurnal vә cәdvәllәrin tәrtib olunmasına görә

20 Düzәlişin korrektura üsulu aşağıdakı hansı hallarda tәtbiq edilir:

•

Düzәlişin sadә metodla aparılması tәlәb olunduqda
Uçot regstrlәrindә hesabların müxabirlәşmәsi üzrә aparılan yazılışlar az mәblәğdә әks etdirildikdә
Yekunun uçot registrindә sәhv hesablanması vә hesabların müxabirlәşmәsindә dәyişiklik aparılması tәlәb
olunmadıqda
Uçot regstrlәrindә yekunun sәhv müәyyәn edilmәsi aşkar edildikdә vә bu sәhvin düzәldilmәsi zәruri sayıldıqda
Düzәlişin aparılması әl ilә yerinә yetirildikdә
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21 İnformasiyaların mәzmununa görә registrlәr, aşağıdakı növlәrә bölünür:

•

Sadә vә mürәkkәb
Xronoloji, sistematik
Kombinәlәşmiş, sintetik
Sintetik, analitik vә kombinәlәşmiş
Sistematik, sintetik

22 İşçi sayından asılı olaraq sәnaye, tikinti vә nәqliyyat subyektlәri hansı hallarda kiçik müәssisәlәr sırasına
daxil edilir?

•

20 nәfәrә qәdәr işçi heyәti olduqda
50 nәfәrә qәdәr işçi heyәti olduqda
100 nәfәrdәn çox olmayan işçi heyәti olduqda
100 nәfәrdәn çox işçi heyәti olduqda
40 nәfәrә qәdәr işçi heyәti olduqda

23 әmәliyyat hesabları hansı hissәlәrә bölünür?

•

Tәnzimlәyici vә inventar
Yığıbbölüşdürücü, büdcәbölüşdürücü, kalkulyasiyaedici vә müqaisә edici
Maliyyә nәticәli vә nәzarәt nәticәli
İnventar, pul, fond vә hesablaşmalar
Әsas vә toplayıcı

24 Nizamlayıcı hesablar hansı hissәlәrә bölünür?

•

Fond, pul vә inventar hesablarına
İnventar, pul, fond vә hesablaşmalar hesabına
Kontraktiv vә kontrpassiv hesablara
Әmәliyyat vә nәticәli hesablara
Nәticәli vә müqayisә edici hesablara

25 Fәaliyyәtin müxtәlif proseslәrinin maliyyә nәticәsini müәyyәn etmәk üçün hansı hesablardan istifadә edilir?

•

Әsas hesablar
Әmәliyyat hesabları
Nәzarәtnәticәli hesablar
Maliyyәnәticәli hesablar
Tәnzimlәyici hesablar

26 İqtisadi mәzmununa görә mühasibat uçotunun hesabları necә bölünür?

•

Kalkulyasiya edici hesablar
Әmlak, xüsusi kapital, öhdәliklәr, fәaliyyәt prosesi vә onların nәticәlәri hesabları
Balans vә balans arxası hesablar
Әsas vә nizamlayıcı hesablar
Maliyyә nәticәli hesablar

27 Yığıbbölüşdürücü hesablara hansı hesablar daxildir?
“Hazır mәhsul” vә “yüklәnmiş mallar” hesabları
“Әsas istehsalat” vә “Hazır mәhsul” hesabları
“Gәlәcәk dğvrün xәrclәri” vә “Qarşıdakı xәrclәr üçün ehtiyatlar” hesablar

•
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•

“Ümumtәsәrrüfat xәrclәri” vә “Ümumistehsalat xәrclәri” hesabları
“Kommersiya xәrclәri” hesabı

28 әsas hesablar hansı hissәlәrә bölünür?

•

Müqayisә edici vә maliyyә nәticәli hesablara
İnventar, fond, pul vә hesablaşma hesablarına
Kontraktiv vә kontrpassiv hesablara
Әmәliyyat vә nәticәli hesablara
Nizamlayıcı vә maliyyә nәticәli hesablara

29 Maliyyә nәticәlәri hansı hesablarda toplanır vә müәyyәn edilir:

•

Kalkulyasiya edici hesablar
Müqaisә edici hesablar
Әmәliyyat – nәticәli hesablar
Maliyyә nәticәli hesablar
Әmәliyyat hesabları

30 Yığıb – bölüşdürücü hesablar hansı qalığa malik olur?

•

Sıfır qalıq
Debet
Kredit
Heç bir qalıq olmur
Uçot obyektindәn asılı olaraq debet yaxud kredit

31 İstehsal, tәchizat vә maliyyә proseslәrinin uçotunun hansı hesablarda aparılması nәzәrdә tutulmuşdur?`

•

Kalkulyasiya edici hesablar
Ehtiyat hesabları
Әmәliyyat hesabları
Nizamlayıcı hesablar
Maliyyә nәticәli hesablar

32 Qruluşuna görә hesablar hansı әsas qruplara bölünür?

•

Bölüşdürücü, müqaisәedici vә әsas hesablara
Aktiv, passiv vә aktivpassiv hesablara
Әsas, nizamlayıcı, bölüşdürücü, kalkulyasiya edici, müqaisә nәticәli vә balansarxası hesablara
Әsas, yığıbbölüşdürücü vә kalkulyasiya edici hesablara
Kontraktiv, kontrpassiv, әsas kömәkçi vә maliyyә  nәticәli hesablara

33 İqtisadi mәzmununa görә hesabların qruplaşmasının tәsnifat nişanәlәri nәlәrdәn ibarәtdir?

•

Әmlak, öhdәlik vә tәsәrrüfat әmәliyyatları göstәricilәrinin eyni iqtisadi göstәricilәr üzrә qrupları
Hesabların tәyinatı vә qruluşu
Hesabların tәyinatına görә tәsniflәşdirilmәsi
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının hesablarda әks etdirilmәsi
İcmal informasiyalarının alınması

34 Balansa münasibәtinә görә hesablar necә bölünür:
Aktiv vә passiv hesablar
Әks vә tәnzimlәyici hesabla
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•

Әmәliyyat vә nәticәli hesablar
Nizamlayıcı vә kalkulyasiya edici hesablar
Balans vә balans arxası hesablar

35 Mühasibat uçotu hesablarının tәsnifatının mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

Mühasibat işindә uçot işinin tәşkil edilmәsi
Hesabların müxabirlәşmәsinin tәyin edilmәsi
Mühasibat mәlumatları üzrә göstәricilәrin әldә edilmәsinin tәmin edilmәsi
Mühasibat aparatı işinin yaxşılaşdırılması
Aktiv vә passiv hesabların qarşılıqlı әlaqәsinin tәyin edilmәsi

36 Mühasibat hesabları hansı mәqsәdlә tәsniflәşdirilir?

•

Mühasibin işini yüngüllәşdirmәk üçün
Hesabları müәyyәn nişanәlәr üzrә nizama salmaq üçün
Hesabların tәrәflәrinin bәrabәrliyini izlәmәk üçün
Mühasibat yazılışarının aparılmasını tәmin etmәk üçün
Analitik vә sintetik hesalar arasında qarşılıqlı әlaqәni tәmin etmәk üçün

37 Müstәqil açılmış hesablar hansı mәqsәdlәr üçün tәtbiq edilir?

•

Әlavә vә kontrar hesablarla bağlı әmәliyyatların uçotu üçün
Ehtiyat, әmәliyyat vә maliyyә nәticәlәrini uçota almaq üçün
Әmәliyyatlar nәticәlihesablarla bağlı әmәliyyatların uçotu üçün
Әsas әlavә vә әsas passiv hesablarla bağlı әmәliyyatların uçotu üçün
Әmlak, hesablaşma vә fond hesabları ilә bağlı әmәliyyatların uçotu üçün

38 İqtisadi mәzmununa görә hesabların tәsnifatında hansı metodoloji prinsip әsas götürülür?

•

Hesabda müşahidә obyektinin uçota alınması prinsipi
Hesabda qalıqların müәyyәn edilmә prinsipi
Hesabda uçota alınan obyektin tәrәflәrinin tәyin edilmә prinsipi
Hesabda uçota alınan obyektin davamlı istifadәsi prinsipi
Hesabda nәyin uçota alınması prinsipi

39 40 (601/1) vә 80 (801) №li hesablar hansı tәsnifat qrupuna daxildir?

•

Maliyyә nәticәli
Nizamlayıcı
Әlavә nәticәli
Müqaisә edici
Kalkulyasiya edici

40 Quruluşuna görә tәsniflәşdirmә zamanı 46 (701) Mәhsul (xidmәt) satışı vә 99 (801) Mәnfәәt vә zәrәr
hesabları hansı hesablar qrupuna aid edilir?

•

Bölüşdürücü hesablar qrupuna
Maliyyә nәticәli hesablar qrupuna
Müqaisәedici hesablar qrupuna
Nizamlayıcı hesablar qrupuna
Әsas hesablar qrupuna

41 İqtisadi mәzmununa görә tәsniflәşdirmә zamanı 90 (501), 94 (233) vә 92 (401), 95 (182) №li hesablar hansı
qrupa aid edilir?
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•

Xüsusi әmlakın formalaşma mәnbәlәrini uçota alan hesablar qrupuna
Dövriyyә vәsaitlәrini uçota alan hesablar qrupuna
Әsas vәsaitlәri uçota alan hesablar qrupuna
Borc alınmış әmlakın alınma mәnbәlәrini uçota alan hesablar qrupuna
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarını uçota alan hesablar qrupuna

42 İqtisadi mәzmununa görә tәsniflәşdirilәn hesablar hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir?

•

Әmlakın tәrkibi vә onların әmәlә gәlmә mәnbәlәrini uçota alan hesablar
Xüsusi vә borc alınmış әmlakın formalaşmasını uçota alan hesablar
Borc vәsaitlәrini uçota alan hesablar
Müәssisәnin әmlaklarını, öhdәliklәrini vә tәsәrrüfat әmәliyyatlarını uçota alan hesablar
Tәsәrrüfat әmәliyyatları vә pul vәsaitlәrini uçota alan hesablar

43 Maliyyә nәticәlәrinә görә hesablaşmaların uçotu üçün hansı hesablar nәzәrdә tutulmuşdur?

•

Bölüşdürücü hesablar
Әmәliyyat – nәticәli hesablar
Müqaisә edici hesablar
Toplayıcı hesablar
Yığlb bölüşdürücü hesablar

44 Kalkulyasiya edici hesablara hansı hesablar daxildir?

•

“Әsas vәsaitlәr” vә “Qeyrimaddi aktivlәr” hesablaı
“Ümumtәsәrrüfat xәrclәri” hesabı
“Tәsәrrüfat xәrclәri” hesabı
“Ümumtәsәrrüfat xәrclәri” hesabı
“Әsas istehsalat” “Kömәkçi istehsalat” vә “İstehsalatda zay” hesabları

45 İnventar hesabları hansı qalıqlara malik olmalıdır?

•

Neç bir
Debet
Mәnfi
Sıfır
Kredit

46 Kalkulyasiya edici hesablar hansı qalığa malik olmalıdır?

•

Sıfır
Kredit
Debet
Neç bir
Mәnfi

47 Aşağıdakı hansı hesablar nizamlayıcı hesablar adlanır?

•

“Materiallar”, “Material dәyәrlilәrinin tәdarükü vә әldә edilmәsi” hesabları
“Sair gәlir vә xәrclәr” vә “mәnfәәt vә zәrәr” hesabları
“Qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyası” hesabı
“Ticarәt güzәşti (artırması)” hesabı
“Әsas vәsaitlәrin amortizasiyası” vә “Qarşıdakı ödәniş vә xәrclәr üçün ehtiyatlar” hesabları

48 Nizamlayıcı hesablar harda vә necә tәtbiq edilir?
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•

Obyektdin uçota alınan hesabdan asılı olaraq müstәqil yaxud müstәqil tәtbiqi mәslәhәt bilinnәn hesabdan istifadә
etmәk
Müstәqil
Maliyyә nәticәlәrini uçota alan hesabları tәnzimlәmәk
Konturaktiv vә konturpassiv hesabların tәnzimlәnmәsindә istıfadә etmәk
Ancaq, müstәqil istifadә edilәn hesabdan birlikdә isttifadә etmәklә

49 Borca görә, tәşkilat vә fiziki şәxslәr arasındakı hesablaşmalar üzrә әmәliyyatlar hansı hesablarda uçota
alınır?

•

Nәticәli hesablarda
Tәsәrrüfat hesablarında
Ehtiyatlar hesablarında
Kontrar hesablarda
Fond hesablarında

50 Aşağıdakı hesablardan büdcә  bölüşdürücü hesablar qrupunu tapıb tәyin et:

•

96 (444), 75 (432,532), 76 (431,531)
25 (202/2), 26 (202/2), 44 (202/3)
31 (207), 89 (207), 83 (542)
83 (542), 75 (432,532), 26 (202/2)
37 (204), 40 (204), 89 (207)

51 Aşağıdakı hesablardan tәnzimlәyici hesablar qrupunu tapıb tәyin et:

•

19 (241), 42 (207), 44 (711), 76 (435,538)
31 (207), 89 (207), 26 (202/2), 25 (202/2)
43 (711), 42 (207), 44 (202/3), 26 (207/2)
02 (112), 05 (102/5), 26 (721), 44 (202/3)
40 (204), 43 (711), 25 (202/2), 26 (202/2)

52 Aşağıdakı hesablardan bölüşdürücü hesablar qrupunu tapıb tәyin et:

•

01 (111/1,2), 08/5 (121), 89 (207), 25 (202/2)
89 (207), 40 (204), 43 (711), 44 (202/3)
001, 002, 003, 004
02 (112), 05 (102/5), 01 (111), 08/5 (121)
89 (207), 25 (202/2), 26 (202/2), 89 (207)

53 Kontraktiv hesabların son caldosu necә müәyyәn edilir?

•

Ss = Dd – Dk  Si
Bütün cavablar sәhvdir
Ss = Si + Dk= Dd
Ss = Si + Dd  Si
Ss= Dk + Dd + Ss

54 Kalkulyasiya hesablarının son saldosu necә müәyyәn edilir?

•

Ss = Si + Dd – Dk
Ss = Dd + Si – D
Ss = Dd – Dk  Si
Ss = Dk+ Dd + SS
Bütün cavablar düzgündür
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55 Mühasibat uçotunun hesablar planı nәyi әks etdirir?

•

iqtisadi mәzmununa ğörә mühasibat hesablarının qruplaşmasını
tәyinatına vә quruluşuna görә mühasibat hesablarının qruplaşmasını
quruluşuna görә mühasibat hesablarının qrurlaşmasını
bütün cavablar sәhvdir
iqtisadi mәzmununa vә tәyinatına görә mühasibat hesablarının qruplaşmasını

56 601 Satış hesabı üzrә saldo balansın hansı bölmәsinә yerlәşdirilir?

•

uzunmüddәtli aktivlәr
[yeni cavab]
qısamüddәtli öhdәliklәr
hesabın saldosu olmur
kapital
qısamüddәtli aktivlәr

57 әmәliyyatnәticәli hesabı göstәrin

•

721 “İnzibati xәrclәr”
701 “Satişın maya dәyәri
711 “Kommersiya xәrclәri”
801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
751 “ Maliyyә xәrclәri”

58 Aşağıdakı hesablardan kalkulyasiya edici hesablar qrupunu tapıb tәyin et:

•

25 (202/2), 28 (202/2), 46 (601), 80 (801)
28 (202/2), 25 (202/2), 43 (711), 40 (204)
15 (201/1), 16 (202/1), 01 (111), 04 (101)
20 (202/2), 29 (202/6), 08/5 (121), 44 (202/1)
46 (601/1), 80 (801), 26 (202/2), 25 (202/2)

59 Aşağıdakı hesablardan әsas passiv hesablar qrupunu tapıb tәyin et:

•

07 (111), 46 (601), 80 (801), 04 (102)
01 (111/1,2), 02 (112), 04 (101/3), 05 (102)
46 (601/1), 80 (801), 84 (171), 04 (102)
46 (601/1), 83 (542), 80 (801), 85 (301)
86 (334), 87 (333), 07 (111), 08/5 (111/3)

60 Aşağıdakı hesablardan әsas aktiv hesabları tәyin edib göstәr:

•

01 (111/1,2), 08 (232,234), 04 (101), 10 (201/1)
40 (204), 44 (711), 60 (431,531), 62 (171,211)
20 (202/3), 80 (801), 92 (401), 51 (223)
44 (202/3), 08/5 (121), 05 (102/4), 95 (404)
14 (731/2), 05 (102/4), 50 (221), 76 (171,431)

61 Üstәlik xәrclәrin bölüşdürülmәsi cәdvәli, tәyinatına görә mühasibat uçotu sәnәdlәrinin hansı kateqoriyasına
aiddir?

•

Müdafiә edici
Mühasibat qaydası ilә işlәnәn
Kombinilәşmiş
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İcra edici
Sәrancamverici

62 Aşağıda göstәrilәn siyahıdan ilk mühasibat sәnәdlәrini seç vә tәyin et.

•

Haqqhesab ödәmә cәdvәli
Avans hesabatı
Kassa hesabatı
Kassa mәdaxil orderi
Qruplaşdırma cәdvәli

63 Xarici sәnәdlәr hansı qrup sәnәdlәrә aid edilir?

•

Mәhsulların ticarәt obyektinә buraxılmasına yazılan qaimәyә
Elektrik enerjisi üçün yazılan hesabfakturaya
Mәhsulların buraxılışı üçün yazılan әmtәәnәqliyyat qaimәsinә
Haqqhesab ödәmә cәdvәlinә
Mal material dәyәrlilәrinin anbarda qәbul edilmәsinә dair rәsmilәşdirilәn akta

64 Sәnәdlәrin uçot qaydasında işlәnmәsi elementlәri nәlәrdәn ibarәtdir?

•

Mühasibat yazılışının aparılmasını
Sәhvlәrin düzәldilmәsi, hesabi hesablamanın yoxlanması
Uçot sәnәdlәrinin qeydiyyatı, işlәnmәsi vә tәhlil edilmәsi
Hesabi hesablamanı, rәsmiyyәtә salınmanı vә yoxlamanı
Qeydiyyata alma, rәsmiyyәtә salınmanı vә yoxlamanı

65 Tәşkilatın mühasibat uçotu sәnәdlәrinin arxivlәşmәsinә cavabdeh olan şәxs kimdir?

•

Arxiv müdiri
Baş mühasib
Müәssisә rәhbәri
Maddi mәhsul şәxs
Anbardar

66 İcraedici sәnәdlәrә hansı sәnәdlәr aid edilir?

•

Konkret işin yerinә yetirilmәsi üçün tәrtib edilәn naryad
Hesabfaktura
Pulun digәr tәşkilat tәrәfindәn kassaya verilmәsini tәsdiq edәn qәbz
Köhnәlmәnin hesablanması üçün tәrtib edilmiş cәdvәl
Material dәyәrlilәrinin alınmasına dair yazılmış vәkalәtnamә

67 Sәnәdin yekunu hansı istiqamәtdә yoxlanılır?

•

Mәzmun istiqamәtindә
Riyazi istiqamәtdә
Mahiyyәt istiqamәtindә
Formal istiqamәtdә
Mәna istiqamәtindә

68 Mühasibat uçotunun sәnәdlәri hansı hallarda tәrtib edilir?

•

İnformasiyaların hәm kağız hәm dә maşıın daşıyıcılarında
İnformasiyaların hesabi hesablanmasında
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İnformasiyaların әl ilә hesablanmasında
İnformasiyaların ancaq maşıın daşıyıcılarında
Ancaq informasiyaların kağız daşıyıcılarında

69 Cәmlәşdirmә vә icmal sәnәdlәr arasındakı fәrq nәdәn ibarәtdir?

•

Heç bir fәrq yoxdur
Cәmlәşdirmә sәnәdi Balans vә hesabatın, icmal sәnәd isә lazımi mәlumatların tәrtib edilmәsindә istifadә edilir
İcmal sәnәdlәr ilk sәnәdlәrә әsasәn tәrtib edilir, cәmlәşdirmә sәnәdi isә ilk sәnәd hesab edilir
İcmal sәnәdlәr müxtәlif sәnәdlәrә, cәmlәşdirmә sәnәdi isә ilk sәnәdlәr әsasәn tәrtib edilir
Cәmlәşdirmә cәdvәli ilk sәnәdlәrә әsasәn tәrtib edilir, icmal sәnәdlәrdә isә onlardan istifadә edilmir

70 Sәnәdlәrin mühafizәsinin son müddәti neçә il

•

5 il
3 il
75 il
10 il
hesabat ili

71 Sәnәdlәrin kontirovkası necә başa düşülür?

•

bütün cavablar sәhvdir
göstәricilәrin natural şәkildә qiymәti
mühasibat hesablarının müxabirlәşmәsinin qeydә almaq
natural ölçülәrin pul ölcücünә çevrilmәsi
yekunun vurulması

72 Sәnәdlәrin taksirovkası necә başa düşülür?

•

bütün cavablar sәhvdir
göstәricilәrin natural şәkildә qiymәti
yekunun vurulması
natural ölçülәrin pul ölçülәrinә çevrilmәsi
hәmcins әlamәtlәr üzrә qruplaşma

73 Mühasibatda sәnәdlәrin işlәnilmәsinin hansı mәrhәlәlәrinә tәsadüf edilir:

•

taksirovka
sәnәdlәrin mühasibatda rәsmiyyәtә salınması
bütün cavablar düzgündür
kontirovka
qruplaşma

74 Sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinә görә kim mәsuliyyәt daşıyır?

•

katibreferent
menecer
icraçı
direktor
baş mühasib

75 Müәssisәdә sәnәd axınlarının hansı növlәri fәrqlәndirilir?
kәnar

•
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•

daxil olan
bütün cavablar sәhvdir
daxili tәyinatlı
xaric olan

76 Sәnәd dövriyyәsi nә demәkdir?

•

bütün cavablar düzgündür
mühasibatda sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi
sәnәdlәrin qәbulu
sәnәdlәrin qәbul olunmasından arxivә tәhvil verilmәsinәdәk hәrәkәti
sәnәdlәrin arxivә tәhvil verilmәsi üçün rәsmilәşdirilmәsi

77 Unifikasiya olunan sәnәdlәr nә demәkdir?

•

bütün cavablar düzgündür
sәrәncamverici sәnәdlәr
mühasibat da rәsmiyyәtә salınan sәnәdlәr
informasiyaların cәmlәnmәsi üçün sәnәdlәr
müәyyәn olunmuş qaydada tәsdiq edilәn sәnәdlәr

78 Yığma sәnәdlәr necә başa düşülür?

•

mühasibatda rәsmiyyәtә salınan sәnәdlәr
mühasibatda rәsmiyyәtә salınan sәnәdlәr
sәrәncamverici sәnәdlәr
bütün cavablar sәhvdir
informasiyaların cәmlәnmәsi ücün sәnәdlәr
informasiyaların ümumilәşdirilmәsi vә tәhlili ücün sәnәdlәr

79 İstifadә üsuluna görә sәnәdlәr hansı qruplara bölünür?

•

yığma
birdәfәlik
әl ilә doldurulan
EHM –dә doldurulan
bütün cavablar sәhvdir

80 Doldurulma üsuluna görә sәnәdlәr hansı qruplara bölünür?

•

bütün cavablar düzgündür
daxildә doldurulan
kәnarda doldurulan
әl ilә doldurulan
sәrәncam verici

81 Tәyinatı üzrә sәnәdlәr hansı qruplara bölünür?

•

bütün cavablar sәhvdir
bәraәtlәndirici
sәrәncamverici
daxili
kәnar

82 Sәnәddә hansı rekvizitin olması daha vacibdir?
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•

әmәliyyatın әsas mәzmunu
sәnәdin adı
baş mühasibin imzası
mәsul şәxsin imzası
reklam

83 Sәnәd nә demәkdir?

•

bütün cavablar düzgündür
cәdvәllәrin siyahısı
rekvizitlәri doldurmaqla yazılı şәhadәtnamә
qarşılıqlı әlaqәdә olan uçot registrlәrinin sistemi
blank formaları

84 Aşağıdakı hansı әsas obyektlәri mühasibat uçotunun müşahidә obyekti hesab etmәk olar?

•

Kapital vә passivlәri
Tәsәrrüfat hadisәlәrinin ayrıayrı hallarını
Gәlir vә xәrclәri
Aktiv, kapital vә passivlәri
Tәsәrrüfat proseslәrini

85 Sәnәdlәrdә әks etdirilәn informasiyaların hәqiqiliyinә mәsuliyyәt daşıyan şәxs kimdir:

•

Baş mühasib
Müәssisә rәhbәri
Sahә, şöbә rәislәri
Menencer
Sәnәddәn imza edәn şәxs

86 Fәhlә vә qulluqçuların şәxsi işlәri üçün şәxsi hesab neçә il mühafizә edilir?

•

5 il
15 il
45 il
50 il
75 il

87 Pensiya vә haqqhesab ödәmә cәdvәli üçün rәsmiyyәtә salınan sәnәdlәr neçә il mühafizә edilir?

•

7 il
5 il
15 il
10 il
3 il

88 Mühasibat sәnәdlәrinin hesabi yoxlanması nәyi ifadә edir?

•

Sәnәddә әks etdirilәn mәlumatların ümumilәşdirilmәsini
Yekunun hesablanmasını
Mühasibat hesablarında aparılan yazılışların dәqiqlәşdirilmәsini
Natural göstәricilәrin pul ölçüsü ilә ölçülmәsini vә mәblәğin hesablanmasını
Hesabların müxabirlәşmәsinin göstәrilmәsini

89 Mühasibat sәnәdlәrinin daha düzgün tәyin edilmәsini göstәrәn nişanәni (vasitәni) açıqla:
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•

Sәnәdlәrin tәyin olunmuş qanuna uyğun qaydada tәrtib edilmәsi
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının rәsmilәşdirilmәsindә istifadә olunan mühasibat üsulu
Mühasibat uçotunun aparılması üçün zәruri çıxış informasiyaları
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının baş vermә halını tәsdiq etmәklә onun hәyata keçirilmәsinә lazımi hüquq verәn yaxud
әmlakın mühafizә edilmәsinә mәsuliyyәti tәyin edәn yazılı şәhadәtnamә
Tәsәrrüfat fәaliyyәti üzәrindә müşahidәni tәmin edәn vasitә

90 Malsatanlardan daxil olan materiallar hansı sәnәdlә rәsmilәşdirilir?

•

jurnalorder
inventarlaşma siyahısı
qaimә
hesabfaktura
qәbultәhvil aktı

91 Ezamiyyә hansı sәnәdlә rәsmilәşdirilir?

•

tәlәbnamә
әmr
ezamiyyә vәsiqәsi
sәrәncam
qaimә

92 İnventarlaşmanın nәticәlәri hansı sәnәdlә rәsmilәşdirilir?

•

qәbultәhvil aktı
jurnal – order
inventarlaşma siyahısı
üzlәşdirmә cәdvәli
inventarlaşma aktı

93 Sәnәdlәrdә yol verilәn sәhvlәri düzәltmәk üçün hansı metodlar var?

•

korrektura
bütün cavablar düzgündür
taksirovka
qırmızı storno
әlavә köçürmә

94 Hüquqi vә fiziki şәxslәr qarşısındakı öhdәliklәr (kreditor borcları, bank kreditlәri vә borc vәsaitlәri) uçot vә
hesabatda necә qiymәtlәndirilir?

•

Topdan dәyәrlә
Qalıq dәyәri ilә
Alqı – satqı müqavilәsinin kredit müqavilәsinin vә borcalma müqavilәnin şәrtlәrinin müәyyәn etdiyi mәblәğlә
Pәrakәndә dәyәrlә
Müqavilә qiymәti ilә

95 Nizamnamә kapitalı balansda necә әks etdirilir?

•

Sәhmin bir hissәsinin ödәnilmiş mәblәği ilә
Tәsis edici sәnәdlәrdә göstәrilәn mәblәğlә
Sәhmin tam ödәnilmiş mәblәği ilә
Tәsisçinin qoyduğu pay mәblәği ilә
Sәhmin nominal dәyәri ilә
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96 Maya dәyәri necә formalaşır?

•

Sex, istehsal
Sәnaye
Tam vә ixtisar edilmiş
Tam, istehsal, ixtisar edilmiş, sex
İxtisar edilmiş, tam

97 Debitor vә kreditor borclarının sәviyyәsi tәyin olunmuş müqavilә şәrtlәrinin dәyişmәsinә sәbәb ola bilirmi?

•

Dәyişir
Borcun sәviyyәsini tәsdiq edәn sәnәd müvafiq orqanlara tәqdim edildikdә dәyişir.
Cәrimә sanksiyası müqavilәdә nәzәrdә tutulduğu halda dәyişir
Borcların ödәnişi vaxtlıvaxtında aparıldıqda dәyişmir
Dәyişmir

98 Material resursları uçot vә hesabatda necә uçota alınır?

•

Hәqiqi maya dәyәri ilә
Müqavilә qiymәti ilә
Uçot qiymәti ilә
Topdan vә preyskurant qiymәti ilә
Pәrakәndә qiymәtlә

99 әsas vәsaitlәrin uçotda qiymәtlәndirilmәsi üçün hansı dәyәrdәn istifadә edilir?

•

Qalıq
Topdan
Pәrakәndә, ilk, qalıq, bәrpa
Bәrpa
İlk

100 әmlak vә öhdәliklәrin qiymәtlәndirilmәsi necә müәyyәn edilir?

•

Әmlak vә öhdәliklәr natural göstәricilәrlә qiymәtlәndirilir
Müәssisә vә tәşkilatların bütün vәsaitlәri qüvvәdә olan normativ sәnәdlәrlә qiymәtlәndirilir
Әmlak, mühüm üsul hesab edilәn pul göstәricilәri ilә qiymәtlәndirilir
Ayrıayrı әmlak vә onların әmәlә gәlmә mәnbәlәri, әsas üsul kimi ifadә olunan pul ifadәsilә qiymәtlәndirilir
Әmlak vә öhdәliklәr әmәk göstәricilәri ilә qiymәtlәndirilir

101 Qiymәtlәndirmә hansı üsulla seçilir?

•

Tәsәrrüfat subyektinin maliyyә vәziyyәtindәn asılı olaraq
İstifadә olunan xammalın xüsusi çәkisindәn asılı olaraq
Әmәk haqqının maya dәyәrindә tutduğu xüsusi çәkidәn asılı olaraq
Müәssisә rәhbәrinin müstәqil seçdiyi üsuldan asılı olaraq
Mühasibat uçotu obyektindәn asılı olaraq

102 Tәşkilatın malsatan vә podratçılar qarşısındakı borcu kim tәrәfindәn vә necә qiymәtlәndirilir?

•

Tәşkilat rәhbәri
Tәşkilat vә kreditor arasında bağlanmış müqavilәnin şәrti ilә
İcraedici orqanlar
Menecer
Baş mühasib
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103 Alıcı vә sifarişçilәrin istehsal tәşkilatları qarşısındakı borcunun qiymәtlәndirilmәsi kimlәr tәrәfindәn yerinә
yetirilir?

•

Tәşkilat vә borclu arasında bağlanmış müqavilәnin şәrtlәri
Müәssisә rәhbәri
Baş mühasib
Menencer
Nәzarәt edici orqanlar

104 Mühasibat informasiyalarından istifadәdә kimlәr maraqlı tәrәf hesab edilir?

•

Malalanlar
Birjalar
Statistika orqanları
Malsatanlar
Mülkiyyәtçilәr

105 Mühasibin әn geniş yayılmış peşәkar fәaliyyәti nә ilә xarakterizә olunur?

•

Uçot vә hesabata dair nәzәri mәsәlәlәri öyrәnmәk
Tәşkilatda müqavilә ilә fәaliyyәt göstәrmәk
Tәşkilatın ştatında mühasib fәaliyyәtindә işlәmәk
Mühasib fәaliyyәti ilә müstәqil işlәmәk
Pedaqoji fәaliyyәt göstәrmәk

106 Mühasib peşәsi cәmiyyәt tәrәfindәn necә dәstәklәnir?

•

“Uçot siyasәti, uçot qiymәtlәrindә dәyiçikliklәr vә sәhvlәr üzrә” 11 №li milli mühasibat uçotu standartı ilә
Azәrbaycan Respublikasının “Mühasibat uçotu haqqında” qanunu ilә
Azәrbaycan Respublikasının mülkü mәcәllәsi ilә
Maliyyә vә Vergi Nazirliyinin tәlimat vә göstәrişi ilә
Mühasibat uçotu haqda әsasnamә ilә

107 Mühasibin nәzәri biliyi necә formalaşır?

•

Mühasibat işini müstәqil öyrәnmәklә
Mühasib ixtisası üzrә müxtәlif tәhsil müәssisәlәrindә oxumaqla
Mühasibat uçotu üzrә әsasnamәni öyrәnmәklә
Vergi mәcәllәsini öyrәnmәklә
Mühasibat uçotunun standartlarını öyrәnmәklә

108 Müasir mәrhәlәdә mühasibat ixtisası hansı xüsusiyyәtinә görә xarakterizә edilir?

•

Bütün yuxarıda qeyd edilәn xüsusiyyәtlәrә malik olmaq
Nәzәri bilik, ixtisasın nüfuzu vә onun cәmiyyәt tәrәfindәn tanınması
Etik özünü idarә etmә vә mәdәniyyәtә malik olmaq
Mühasibat uçotunun bütün tәlәblәrinә cavab vermәk
Mühasibat uçotuna dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun iş aparmaq

109 Uçotun aşağıdakı hansı növü onun tәşkil edilmәsindә mühüm rol oynayır:
Mühasibat
Operativ
Sosial
Ekoloji

•
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•

Statistik

110 Tәşkilatın idarә olunması sistemindә uçot hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

İdarәetmә qәrarının seçilmәsi vә qәbul edilmәsini
İdarәetmәni, informasiya ilә tәmin etmәk
İdarәetmәdә uçotun analitikliyinin tәmin olunmasını
İdarәetmәdә әsas olan mәsuliyyәt mәrkәzinin tәyin olunmasını
Tәnzimlәnmәnin operativliyini vә nәzarәtin aparılmasını

111 Qәdim Rimdә mühasiblәr hansı uçot registrindәn istifadә etmişlәr?

•

“Yaddaşdan”, xronoloji yazılış jurnalından, Baş kitabdan
Memorial orderdәn, sistematik yazılış üçün qәbul edilmiş mәcәllәdәn
Yazılışların aparılmasını özündә әks etdirәn Baş kitabdan
“Yaddaş” kitabçasından, xronoloji yazılış üçün qәbul edilmiş mәcәllәdәn
Xronoloji yazılışda istifadә olunan qeydiyyat üsulundan

112 Mühasibat uçotunun beynәlxalq gerbindә hansı şüarlar verilmişdir?

•

Kassa aparatı vә Bernuli әyrisi
Tәrәzi, kassa aparatı
Mürәkkәbli qәlәm vә Luka Paçoli
Günәş, tәrәzi vә Bernuli әyrisi
Tәrәzi vә günәş

113 Mühasibat uçotunun hansı tәrkib hissәlәri mövcuddur?

•

Mühasibat uçotunun nәzәriyyәsi, maliyyә uçotu, idarәetmә uçotu, vergi uçotu
Vergi uçotu
Mühasibat uçotunun nәzәriyyәsi
Maliyyә uçotu
İdarәetmә uçotu

114 Mühasibat uçotunun prinsiplәri dedikdә nә başa düşülür?

•

Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının uçotda әks etdirilmәsini tәsdiq edәn tәsәrrüfat әmәliyyatları
Müәssisә tәrәfindәn hazırlanmış normativlәr
İdarәetmә hesabatının tәrtibini tәnzimlәyәn qayda
Mühasibat uçotunun baza әsasnamәsi (standartı)
Hәr bir tәsәrrüfat prosesinin yerinә yetirilmәsi haqda tәlimat

115 Tәsәrrüfat uçotunun hansı növlәrindәn istifadә edilir?

•

Operativ, statistika vә mühasibat uçotu
Operativ uçot
Statistika uçotu
Mühasibat uçotu
Statistika vә mühasibat uçotu

116 Mühasibat uçotunda istifadә olunan hansı ölçülәr müxtәlif uçot ölçülәrinin ölçülmәsini tәmin edir?

•

Pul (dәyәr)
Natural vә әmәk
Pul vә natural
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Әmәk
Natural

117 Aşağıda göstәrilәn hansı xüsusiyyәtlәr operativtexniki uçotun fәrqlәndirici xüsusiyyәti hesab edilir?

•

Pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin sәnәdlәşdirilmәsi
İstehsal –texniki xarakterli әmәliyyatların seçmә sәnәdlәşdirilmәsi
Kütlәvi müşahidә
Әmtәәmaterial dәyәrlilәrinin hәrәkәtinin sәnәdlәşdirilmәsi
Bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mütlәq sәnәdlәşdirilmәsi

118 Tәsәrrüfat uçotu özündә nәlәri әks etdirir?

•

Uçotun mühasibat vә statistika növlәrini
Uçotun statistika vә operativtexniki növlәrini
Uçotun operativtexniki vә statistika növlәrini
Uçotun operativtexniki vә mühasibat növlәrini
Uçotun operativtexniki, statistika vә mühasibat növlәrini

119 Hansı informasiyalar tәsәrrüfat uçotunun obyekti hesab edilir?

•

Texniki informasiyalar
Sosial informasiyalar
Sosialanalitik informasiyalar
Analitik informasiyalar
İqtisadi informasiyalar

120 Bazar münasibәtlәri şәraitindә mühasibat informasiyalarından istifadә edәnlәri açıqla

•

Bilavasitә tәşkilatda işlәmәyәn, ancaq onun vә digәr maliyyә institutlarının dolayı marağı olan şәxslәr
Müәssisә vә tәşkilat rәhbәrlәri
Tәşkilatda işlәmәyәn ancaq onun maliyyә fәaliyyәtindә bir başa maraqlı olan şәxslәr
Bilavasitә idarәetmәdә iştirak edәn şәxslәr
Daxili vә xarici istifadә edәnlәr

121 İdarәetmә funksiyasından asılı olaraq uçot informasiyalarını qruplaşdırın

•

Plan vә analitik
İnformasiya vә nәzarәt
İnformasiya, nәzarәt, plan, analitikliyin mühafizәsi
Uçot vә analitik
Analitik vә nәzarәt

122 Mühasibat uçotunun aparılmasına hansı әsas tәlәblәr qoyulur?

•

İl әrzindә qәbul edilmiş uçot siyasәtinә riayәt edilmәsinә mütlәq әmәl edib, әmlak vә öhdәliklәrin elәcә dә tәsәrrüfat
әmәliyyatlarının manatla uçotunu tәmin etmәk
Il әrzindә mühasibat uçotu fasilәsiz olaraq ikitәrәfli yazılış metodu ilә aparılır
Uçot siyasәtinә, uçotun fasilәsizliyinә, ikitәrәfli yazılış metoduna, tәşkilatın mülkiyyәtinin uçotunun ayrılıqda
aparılmasına, cari mәsrәflәrin öz istiqamәtinә uyğun müәyyәn olunmasına, uçotun milli manat valyutası ilә
aparılmasına riayәt etmәk
Tәşkilatın әmlakının digәr hüquqi şәxslәrdәn ayrıca uçotunu aparmaq vә inventarizasiya nәticәsinin mühasibat
hesabatlarının registrlәrindә vaxtlı – vaxtında әks etdirmәk
İkitәrәfli yazılış metoduna riayәtetmәk

123 Tәsәrrüfat uçotunun hansı növlәrini tanıyırsınız?
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•

Statistik, idarәetmә vә normativ uçot
Mühasibat, operativ vә maliyyә uçotu
Mühasibat uçotu
Cari, maliyyә, operativ uçot
Operativ, statistik vә mühasibat uçotu

124 Tәşkilatın әmlakının tәsәrrüfat uçotunda әks etdirilmәsi üçün hansı ölçülәr tәtbiq edilir?

•

Natural vә pul
Әmlak vә pul
Pul vә әmlak
Natural, әmәk vә pul
Әmlak vә natural

125 Kim ilk dәfә hesabdarlıq (mühasibat uçotu) anlayışını işlәdib?

•

A. di. Pistro
Alvize Kazanova
Lüdovka Flori
T.P.Rişaro
Luka Paçoli

126 Azәrbaycanda mühasibat uçotunun ilk yaradıcısı kimdir?

•

Әbülqasım Mirmәmmәd oğlu Hüseynzadә
Saleh Sәmәdov
Fridan Akimoviç Mәrdanov
Hacı Mәcid Әfәndi Әfәndizadә
Әliqulu Fәrәcov

127 Azәrbaycanda mühasibat uçotunun yaranması hansı ilә tәsadüf edir?

•

1866
1897
[yeni cavab]
1714
1710
1722

128 Mühasibat uçotu haqda qanun neçә fәsildәn ibarәtdir?

•

Dörd
Iki
Üç
Altı
Beş

129 Mühasibat uçotu haqqında Qanuna müvafiq olaraq mühasibat uçotunun tәşkilinә kim mәsuliyyәt daşıyır?

•

Yuxarı tәşkilat
Tәşkilatın mülkiyyәtçisi
Tәşkilatın rәhbәri
Menecer
Baş mühasib
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130 Azәrbaycan Respublikasında mühasibat uçotuna ümumi metodoloji rәhbәrlik kim tәrәfindәn yerinә
yetirilir?

•

Vergilәr Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi
Mәrkәzi bank
Respublika prezidentinin işlәr idarәsi
Sosial Müdafiә Fondu

131 Qanunvericilik sәviyyәsindә muhasibat uçotu hansı normativ sәnәdlә tәnzimlәnir?

•

Mühasibat uçotu haqda әsasnamә ilә
“Mühasibat uçotu haqqında” qanunla
Ayrıayrı nazirlik, komitә vә çirkәtlәrin hazırladığı tәlimatla
Maliyyә nazirliyinin hazırladığı göstәriş, әmr vә tәlimatlarla
Mühasibat uçotunun hesablar planı ilә

132 Mühasibat uçotunun normativ tәnzimlәnmәsi hansı sәviyyәdә tәşkil edilir?

•

Üçüncü sәviyyә
İkinci sәviyyә
Birinci sәviyyә
Dördüncü sәviyyә
Bütün sәviyyәlәrin mәcmuu

133 Yeni tәsәrrüfatçılıq şәraitindә mühasiblәr hansı istiqamәtdә ixtisaslaşırlar?

•

Maliyyә uçotu vә pedaqoji fәaliyyәt
Idarәetmә vә maliyyә uçotu
Maliyyә uçotu vә audit
Idarәetmә vә maliyyә uçotu, asılı olmayan mühasibatlıq vә pedaqoji fәaliyyәt
Audit fәaliyyәti vә büdcә tәşkilatlarında uçot

134 Peşәkar mühasib etikasının kodeksi nәdir?

•

Tәmizlik vә obyektivlik
Obyektivlik, müstәqillik, sәlahiyyәtlilik vә tәmizlik
Tәmizlik vә müstәqillik
Obyektivlik vә tәmizlik
Sәlahiyyәtlilik vә tәmizlik

135 Mühasibat uçotu haqda Qanun anlayışını xarakterizә et:

•

Mühasibat uçotunun tәkmillәşdirilmәsi üçün әsas sayılır
Bu mühasibat uçotunun gәlәcәk inkişafını әhatә edir
Bu müasir tәsәrrüfatçılıq şәraitindә mühasibat uçotunun gәlәcәkdә tәkmillәşdirilmәsi üçün әsas bazadır
Mühasibat uçotunun beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına şәrait yaradır
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mühasibat uçotunun inkişafı vә tәkmillәşdirilmәsi vә onun Beynәlxalq uçot
standartlarına uyğunlaşdırılması üçün әsas baza hesab edilir

136 Azәrbaycanda mühasibat uçotu haqda Qanun hansı sәviyyәyә daxil edilir?

•

İkinciyә
Birinciyә
Dördüncüyә
Birinci vә ikinciyә
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Üçüncüyә

137 Mühasibat uçotu haqqında Qanuna müvafiq olaraq tәşkilatın baş mühasibini kim tәyin edir?

•

Tәşkilatın rәhbәri
Menecer
Yuxarı tәşkilatın rәhbәri
Әmәk kollektivinin qәrarı
Mülkiyyәtçilәrin ümumi iclası

138 Mühasibat xidmәtinin vәzifәsi vә tәşkili, hansı daxili sәnәdlә rәsmiyyәtә salınır?

•

Menecerin göstәrişi ilә
Yuxarı tәşkilatın sәrәncamı ilә
Uçot siyasәti haqqında әmrlә
Mühasibatlıq haqda әsasnamә ilә
Tәşkilat rәhbәrinin әmri ilә

139 Mühasibat uçotunun normativ tәnzimlәnmәsi sisteminin sәviyyәsini açıqla:

•

Mühasibat uçotunun normativ tәnzimlәnmәsinin birmәrhәlәli sistemi
Mühasibat uçotunun normativ tәnzimlәnmәsinin üçmәrhәlәli sistemi
Mühasibat uçotunun normativ tәnzimlәnmәsinin dördmәrhәlәli sistemi
Mühasibat uçotunun normativ tәnzimlәnmәsinin ikimәrhәlәli sistemi
Mühasibat uçotunun normativ tәnzimlәnmәsinin beşmәrhәlәli sistemi

140 Mühasibat uçotu haqqında Qanun tәnzimlәmә obyekt kimi necә çıxış edir?

•

Mühasibat uçotunun ayrıayrı obyektlәrinin metodologiyası kimi
Mühasibat uçotu hesabatının tәşkili vә metodologiyası kimi
Mühasibat uçotunun başqa elementlәrinin düzgünlüyünü tәmin edәn kimi
Mühasibat uçotu üzrә hesabların açılmasına imkan yaradan kimi
Mühasibat müşahidәsi üzrә obyektlәrin qruplaşdırılması kimi

141 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mühasibat uçotunun konsepsiyası neçә bölmәdәn ibarәtdir

•

6
9
7
5
10

142 Maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlarına müvafiq olaraq mühasibat uçotunun islahatı Proqramı neçә
bölmәdәn ibarәtdir?

•

Yeddi
Dörd
Beş
Iki
Altı

143 Mühasibat uçotunun metodu anlayışını açıqla:
Bütün metodların mәcmuu ümumilәşdirilmәklә balansın tәrtib edilmәsi
Sәnәdlәşmә, inventarlaşma yolu ilә nәzarәt etmәk

•
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•

Tәşkilatın maliyyәtәsәttüfat fәaliyyәtini әks etdirәn obyektlәrin müşahidә edilmәsi, onların ölçülmәsi,
qruplaşdırılması vә ümumilәşdirilmәsi üsullarının mәcmuu
Mühasibat uçotu hesablarında ikili yazılış
Tәşkilatın vәsaitlәri vә onların mәnbәlәrinin balans ümumilәşmәsi

144 әmәlә gәlmә xarakterinә görә aşağıdakılar hansı uzunmüddәtli passivlәrә aid edilir:

•

Hüquqi hesablanan
Qiymәtlәndirilәn
Şәrti qәbul edilәn
Hüquqi sәnәdlәşdirilәn
Hәqiqi uçota alınan

145 Mühasibat uçotunun metodlarının hansı elementlәri vardır?

•

İnformasiyaların balans ümumilәşdirmәsi, hesablarda ikili yazılış
Sәnәdlәşmә vә inventarlaşma; hesablar vә ikili yazılış, qiymәtlәndirmә vә kalkulyasiya etmә, informasiyaların balans
ümumilәşdirmәsi
Sәnәdlәşmә, inventarlaşma, hesablarda ikili yazılış
İnventarlaşma, hesablar vә ikili yazılış
İstifadәçilәr üçün ümumilәşdirilәn göstәricilәr

146 Mühasibat uçotunun metodunun bir sıra iqtisad elmlәr üçün ümumi olan hansı elementlәrindәn istifadә
edilir?

•

Balans, ikitәrәfli yazılış
Qiymәtlәndirmә, balans, hesablar sistemi
Sәnәdlәşmә, inventarlaşma
Qiymәtlәndirmә, balans, kalkulyasiya etmә, inventarlaşma
Balans vә kalkulyasiyaetmә

147 Aşağıdakı hansı tәsәrrüfat әmәliyyatları mühasibat uçotunun predmetinin üçüncü hissәsinә aid edilir?

•

Mәhsulun tәchizatı vә yüklәnmәsi
Satış vә tәchizat
Mәhsul satışı vә maliyyә nәticәlәri
Tәchizat, istehsal, satış vә maliyyә nәticәlәri
Mәhsulun tәchizatı vә satışı

148 әsas vәsaitlәrin tәrkibinә nәlәr daxil edilir?

•

Binalar vә tәsәrrüfat inventarları
Dәyәrindәn yaxud adi әmәliyyat siklindәn asılı olmayaraq 12 aydan çox xidmәt edәn әşyalar
Mәhsul istehsal etmәk üçün nәzәrdә tutulan әmәk vәsaitlәri
Bir ildәn çox xidmәt edәn binalar, qurğular, iş vә әsas maşın vә avadanlıqlar, nәqliyyat vasitәlәri, istehsal vә tәsәttüfat
mәhsulları
Dәyәrindәn asılı olmayaraq bir ildәn çox xidmәt edәn әşyalar

149 Hansı әmlaklar xüsusi mәnbәlәr hesabınba formalaşır?

•

Әlavә vә ehtiyat kapitalı
Nizamnamә, әlavә vә ehtiyat kapitalı
Yığım vә sosial sahә fondları, Nizamnamә kapitalı
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt, әlavә kapital vә yığım fondu
Kapitallar, fondlar, ehtiyatlar, mәnfәәt, büdcә maliyyәlәşmәsi vә bağışlamaq qaydasında alınmış vәsaitlәr
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150 Mühasibat uçotunun hansı obyektlәri onun mәnbәlәrinә (öhdәliklәrinә) aid edilir?

•

Debitor borcları
Kreditor borcları
Bitmәmiş istehsal
Ayırmalar üzrә Pensiya fonduna olan borclar
Yüklәnmiş mәhsullar üzrә alıcılarla hesablaşmalar

151 Satılmaq üçün nәzәrdә tutulmuş hazır mәhsul vә әmtәәlәr mühasibat uçotunun hansı qrupuna aid edilir?

•

Material ehtiyatlarına
Hesablaşmalardakı vәsaitlәrә
Әsas vәsaitlәrә
Qeyrimaddi aktivlәrә
Dövriyyә aktivlәrinә

152 Tәşkilatın qeyridövriyyә aktivlәrinin tәrkibini açıqla:

•

Әsas vәsaitlәr, qeyrimaddi aktivlәr, kapital qoyuluşu, uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşları
Әmtәә, mәhsul, pul vәsaitlәri
Kapital qoyuluşu vә uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşları
Әmtәәmaterial ehtiyatları, debitor borcları, pul vәsaitlәri, qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları
Әsas vәsaitlәr, kapital qoyuluşu, debitor borcları

153 әsas fondların yaradılması vә әldә edilmәsi nә ilә müşayәt olunur?

•

Tәşkilatın iş gücünün tәmin olunması ilә
İstehsal prosesinә başlanması ilә
İdarә aparatının qarşıya qoyduğu işin yerinә yetirilmәsi ilә
Mülkiyyәtçinin biznes planının yerinә yetirilmәsi ilә
Tәşkilatın normal fәaliyyәtә başlaması ilә

154 Tәşkilatın passivlәrinin qüvvәdә olan tәsnifatanı açıqla:

•

Xüsusi vәsait (nizamnamә kapitalı, mәnfәәt, xüsusi fondlar) vә borc vәsait mәnbәlәri (bank kreditlәri, kreditor borcları)
Nizamnamә kapitalı
Xüsusi vә cәlb edilmiş vәsaitlәrin mәnbәlәri
Kapital vә kreditorlar qarşısında olan öhdәliklәr
Müәssisә vә tәşkilatların әldә etdiyi mәnfәәt

155 Balansın aktivi hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir?

•

İstehsalat ehtiyatları vә pul vәsaitlәri
Dövriyyәdәn kәnar vә dövriyyә aktivlәri
Әsas vәsaitlәr vә istehsal ehtiyatları
Әsas vәsaitlәr vә dövriyyә aktivlәri
Әsas vәsaitlәr vә qeyrimaddi aktivlәr

156 Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının tәsiri ilә balansın dәyişmәsinin hansı növlәri mövcuddur:

•

Balans dәyişmәsinin üç növü
Balans dәyişmәsinin iki növü
Balans dәyişmәsinin bir növü
Balans dәyişmәsinin dörd növü
Balans dәyişmәsinin beş növü
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157 Giriş balansı hansı mәqsәdә tәrtib olunur?

•

Yeni fәaliyyәtә başlayan tәşkilat üçün
Ilin axırında son nәticәni müәyyәn etmәk üçün
Yeni yaradılan vә fәaliyyәtdә olan tәşkilatın yenidәn tәşkili zamanı
Fәaliyyәtdә olan tәşkilatın lәğv edilmәsi zamanı
Tәşkilatın maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin planlaşdırılması üçün

158 Balansın hansı elementi әsas element hesab edilir?

•

Balansın aktiv vә passivinin eyniliyi
Mühasibat uçotunun hesabları
Balansın maddәlәri
Balansın valyutası
Balansın bәrabәrliyi

159 Mühasibat balansının tәrәflәrinin mәnasını tәyin etmәk üçün hansı terminlәrdәn istifadә edilir?

•

Balansın aktiv vә passivlәrindәn
Balansın maddә vә bölmәlәrindәn
Balansın aktiv vә passivinin bәrabәrliyindәn
Balansın yekun vә nәticәlәrindәn
Balansın valyuta bölmәlәrindәn

160 әsas vәsaitlәrin amortizasiyası vә Qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyası maddәsi olmayan balans necә
adlanır (yәni 02,05 vә ya 102, 112 №li hesablarsız)?

•

Giriş balansı
Burutta balansı
Qәti balans
Netto balans
Giriş balansı

161 Mühasibat balansı neçә bölmәdәn ibarәtdir?

•

Beş bölmәdәn
Aktivdә üç bölmәdәn
Dörd bölmәdәn
Üç bölmә aktivdәn vә üç bölmә passivdәn
Iki bölmә aktivdәn vә üç bölmә passivdәn

162 Debitor borcları balansın hansı bölmәsindә әks etdirilir?

•

Balansın passivinin I bölmәsindә
Balansın aktivinin I bölmәsindә
Balansın passivinin III bölmәsindә
Balansın passivinin II bölmәsindә
Balansın aktivinin III bölmәsindә

163 Malgöndәrәnlәr vә maliyyә orqanlarına olan kreditor borcları balansın hansı hissәlәrindә әks etdirilir?
Aktivinin I bölmәsindә
Passivinin I bölmәsindә
Passivinin III bölmәsindә
Aktivinin II bölmәsindә

•
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•

Passivinin II bölmәsindә

164 Dövriyyә aktivlәri balansın hansı bölmәsindә göstәrilir?

•

Balansın aktivinin III bölmәsindә
Balansın aktivinin I bölmәsindә
Balansın passivinin II bölmәsindә
Balansın aktivinin II bölmәsindә
Balansın passivinin I bölmәsindә

165 Aşağıda göstәrilәn bölmә vә qruplardan hansıları balansın passivinә aid edilir?

•

Әsas vәsaitlәr vә digәr material dәyәrlilәri
Dövr etmәyәn aktivlәr, әsas vәsaitlәr
Pul vәsaitlәri, hesablaşmalar vә sair aktivlәr
Bank kreditlәri vә kreditorlara olan borclar
Ehtiyatlar, mәsrәflәr, alınmış dәyәrlilәrә görә әlavә dәyәr vergisi

166 Mühasibat balansının müәyyәn edilmәsinә izahat ver:

•

Hesabat dövrünün informasiyalarını әks etdirәn balans metodu
Pul ifadәsindә ifadә olunan әmlakın tәrkibini әks etdirәn mәcmuu göstәrici
Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtini әks etdirәn bir sistem
Tәrkib vә yerlәşmәsinә görә әmlakın vә onun pul ifadәsilә ifadә olunan mәnbәyinin ümumilәşdirilmәsi vә iqtisadi
cәhәtdәn quruplaşdırılması üsulu
Müәyyәn dövrdә tәşkilatın resurslarının (aktivlәrin) vә öhdәliklәrin (passivlәrin) ümumilәşdirilmәsi

167 Mühasibat balansının әsas növlәrini sadalayın

•

İllik, giriş vә bölüşdürücü
Dövri, illik, giriş
Sağlamlaşdırıcı vә lәğvedici
Dövrü, illik, giriş, bölüşdürücü, sağlamlaşdırıcı, lәğv edici, icmal
Dövrü, sağlamlaşdırıcı vә lәğv edici

168 Qәrb uçotunun balans bәrabәrliyi hansı şәkildә xarakterizә edilir?

•

Aktivlәr – öhdәlik = xüsusi kapital
Aktivlәr = Passivlәr
Aktivlәr = xüsusi kapital
Aktivlәr = xüsusi kapital + öhdәlik
Aktivlәr = xüsusi kapital  öhdәlik

169 Materialların istehsalata buraxılışı әmәliyyatı nәyi әks etdirir?

•

Balansın valyutasını artırır
Balansın valyutasını azaldır
Balansın valyutasını bәrabәrlәşdirir
Balansın valyutasını hәm artırır hәm dә azaldır
Balansın valyutasını dәyişmir

170 Balansın düzgün strukturunu verin:

•

Aktivdә üç bölmә vә passivdә üç bölmә
Aktivdә iki bölmә vә passivdә dörd bölmә
Aktivdә dörd bölmә vә passivdә üç bölmә
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•

Aktivdә iki bölmә vә passivdә üç bölmә
Aktivdә üç bölmә vә passivdә iki bölmә

171 Balansın aktiv vә passivi tam necә tәyin edilir?

•

Aktivәmlakın tәrkib vә yerlәşmәsini, passiv isә xüsusi kapital vә öhtәliklәrin elәcәdә onların mәqsәdli tәyinatını әks
etdirәn göstәricilәr sistemidir
Balansın aktivi sol tәrәfdә, passivi isә sağ tәrәfdә yerlәşir
Aktivtәşkilatın әmlakının tәrkib vә yerlәşmәsini әks etdirәn sol tәrәfdәn, passivxüsusi kapital vә öhdәliklәrin
elәcәdә onların mәqsәdli tәyinatını әks etdirәn sağ tәrәfdәn ibarәtdir
Passivmüәssisә vә tәşkilatlara mәxsus әmlakların әmәlә gәlmә mәnbәlәrini, aktiv isә әmlakların vәziyyәtini
formalaşdıran göstәricilәr sistemidir
Passivxüsusi kapital vә cәlb edilmiş vәsaitlәri, aktiv isә müәssisәyә mәxsus vәsaitlәrin hәrәkәtini әks etdirәn bir
sistemdir

172 Qarşıdakı xәrclәr vә ödәmәlәr üçün ehtiyatlar hesabına İşçilәrә mәzuniyyәt hesablanmışdır tәsәrrüfat
әmәliyyatı balansın hansı dәyişmә növünә aiddir?

•

Birinci dәyişmәyә
Hәm birinci hәmdә üçüncü dәyişmәyә
Dördüncü dәyişmәyә
İkinci dәyişmәyә
Üçüncü dәyişmәyә

173 Malsatanlardan daxil olmuş materiallar mәdaxil edilmişdir tәsәrrüfat әmәliyyatı balansın hansı dәyişmә
növünә aiddir?

•

İkinci dәyişmәyә
İkinci vә birinci dәyişmәyә
Dördüncü dәyişmәyә
Üçüncü dәyişmәyә
Birinci dәyişmәyә

174 Lәğv balansı nә vaxt tәrtib olunur?

•

Tәşkilat iflasa uğradıqda
Tәşkilat zәrәrlә işlәdikdә
Hesabat ilinin yekunun müәyyәn edilmәsi zamanı
Tәşkilatın lәğv edilmәsinin başlanğıcında
Bir tәşkilat bir neçә müstәqil tәşkilata bölündükdә

175 Mühasibat balansında hansı bәrabәrlik gözlәnilmәlidir?

•

II vә IV bölmәlәrin yekunlarının bәrabәrliyi
Balansın passivinin II bölmәsinin, aktiv hissәsinin II bölmәsinә bәrabәrliyi
Balansın aktivinin II bölmәsinin passivin IV bölmәsinә bәrabәrliyi
Balansın aktiv vә passiv yekunlarının (balans valyutasının) bәrabәrliyi
Aktivin I bölmәsinin vә passivin V bölmәsinin yekunlarının bәrabәrliyi

176 Mühasibat uçotunun kapital (әsas) bәrabәrliyi nә ilә ifadә olunur?

•

İstehsal prosesinin satış prosesi ilә qarşılıqlı әlaqәsi ilә
Tәşkilatın әmlakının kapital vә kreditorlar qarşısında öhdәliyi qarşısındakı әlaqәsi ilә
Tәşkilatın tәsәrrüfat proseslәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә ilә
Tәsәrrüfat prosesinin xarakteri ilә
Tәsәrrüfat әmәliyyat vә proseslәrinin qarşılıqlı әlaqәsi ilә
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177 Tәşkilat, bәrpa balansını hansı halda tәrtib edir?

•

Müәssisә vә tәşkilat tamamilә müflislәşmәyә uğradıqda
İllik hesabatlar tәrtib edәn zaman
Әsas vәsaitә bәrpa dәyәri tәyin edәn zaman
Fasilәsiz iş prinsipinin pozulması hallarında
Müәssisә vә tәşkilat, fәaliyyәtini müvәqqәti dayandırdıqda

178 Balansın passivinin bölmәlәri nәyi ifadә edir?

•

Qısa vә uzunmüddәtli öhdәliklәri
Kapital vә ehtiyatları, uzunmüddәtli vә qısa müddәtli öhdәliklәri
Kreditor borclarını
Kapital vә fondları
Kapital vә kreditor borclarını

179 Mühasibat balansının tanınmasını tam xarakterizә et:

•

Mühasibat balansıiqtisadi informasiyaların qruplaşdırma üsuludur
Mühasibat balansıtәsәrrüfat әmәliyyatları üzәrindә nәzarәt etmәk üçün informasiyaların balans ümumilәşdirilmәsi
üsuludur
Mühasibat balansımühasibat hesabları ilә әlaqәli vә maliyyә nәticәsinin әks etdirilmәsi üsuludur
Mühasibat balansıtәsәrrüfat vәsaitlәrinin әks etdirilmәsi üsuludur
Mühasibat balansıәmlakın, xüsusi kapitalın vә öhdәliklәrin pul ifadәsindә qruplaşdırma vә әks etdirmә üsuludur

180 Hesabın aktivliyini necә müәyyәn etmәk olar?

•

Hesabın debet qalığına malik olması üzrә
İqtisadi mәzmununa görә balansın debet qalığına malik aktiv hissәsi üzrә
Jurnalorder, kömәkçi cәdvәl vә balans üzrә
Hesabat, mühasibat uçotunun hesablar planı, analitik uçotun hesablarının siyahısı üzrә
Sintetik vә analitik hesablar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr, dövriyyә vә şahmat cәdvәllәri üzrә

181 Yeni hesablar planı hansı ildәn tәtbiq edilir?

•

1996
2008
2007
2006
2005

182 Hesablar planı özündә nә әks etdirir?

•

Mühasibat hesabatlarının siyahısında onların iqtisadi nişanәlәr üzrә qruplaşdırılmış şifrәlәri
İqtisadi cәhәtdәn qruplaşdırılmış eyni nişanәlı sәnәdi
Aktivlәrin, öhdәliklәrin vә s.quruplaşmasını
Tәsәrrüfat fәaliyyәti hallarının (aktivlәrin, öhdәliklәrin, maliyyәtәsәrrüfat әmәliyyatlarının vә s.) quruplaşdırılması vә
qeydiyyat sxemini özündә әks etdirәn sәnәdlәr, onlarda sintetik hesabların (birincisıra hesabların) vә subhesabların
(ikincisıra hesabların) adı vә nömrәsini
Mühasibat uçotunu aparmaq, hesabat tәrtib etmәk vә operativ rәhbәrlik vә tәşkilatın fәaliyyәtinin idarәedilmәsi üçün
zәruri olan sintetik vә analitik hesabların siyahısını

183 İkili yazılışın müәyyәn edilmәsini tam açıqla:
Hәr bir tәsәrrüfat әmәliyyatının eyni vaxtda mühasibat uçotunun hesablarında yazılması üsulu
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mühasibat uçotunun hesablarında yazılış üsulu
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•

Hәr bir әmәliyyatın uçotda әks etdirilmәsindә xüsusi qeydiyyatın aparılması üsulu
Tәsәrrüfat әmәliyyatının uçotda әks etdirilmәsi üçün onların qruplaşdırılması üsulu
Tәsәrrüfat әmәliyyatının eyni mәblәqdә bir hesabın debetindә digәr hesabın kreditindә әks etdirilmәsi üsulu

184 Aktiv hesablarda yazılışların düzgün aparılması qaydasını müәyyәn et.

•

Aktiv hesablarda ilk qalıq debetdә, artma kreditdә azalma isә debetdә yazılır
Aktiv hesablarda ilk qalıq kreditdә azalma kreditdә artma isә debetdә yazılır
Aktiv hesablarda ilk qalıq kreditdә, artma debetdә, azalma isә kreditdә yazılır
Aktiv hesablarda ilk qalıq kreditdә, artma kreditdә azalma isә debetdә yazılır
Aktiv hesablarda ilk qalıq debetdә, artma debetdә azalma isә kreditdә yazılır

185 Mühasibat uçotunun mühasibat yazılışı dedikdә nә başa düşülür?

•

Hesabi hesablamanın aparılması
Natural göstәricinin dәyәr ifadәsindә qiymәtlәndirilmәsi
Hesabların müxabirlәşmәsinin göstәrilmәsi
Zәruri göstәricilәrin düzgün doldurulmasına nәzarәt
Mühasibat yazılışlarının tәrtib edilmәsi

186 Passiv hesabların son qalığı hansı halda tәyin edilir?

•

İlk vә son qalıq mәblәğlәri arasında kәnarlaşma olduqda
Debet dövriyyәsi kredit dövriyyәsindәn çox olduqda
İlk qalıq mәblәği vә kredit dövriyyәsi debet dövriyyәsindәn artıq olduqda
Debet vә kredit dövriyyәlәrindә kәnarlaşma olduqda
Debet vә kredit dövriyyәlәri birbirinә bәrabәr olduqda

187 Aktiv hesabların son qalığı hansı halda tәyin edilir?

•

Debet vә kredit dövriyyәsindә kәnarlaşma olduqda
İlk vә son qalıq mәblәqlәri arasında kәnarlaşma olduqda
Debet vә Kredit dövriyyәlәri birbirinә bәrabәr olduqda
Kredit dövriyyәsi debet dövriyyәsindәn çox olduqda
İlk debet qalığı vә debet dövriyyәsi, kredit dövriyyәsindәn çox olduqda

188 Passiv hesabların tam açıqlamasını açıqla:

•

Tәşkilatın әmlakının әmәlә gәlmә mәnbәlәrini uçota alan hesab
Borc vәsaiti mәnbәlәrinin uçotunu aparmaq üçün açılmış hesab
Nizamnamә vә digәr kapitalların uçotunu aparmaq üçün açılmış hesab
Tәşkilatın xüsusi kapital vә öhdәliklәrinin uçotu üçün açılmış hesab
Balansın passiv maddәlәrinin uçotu üçün açılmış hesab

189 Aktiv hesabın tam açıqlamasını açıqla:

•

Tәşkilatın әmlakının uçotu üçün açılan hesab
Balansın aktiv maddәlәrinin hәrәkәti üçün açılmış hesab
Tәşkilatın әmlakının tәrkib vә yerlәşmәsinә görә uçotu üçün balansın aktiv maddәlәrinә açılmış hesab
Balansın aktiv hissәsinin birinci bölmәsini uçota alan maddәlәri uçota almaq üçün açılmış hesab
Hesablar sistemindә әmlak vә digәr dәyәrlilәrin uçotu üçün açılmış hesab

190 Passiv hesablar üzrә son qalıq necә müәyyәn edilir?
İlk kredit qalığının üzәrinә debet dövriyyәsini әlavә edib kredit dövriyyәsinә çıxmaqla

•
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•

İlk kredit qalığının üzәrinә kredit dövriyyәsini әlavә edib debet dövriyyәsini çıxmaqla
Debet dövriyyәsindәn kredit dövriyyәsini çıxmaqla
Debet dövriyyәsindәn kredit dövriyyәsini çıxmaqla
Kredit dövvüyyәsindәn debet dövriyyәsini çıxmaqla

191 Aktiv hesablarda son qalıq necә müәyyәn edilir?

•

Debet dövriyyәsindәn kredit dövriyyәsini çıxmaqla
İlk qalığın üzәrinә debet dövriyyәsini әlavә edib kredit dövriyyәsini onun üzәrinә әlavә etmәklә
İlk kredit qalığından kredit dövriyyәsini çıxıb debet dövriyyәsini әlavә etmәklә
İlk debet qalığının üzәrinә debet dövriyyәsini әlavә edib kredit dövriyyәsini çıxmaqla
Kredit dövriyyәdәn debet dövriyyәsini çıxmaqla

192 Mühasibat uçotunun hesablar planı özündә neçә bölmәni әks etdirir?

•

10 bölmәni
6 bölmәni
5 bölmәni
9 bölmәni
8 bölmәni

193 İki hesabın qarşılıqlı әlaqәsi necә adlanır?

•

Hesabların müxabirlәşmәsi
Mühasibat yazılışı
İkili yazılış
Hesablar vasitәsilә mәlumatın әldә edilmәsi
Әmәliyyatların hesablarda әks etdirilmәsi

194 Hesabın passivliyini necә müәyyәn etmәk olar?

•

Kredit qalığı, iqtisadi mәzmunu, debet dövriyyәsi üzrә
Hesabın kredit qalığına malik olması üzrә
Әmlakın әmәlә gәlmә mәnbәlәri, balansın passiv hissәsi, kredit qalığı üzrә
Baş kitab, dövriyyә cәdvәli, balansın aktiv hissәsi üzrә
Hesabın tәyinatı, kredit dövriyyәsi, balansın passiv hissәsi üzrә

195 Yazılışların aparılma qaydasına görә baş verәn әmәliyyatların azalması hansı halda passiv hesabda әks
etdirilir:

•

İlk qalıq yazılan әks tәrәfi әks etdirәn hesab üzrә
Hesabların Debet vә Krediti üzrә
Kredit üzrә
Debet üzrә
İlk qalıq yazılan tәrәfi әks etdirәn hesab üzrә

196 Tәrkibinә vә yerlәşmәsinә görә әmlakların uçotu aşağıdakı hansı hesablarda uçota alınmalıdır?

•

83 (171, 211), 70 (533), 87 (333), 20 (202/3)
86 (544), 87 (333), 88 (341), 83 (442)
60 (431, 531), 62 (171, 211), 76 (435, 538), 94 (173, 213)
70 (533), 46 (601/1, 80 (801), 88 (341)
08/5 (232, 234), 20 (202/3), 01 (111)

197 Mühasibat uçotunun hesablar planı hansı mәqsәdә xidmәt edir?
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•

Tәşkilatda istifadә olunan uçot işinin mәrkәzlәşdirilmәsinә
Tәşkilatda istifadә olunan hesabların vahid qaydada istifadә edilmәsinin tәmin edilmәsinә
Tәşkilatda istifadә olunan bütün sintetik hesabların nomenklaturasının mәrkәzlәşdirilmiş tәsnifatına
Tәşkilatda istifadә olunan bütün analitik hesabların nomenklaturasının mәrkәzlәşdirilmiş tәsnifatına
Tәşkilatda istifadә olunan bütün subhesabların nomenklaturasının mәrkәzlәşdirilmiş tәsnifatına

198 Köhnә vә yeni hesablar planı neçә bölmәdәn ibarәtdir?

•

7 (9)
8 (7)
10 (8)
8 (üstәgәl balans arxası hesablar), (9, balans arxası hesablarsız)
9 (6)

199 Mühasibat uçotunun hesabları kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәrinә görә necә xarakterizә olunur?

•

Sistematik yazılış elementi ilә
Sәnәdlәşdirmә ilә
Әmәliyyatların hesablarda әks etdirilmәsi ilә
Proseslәrin qeydiyyatı vasitәsi ilә
Xronoloji yazılış elementi ilә

200 Mühasibat uçotu hesablarının tam açıqlanmasını ver:

•

Hesabtәsәrrüfat vәsaitlәri vә onların mәnbәlәrinin dәyişmәsinin uçotu qaydasını göstәrәn üsuldur
Hesabәmlak, kapital vә öhdәliklәrin dәyişmәsinin uçotunu aparan formadır
Mühasibat uçotunun hesablarımәlumatların müqaisә edilmәsini tәmin edәn üsuludur
Mühasibat uçotunun hesablarıtәsәrrüfat әmәliyyatlarının uçotda әks etdirilmәsi üsuludur
Mühasibat uçotunun hesablarımühasibat uçotunun ayrıayrı obyektlәrinin qruplaşdırılması, uçotu vә nәzarәti
üsuludur

201 Yazılışların aparılma qaydasına görә baş verәn әmәliyyatların artması hansı halda aktiv hesablarda yazılır

•

Hesabın krediti üzrә
Hesabın debeti üzrә
Hesabların debet vә krediti üzrә
Ilk qalıq yazılan әks tәrәfi әks etdirәn hesab üzrә
İlk qalıq yazılan tәrәfi әks etdirәn hesab üzrә

202 Mühasibat uçotunun hesabları vә balans arasındakı әlaqә birbirindәn nә ilә fәrqlәnir?

•

Mühasibat hesabatları, tәsәrrüfat әmәliyyatlarının nәticәsini, balans isә onun yekununu xarakterizә etmәsi ilә
Balans mәlumatlarının yekununu, hesablar isә әmlakın tәrkib vә yerlәşmәsinә görә cari dәyişmәsini әks etdirmәsi ilә
Hesabların qalıqlarına әsasәn balans tәrtib edilmәsi, balansın qalıqlarına әsasәn isә hesabın açılması ilә
Mühasibat hesabları tәsәrrüfat әmәliyyatlarının uçotunu aparmaq, balans isә hesabatın tәrtib edilmәsindә istifadә
edilmәsi ilә
Mühasibat hesabları cari tәsәrrüfat әmәliyyatlarının vә hesabat dövrü әrzindә yekun mәlumatlarının pul, natural vә
әmәk göstәricilәrini әks etdirir. Balans isә ancaq tәsәrrüfatın fәaliyyәtini әks etdirmәk üçün yekun mәlumatlarının әks
etdirilmәsinә xidmәt etmәsi ilә

203 Mühasibat hesabları vә balans arasında hansı qarşılıqlı әlaqә mövcuddur?
Hesablar vә balans vasitәsilә iqtisadi tәhlil aparılmasına görә
Mühasibat hesablarına әsasәn balansın maddәlәrinin açılmasına görә
Mühasibat hesablarının debet vә kredit dövriyyәlәrinә әsasәn balans tәrtib olunmasına görә

•
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•

Balans maddәlәrinin qalıqlarına әsasәn mühasibat hesabları açılması, mühasibat uçotunun hesablarının qalıqlarına
әsasәn isә balans tәrtib olunmasına görә
Mühasibat hesablarının vә balansın maddәlәrinin әmlakın cari dәyişmәsini әks etdirmәsinә görә

204 Mühasibat hesabları müәssisә vә tәşkilatların fәaliyyәtindә hansı rola malikdir?

•

Hesabat dövründә tәsәrrüfat әmәliyyatlarının cari әks etdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulması
Hesabat dövrü әrzindә tәsәttüfat әmәliyyatları üzrә yekun mәlumatlarını әks etdirmәk üçün nәzәrdә tutulması
Bütün mәlumatlar haqda ümumilәşdirilmiş göstәricilәrinin әldә edilmәsi
Hesabın, analitik göstәricilәrinin uçot üsulu olması
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mәlumatlarında әmlakın eyni göstәricilәr üzrә quruplaşdırılması, cari әks etdirilmәsi vә
onlar üzәrindә nәzarәtin aparılması üçün nәzәrdә tutulması

205 Azәrbaycanda mühasibat üzrә ilk Elmlәr doktoru kim olmuşdur?

•

Sifariz Sәbzәliyev
Veysәl İsayev
Saleh Sәmәdov
Әliqulu Fәrәcov
Hüseyn Namazәliyev

206 Mühasibat termini – Kredit ilk dәfә harada meydana gәlmişdir?

•

Rusiyada
İngiltәrәdә
Rimdә
İtaliyada
Misirdә

207 Rusiyada mühasib sözü neçәnci ildә yaranmışdır?

•

1737
1722
1714
1710
1866

208 Mühasibat uçotunun hansı әsas mәrhәlәlәri vardır?

•

Qәbul edilmiş qәrarların ümumilәşdirilmәsi
Alınmış informasiya vә qәbul edilmiş qәrarların ümumilәşdirilmәsi
İlk informasiya vә hesabat göstәricilәrinin formalaşması
Alınmış informasiyaların hesab vә uçot registrlәrindә tәsnifatı vә ümumilәşdirilmәsi
İlk informasiyaların formalaşması, alınmış informasiyaların hesab vә uçot registrlәrindә tәsnifatı vә ümumilәşdirilmәsi,
hesabat göstәricilәrinin formalaşması, iqtisadi qәrarların tәhlili vә müvafiq tәdbirlәrin qәbul edilmәsi

209 Bazar münasibәtlәri şәraitindә mühasibat uçotunun vәzifәlәri nәdәn ibarәt olmalıdır?

•

Hesablar planından istifadәyә riayәt etmәk
Maksimum mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi ilә bazar rәqabәtinә tәsir göstәrmәk
Neqativ halların, daxili tәsәrrüfat ehtiyatlarının vaxtlıvaxtında müәyyәn edilmәsini, tәşkilatın cari vә perspektiv
dövrlәr üzrә fәaliyyәt nәticәlәrinin proqnozlaşdırılmasını tәmin edәn informasiyaları formalaşdırmaq
Mühasibat uçotunun daxili vә xarici istifadә edәnlәrini lazımi informasiyalarla tәmin etmәk
Hesabat dövrü әrzindә tәşkilatın fәaliyyәti haqda tam vә dövri informasiya formalaşdırmaq

210 Aşağıda göstәrilәn hansı xüsusiyyәtlәr mühasibat uçotunun fәrqlәndirici xüsusiyyәti hesab edilir?
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•

Pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin sәnәdlәşdirilmәsi
Kütlәvi müşahidә
İstehsal – texniki xarakterli әmәliyyatlarının seçmә sәnәdlәşdirilmәsi
Bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mütlәq sәnәdlәşdirilmәsi
Әmtәәmaterial dәyәrlilәrinin hәrәkәtinin sәnәdlәşdirilmәsi

211 Mühasibat uçotu hansı baza prinsipinә malikdir?

•

Dövrülük vә varislik
Muxtariyyәt, ikitәrәfli yazılış, pul ölçüsü, hesablamanın varisliyi, ehtiyatlıq
Muxtariyyәt, ikitәrәfli yazılış, varislik
Muxtariyyәt, dövrülük, pul ölçüsü, varislik
Hesablamanın obyektivliyi, varislilik, dövrülük

212 Hansı uçot ölçülәri tәsәrrüfat uçotunda istifadә olunan ölçülәrin mәcmuu hesab edilir:

•

Әmәk vә natural ölçülәr
Әmәk vә natural ölçülәr
Pul, natural vә әmәk ölçülәri
Pul vә natural ölçülәr
Pul vә әmәk ölçülәri

213 İkili sistem üzrә yazılışın aparılma qaydasını ilk dәfә kim icad etmişdir?

•

A.di.Pietro
Edmand Deqranj
Benedetto Kotruli
Luka Paçoli
Abraxam Mendes

214 İkili yazılış sistemini әhatә edәn ilk çap olunmuş әsәr hansıdır?

•

Hesablama elmi
Uçot nәzәriyyәsi
Savari mәcәllәsi
“Hesablar vә yazılış haqda” traktat
Uçotun tәşkilinә dair mәcәllә

215 Operativ uçotda hansı mәlumatlardan istifadә edilir?

•

Gündә mәhsul istehsalı vә satışı haqda mәlumatdan
Tәşkilat vә onun bölmәlәrinin cari idarә olunması üçün zәruri informasiyalardan
Tәşkilatın gәlir vә xәrclәri haqda informasiyalardan
Balans tәrtib etmәk üçün cari informasiyalardan
İşçilәrin gündәlik işә çıxması haqda mәlumatlardan

216 Statistika uçotunda hansı mәlumatlardan istifadә edilir?

•

Statistik mәlumatların tәsәrrüfat uçotunun digәr növlәri ilә müqaisә edilmәsini tәmin edәn mәlumatlardan
Kommersiya strukturlu fәaliyyәtlә bağlı olan halların öyrәnilmәsini göstәrәn mәlumatlardan
Xalq tәsәrrüfatı sahәsindә kütlәvi xarakterә malik halların öyrәnilmәsini göstәrәm mәlumatlardan
Mühasibat hesabatı tәrtib etmәk üçün zәruri mәlumatlardan
Ayrıayrı hesabatları tәrtib etmәk üçün tәlәb olunan mәlumatlardan

217 Mühasibat uçotunun hansı prinsiplәri vardır?
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•

Mәxfilik
Obyektivlik
İkili yazılış
Muxtariyyәt
Dövrülük

218 Cari uçot harda meydana gәlmişdir?

•

Almaniyada
Fransada
Qәdim Misirdә
Qәdim Yunanıstanda
Italiyada

219 Uçotun tәşkili vә tәtbiqi ilә bağlı hansı vasitә, ümumbәşәr әhәmiyyәtә malik vasitә hesab edilir?

•

Loqika vә ticarәt hüququ
Yazı vә hesablama
Riyaziyyat vә ticarәt hüququ
Fәlsәfә vә Loqika
Riyaziyyat vә fәlsәfә

220 İnformasiyaların tez alınması – uçotun hansı növünün son hәddi hesab edilir?

•

Sosial
Statistik
Mühasibat
Ekoloji
Operativ

221 Hansı informasiya mühasibat uçotunun әsası hesab edilir:

•

Operativ
Proqnoz
Plan
Normativ
Hәqiqi baş vermiş tәsәrrüfat әmәliyyatları haqda olan mәlumat

222 Mühasibat etikası nә ilә müәyyәn edilir?

•

“Mühasibat uçotu haqqında” qanunla
Ümumi etika qaydaları ilә
Azәrbaycan Respublikasının mülki mәcәllәsi ilә
Beynәlxalq uçot vә hesabatının standartları ilә
Mühasibat uçotu üzrә әsasnamә ilә

223 Mühasibin özünü aparmağın etik normaları nә ilә möhkәmlәndirilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının mülki mәcәllәsi ilә
“Mühasibat uçotu haqqında” qanunla
Mühasibin peşәkar etik mәcәllәsi ilә
Mühasibat uçotu üzrә әsasnamә ilә
Baş mühasibin vәzifә vә hüquqları haqda әsasnamә ilә

224 Mühasibin fәaliyyәtindә etibarsızlıq, cәmiyyәtә nә verә bilәr?
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•

Başqa ixtisaslarla әlaqәnin qurulmamasına
Ixtisasın sosial әhәmiyyәtinin itmәsinә
Ayrıayrı mühasiblәrin statusunun (vәziyyәtinin) aşağı düşmәsinә
Gәlәcәk inkişafda naliyyәtlәr әldә etmәsinә
İxtisasın inkişafına mәnfi tәsir göstәrә bilmәsinә

225 Mühasib ixtisasının inkişafına hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

Daxili böhran
İctimai böhran
Maliyyә böhranı
Siyasi böhran
Hәrbi böhran

226 Mühasibat uçotunun prinsipi kim tәrәfindәn formalaşdırılır?

•

Mühasibat uçotunun Beynәlxalq Standartları tәrәfindәn
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
Mühasibat uçotunun prinsipi tәbii elmlәrin prinsipi kimi çıxış etdiyindәn heç kim tәrәfindәn formalaşdırılmır
Statistika komitәsi tәrәfindәn
Mühasibat uçotunun nәzәriyyәsi sahәsindә tәdqiqat aparan alimlәr tәrәfindәn

227 İqtisadi subyektlәrin hansı göstәricilәri maliyyә nәticәsinә aid edilir?

•

Xәrc vә itkilәr
Gәlir vә xәrclәr
Mәnfәәt vә zәrәr
Maliyyә proseslәri
Kapital vә fondlar

228 әmәk haqqı vermәk üçün Hesablaşma hesabından kassaya nәqd pul alınmışdır әmәliyyatına düzgün yazılışı
tәyin et:

•

Dt 55 (, 224) Kt 51 (, 223)
Dt 51 (, 223) Kt 50 (, 221)
Dt 50 (, 221) Kt 71 (, 244)
Dt 52 (, 224) Kt 51 (, 223)
Dt 50 (, 221) Kt 51 (, 223)

229 әsas istehsalata material buraxılmışdır әmәliyyatına düzgün yazılışı tәyin et:

•

Dt 25 (202/3) Kt 10 (201/1)
Dt 26 (202/3) Kt 10 (201/1)
Dt 21 (201/3) Kt 10 (201/1)
Dt 20 (202/3) Kt 10 (201/1)
Dt 44 (202/3) Kt 10 (201/1)

230 Müstәqim mәsrәflәr hansı hesabda uçota alınır?

•

Ümumistehsalat
Kalkulyasiya edici
Yığıb – bölüşdürücü
Müqaisә edici
Әsas istehsalat
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231 Müstәqim mәsrәflәr mәhsul buraxılışının hәcmindәn asılıdırmı?

•

Asılıdır
Hә
Yox
Bir sıra hallarda ya hә yada yox
Asılı deyil

232 Baş mühasibә hesablanan әmәk haqqı hansı xәrcin tәrkibindә uçota alınır?

•

Kommersiya xәrclәri
Ümumistehsalat xәrclәri
Ümumtәsәrrüfat xәrclәri
Әsas istehsalat
Tәdavül xәrclәri

233 Obyektin әhatә dairәsinә görә inventerizasiya necә tәsniflәşdirilir?

•

Tam
Dövrü vә tam
Seçmә
Tam vә seçmә
Seçmә, dövrü, tam

234 Mütlәq inventarizasiyada hansı әmlaklar yoxlamaya cәlb edilir?

•

İstehsalat ehtiyatları
Yerlәşmә yerindәn asılı olmayaraq bütün әmlaklar
Ancaq әsas vәsaitlәr
Әmtәәmaterial dәyәrlilәri
Pul vәsaitlәri

235 Tәşkilatda inventarizasiya kim tәrәfindәn aparılır?

•

Tәşkilatın rәhbәri tәrәfindәn tәyin edilәn xüsusi komissiya tәrәfindәn
Tәşkilatın plan şöbәsinin işçilәri vә digәr mütәxәssislәr tәrәfindәn
Menecer tәrәfindәn
Mühasibat işçilәri tәrәfindәn
Maddi mәsul şәxs tәrәfindәn

236 İnventarizasiya nә demәkdir?

•

Tәşkilatın әmlakında müәyyәn edilmiş әskikgәlmәni müәyyәn etmәk üçün mühasibat uçotunun әsas vasitәsi
Tәşkilatın әmlakının düzgün saxlanması vә istifadәsi qaydalarına riayәt edilmәsini
Tәşkilatda olan әmtәәmaterial dәyәrlilәrinin yoxlanma üsulu
Tәşkilatın әmlakının mühafizәsini tәmin etmәk üçün nәzarәt növü
Konkret tarixә mühasibat uçotunun mәlumatlarını müqaisә etmәklә tәşkilatın әmlakı vә öhdәliklәrinin hәqiqi
mövcüdluğunun dәqiqlәşdirilmәsi

237 İnventarizasiya hansı sәnәdә әsasәn aparılır?

•

Baş mühasibin göstәrişinә
Müәssisә işçilәrinin tәşәbbüsünә
Müdiriyyәtin әmrinә
Müәssisәnin struktur bölmәlәrinin sәrәncamlarına
Yuxarı tәşkilatın göstәrişinә
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238 Hansı halda inventerizasiyanın aparılması zәruridir?

•

İllik mühasibat hesabatı tәrtib edilmәzdәn әvvәl
Maddi mәsul şәxslәrin növbәsinin dәyişmәsi zamanı
Malmaterial dәyәrlilәri qәbul edildikdә
İllik hesabat tәrtib olunana qәdәr, әmlakın icarәyә verilmәsi, satışa buraxılışı, maddi mәsul şәxsin növbәsinin
dәyişmәsi, әskikgәlmә müәyyәn edilmәsi zamanı
Әmlakı icarәyә satılmağa verdikdә

239 Maddi mәsul şәxsdәn tәlәb edilәsi әskikgәlmә hesablarda necә әks etdirilir?

•

Dt 73 (533) Kt 84 (731/6)
Dt 84 (731/6) Kt 10 (201)
Dt 73 (533) Kt 10 (201)
Dt 84 (731/6) Kt 10 (201)
Dt 84 (731/6) Kt 73 (533)

240 Maddi mәsul şәxsin tәqsiri ücündәn yanacaqda, әmәlә gәlәn әskik gәlmә üçün hesablarda hansı mühasibat
yazılışı verilir?

•

Dt 80 (801) Kt 73 (533)
Dt 84 (731/6) Kt 25 (721)
Dt 44 (731) Kt 10 (201)
Dt 10 (201) Kt 26 (731)
Dt 84 (731/6) Kt 10 (201)

241 Norma daxilindә müәyyәn edilmiş әmtәәmaterial dәyәrlilәri hansı hesabda әks etdirilir?

•

Dt 84 (731) Kt 10 (201)
Dt 26 (731) Kt 10 (201)
Dt 25 (721) Kt 10 (201)
Dt 20 (701) Kt 10 (201)
Dt 44 (731) Kt 10 (201)

242 İstehsalat ehtiyatlarının maddi mәsul şәxsdә artıq gәlmәsi, mühasibat hesablarında necә әks etdirilir?

•

Dt 50 (221), 51 (223), Kt 80 (801)
Dt 01 (111), 10 (201), 50 (221), Kt 80 (801)
Dt 01 (111), 04 (101), Kt 80 (801)
Dt 51 (223), 10 (201), Kt 80 (801)
Dt 10 (201), 45 (211), Kt 80 (801)

243 Mühasibat hesabatının mütlәq tәqdim edilmә müddәti necә tәsdiq edilir?

•

Qanunvericilik sәviyyәsindә
Tәşkilat rәhbәrinin qәrarı ilә
Auditin tәyin etdiyi sәrәncamla
Nәzarәt orqanlarının qәrarı ilә
Mülkiyyәtçinin qәrarı ilә

244 Tәşkilat illik hesabatı aşıq mәtbuatda dәrc etdirmәk hüququna malikdirmi?
Tәşkilat rәhbәri icarәnin haqqını verdikdәn sonra dәrc etdirә bilәr
Tәşkilatın hesabat mәlumatları kommersiya sirri hesab edildiyindәn dәrc etdirmәk hüququna malik deyil
Hesabat mәlumatlarının tәqdim edilmәsi hüququ mәhdudlaşdırılmadığından dәrc etdirә bilәr
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•

Hesabatı nәinki dәrc etdirmәk hәmdә onu yerinә yetirmәyә borcludur
Tәşkilat, әmlak vә maliyyә vәziyyәti haqda hesabat, müstәqil auditor tәrәfindәn tәsdiq edildikdәn sonra dәrc etdirә
bilәr

245 Beynәlxalq maliyyә hesabatı hansı xarakterә malikdir?

•

Rentebelliyin yüksәldilmәsinә dair yol göstәrmәk
Direktiv
Tәklif vermәk
Normativ sәrәncam vermәk
Gәlәcәyә dair istiqamәt göstәrmәk

246 Mühasibat hesabatı dedikdә nә başa düşülür?

•

Hesabat dövrü әrzindә mühasibat uçotunun mәlumatlarına әsasәn tәşkilatın әmlakı vә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin maliyyә
vәziyyәti haqda tәyin olunmuş formada tәrtib edilәn göstәricilәr sistemi
Balans, mәnfәәt vә zәrәr haqda hesabat tәrtib etmәk
Hesabat dövrü әrzindә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin göstәricilәrinә dair tәrtib edilәn maliyyә göstәricilәri
Mühasibat uçotunun mәlumatlarına әsasәn tәşkilatın әmlakı vә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәri haqda tәyin
olunmuş formada tәrtib edilәn vahid sistem
Tәhlil aparmaq vә idarә etmә mәqsәdi ilә tәşkilatın vәziyyәtinin ümumilәşdirilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi

247 Mühasibat hesabatına hansı tәlәblәr tәqdim edilir?

•

Hesabatın dәqiq, tam, filialların bütün göstәricilәrini hәrtәrәfli әks etdirmәsini; sintetik vә analitik uçotun ilk uçot
sәnәdlәrinin mәlumatlarına әsaslanması; Azәrbaycanın milli valyutası olan manatla vә tәşkilatların rәhbәrinin imzası
ilә tәsdiq olunması
Hesabatın hәr bir göstәricisinin hәrtәrәfli açıqlanması
Hesabatın azәrbaycan dilindә, manatla vә tәşkilatın rәhbәri tәrәfindәn tәrtib olunması
Hesabatın ilk sәnәd formalarının, sintetik vә analitik uçotun mәlumatlarına әsaslanması
Tәşkilatın әmlak vә maliyyә vәziyyәtinin tam vә hәrtәrәfli әks etdirilmәsi

248 Mühasibat balansına әlavә edilәn hesabat formaları nәyi әks etdirir?

•

Göstәricilәrin müxtәlif növlәrinin vә maliyyә  tәsәrrüfat fәaliyyәtlәrinin әsas istiqamәtlәrinin xarakterini
Mühasibat balansının vә mәnfәәt vә zәrәr haqda hesabatın әsas göstәricilәrinin açılışını
Mühasibat hesabatının tam hәcmdә formalaşmasını
Balansın hәr bir maddәsinin xarakterizә edilmәsini
Mühasibat balansının әsas göstәricilәrinin açılışını

249 Mühasibat hesabatı mütlәq audit edilmәlidirmi?

•

Daxil olmuş neqativ hallarla әlaqәdar olduqda
Bu qanunvericiliklә nәzәrdә tutulduqda
Buna tәşkilat rәhbәrinin qәrarı olduqda
Buna tәşkilatın mülkiyyәtçisinin qәrarı olduqda
Nәzarәt orqanlarının sәrәncamı olduqda

250 Mühasibat hesabatını tәrtib edәn zaman mühasibat uçotunun hansı mәlumatlarından istifadә edilir?

•

Hesabatda formalaşan sintetik vә analitik hesabların göstәricilәrindәn
Dәyişәn әhәmiyyәtә malik müәyyәn edilәn kәmiyyәt sәviyyәsindәn
Mühasibat hesabatında tәqdim edilәn göstәricilәrin ayrılan – fәrqlәndirici hissәlәrindәn
Mühasibat hesabatını formalaşdırmaq mәqsәdilә Baş kitab vә analitik hesabların qruplaşdırılmış göstәricilәrindәn
Hesabatda әks etdirilәn uçot göstәricilәrindәn
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251 Mühasibat hesabatının tәrkibindә mühasibat uçotunun hansı prinsipi әsas hesab edilir?

•

Tәşkilatın fәaliyyәtini tәnzimlәmә prinsipi
Tәsәrrüfat fәaliyyәti hallarının müvәqqәti müәyyәn etmә prinsipi
Tәşkilatın әmlakının xüsusilәşmә prinsipi
Tәşkilatın әmlakının tәnzimlәmә prinsipi
Tәşkilatın fәaliyyәtindә fasilәsizlik prinsipi

252 Mühasibat hesabatının әsas elementi kimi hansı hesabat әsas element hesab edilir?

•

Kapitalın dәyişmәsi haqda hesabat vә pul vәsaitinin hәrәkәti haqda hesabat
Mühasibat balansı, mәnfәәt vә zәrәr haqda hesabat
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda hesabat
Mәnfәәt vә zәrәr haqda hesabat
Mühasibat balansı vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda hesabat

253 Hesabat mütlәq qaydada hara tәqdim olunmalıdır?

•

Yerlәşmә әrazisindәn asılı olaraq әrazi statistika orqanlarına
Maliyyә vә Vergi nazirliklәrinә
Tәsisçilәrә, dövlәt statistika orqanlarına, icra hakimiyyәti orqanlarına, banklara, vergi orqanlarına vә qanunvericiliyә
uyğun olaraq digәr istifadәçilәrә
Bank vә maliyyә orqanlarına
Tәşkilatın fәaliyyәtindә iştirak edәnlәrә yaxud mülkiyyәtçilәrә

254 Mühasibat uçotu vә hesabatının beynәlxalq standartlara keçmәsi ilә әlaqәdar 2008ci ildә mühasibat, hansı
hesabat formaları qәbul etmişdir?

•

Mühasibat balansı, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda hesabat
Pul vәsaitlәrinin vә kapitalın hәrәkәti haqda hesabat
Mühasibat balansı, mәnfәәt vә zәrәr haqda hesabat, vә onlara yazılan izahat vәrәqәsi
Mühasibat balansı vә balansa әlavә
Mәnfәәt vә zәrәr vә kapitalın hәrәkәti haqda hesabat

255 Mühasibat hesabatının standartlaşması nә ilә müşayәt olunur?

•

Müxtәlif istifadәçilәrin informasiyalarının müqayisәliliyini tәmin etmәk üçün vahid qayda vә normaların tәtbiqinin
zәruriliyi
Әmtәәmaterial dәyәrlilәrinin uçotunun aparılması üçün tәlәb olunan norma vә qaydaların tәtbiqinin zәruriliyi
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin tәnzimlәnmәsini tәmin etmәk üçün tәlәb olunan norma vә qaydaların tәtbiqinin zәruriliyi
Daxili istifadәçilәrin informasiyalarının müqayisәliliyini tәmin etmәk üçün vahid qayda vә normaların tәtbiqinin
zәruriliyi
Vahid norma vә qaydaların tәtbiqinin zәruriliyi

256 Aşağıda göstәrilәn iki әsas hesabat forması hansı sәbәblәrin müәyyәn edilmәsinin әsası hesab edilir?

•

Pul vәsaitinin hәrәkәti haqda hesabat
Mühasibat balansı
Mәnfәәt vә zәrәr haqda hesabat
Hesabatın konkret istifadәçisinin mәqsәdini tәyin edәn hesabat
Kapitalın dәyişmәsi haqda hesabat

257 Xarici istifadәçilәr üçün mühasibat hesabatının tәrkibi necә tәyin edilir?

•

Tәyin olunmuş qaydada
Mәrkәzlәşmiş
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•
Qeyrimәrkәzlәşmiş
Tәşkilat rәhbәrinin qәrarı ilә
Fәrdi

258 İnformasiyaların mühasibat hesabatında әhatә edilmә dövrü dedikdә nә başa düşülür?

•

Mühasibat hesabatında tәqdim edilәn göstәricilәrin ayrılan – fәrqlәndirici hissәlәri
Dәyişәn әhәmiyyәtә malik müәyyәn edilmiş kәmiyyәt sәviyyәsi
Hesabatda formalaşan sintetik vә analitik hesabların göstәricilәri
Hesabatda әks etdirilәn uçot göstәricilәri
Mühasibat hesabatını formalaşdırmaq mәqsәdilә Baş kitab hesablarının vә analitik hesabların qruplaşdırılmış
göstәricilәri

259 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda hesabat hansı mәqsәdә tәrtib edilir?

•

Pul vәsaitlәrini uçota alan hesablar baxımından pul vәsaitinin hәrәkәti haqda informasiya formalaşdırmaq
Pul vәsaitlәrinin uçotunu aparan hesabların qalığı haqda mәlumatı formalaşdırmaq
Pul vәsaitlәrinin konkret mәqsәdә istifadә edilmәsinә dair informasiyanı formalaşdırmaq
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini uçotda әks etdirәn mәlumatları formalaşdırmaq
Mühasibat hesabatının normativ tәnzimlәnmәsi mәqsәdilә pul vәsaitlәrinin xüsusi tәyin edilmiş mәqsәdә istifadәsini
әks etdirәn istifadәsini formalaşdırmaq

260 Xüsusi kapital haqda mühasibat hesabatı mәlumatları hansı mәqsәd üçün tәqdim edilir?

•

Tәşkilatın dinamikasını әks etdirmәk üçün
Mәlum tәşkilata mәxsus strukturun, onların fәaliyyәti ilә bağlı informasiyaların dinamikasını әks etdirmәk üçün
Tәşkilata mәxsus әsas vә dövriyyә vәsaitlәrinin strukturunun tәyin edilmәsi üçün
Tәşkilatın strukturunu әks etdirmәk üçün
Tәşkilatın xüsusi vasitәlәrinin hәrәkәtini әks etdirmәk üçün

261 Balansa vә mәnfәәt vә zәrәr haqda hesabata әlavә edilәn izahat vәrәqәsindә tәşkilatın adi fәaliyyәti hansı
göstәricilәr qrupu ilә xarakterizә edilir?

•

Müәssisә vә tәşkilatların bütün fәaliyyәtinin ümumi qiymәtlәndirilmәsinә görә
Әsas vәsaitlәrin (әsas vәsaitlәrin aktiv hissәsinin payı, köhnәlmә әmsalı, tәsәrrüfatda yenilәşmәsi vә onların
tәsәrrüfatdan çıxması) xarakterinә görә
Maliyyә nәticәlәri vә maliyyә nәticәlәrinin (xalis mәnfәәtin, әsas fәaliyyәtin rentabelliyinin, әsas kapitalın
rentabelliyinin, xüsusi vәsaitin payının, cari vә mütlәq likvidliyin әmsalının) qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrinә görә
Әsas vәsaitlәrin, yararlı aktivlәrin, maliyyә nәticәlәri vә maliyyә vәziyyәtinin qiymәtlәndirmә göstәricilәrinin
xarakterinә görә
Yararlı aktivlәrin qiymәtlәndirilmәsi (satışdan olan gәlir, hesabat ilinin mәnfәәti, әmәk mәhsuldarlığı, fond verimi,
istehsal ehtiyatlarının vә xüsusi kapitalın dövriyyәsi) üzrә göstәricilәrә görә

262 Balansda hansı göstәricilәr әks etdirilir?

•

amortizasiya xәrclәri
inzibati xәrclәr
kapital ehtiyatları
fövqәladә gәlirlәr
mәnfәәt vergisi

263 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın 71ci Kommersiya xәrclәri maddәsindә hansı göstәricilәr әks etdirilir?

•

debitor borcları
pul vәsaitlәrinin qalığı
nizamnamә kapitalı
malların satışı xәrclәri
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•

malların faktik mya dәyәri

264 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda hansı göstәricilәr әks etdirilir?

•

ehtiyatlar
әsas әmәliyyat gәliri
nizamnamә kapitalı
dövriyyә aktivlәri
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr

265 Mühasibat hesabatına daha hansı informasiyalar әlavә olunur?

•

satışdan kәnar gәlirlәr
ilk sәnәdlәr
dövriyyә cәdvәli
debitor tәşkilatların siyahısı
bütün cavablar sәhvdir

266 Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat nәyә tәcәssüm etdirir?al]

•

mülkiyyәtçilәrin kapital qoyuluşlarını
balansa әlavәni
bütün cavablar düzgündür
dövriyyә cәdvәlini
xarici valyuta hesabları barәdә mәlumatları

267 Mühasibat hesabatı necә ay müddәtindә tәqdim edilmәlidir?

•

12 ay
3 ay
4 ay
5 ay
6 ay

268 Mühasibat hesabatı nәyi tәcәssüm etdirir?

•

baş kitabı
üzlәşdirirmә cәdvәlini
dövriyyә cәdvәlini
ilk sәnәdlәşmә
hesabatın biribirilә qarşılıqlı әlaqәsi olan formalarını

269 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat hansı sәnәd әsasında tәrtib edilir?

•

üzlәşdirmә cәdvәli
dövriyyә cәdvәli
baş kitab
jurnal – order
mühasibat balansı

270 Memorialorder formasında mühasibat balansı hansı sәnәd әsasında tәrtib edilir?

•

üzlәşdirmә cәdvәli
dövriyyә cәdvәli
baş kitab
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jurnal – order
memorial – order

271 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda hesabat hansı göstәricilәrdәn ibarәtdir?

•

Mallar, mәhsullar, әsas vәsaitlәr vә digәr avadanlıqlardan, kreditlәrdәn, borclardan, büdcәdәn tәxsisatlardan, maliyyә
qoyuluşunun faizlәrindәn daxil olmuş satış pulu
Mallar, mәhsullar, әvәzsis daxil olmuş vәsaitlәrin satışından, borclardan, kreditlәrdәn, dividentlәrdәn vә faizlәrdәn
daxil olan pul vәsaitlәri
Material vә digәr dәyәrlilәrin satışından olan pul vәsaiti
Malların, işlәrin, xidmәtlәrin vә әsas vәsaitlәrin satışından olan satış pulunu
Satılmış mәhsullardan, alınmış avanslardan, büdcәdәn maliyyәlәşmәdәn, kredit vә borclardan alınmış pulları

272 Mühasibat (maliyyә) hesabatına izahat vәrәqәsi özündә nә әks etdirir?

•

Hәr bir hesabat göstәricisinin hәr bir maddәsinin uyğunluğunun yoxlanmasının tәmin edilmәsini
Mühasibat balansı maddәlәrinin açılışını
Mәnfәәt vә zәrәr haqda hesabat maddәlәrinin açılışını
Әsas hesabat formasına daxil etmәk mәqsәdәuyğun sayılmayan, ancaq real maliyyә vәziyyәtini istifadәedәnlәrә
tәqdim etmәk zәruri olan әlavә mәlumatların verilmәsini
Mühasibat balansının valyutasının bәrabәrliyinin tәyin edilmәsini

273 2 №li Mәnfәәt vә zәrәr haqda hesabat hansı göstәricilәrә malikdir?

•

Әsas vәsait vә qeyrimaddi aktivlәrin satışından olan gәlir (zәrәr)
Sair әmәliyyatlardan olan gәlirlә birlikdә satışdan әldә edilәn gәlir (zәrәr)
Sair satılmayan gәlirlәrdәn olan gәlirlә birlikdә satışdan әldә edilәn gәlir (zәrәr)
Әmәliyyat gәlirlәrindәn olan gәlirlә birlikdә maliyyә  tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlir (zәrәr)
Sair qeyrisatışdan әldә edilәn gәlirlәrdәn qeyrisatışdan olan xәrclәri çıxıb, әmәliyyat gәlirlәri vә xәrclәrini әlavә
etmәk vә çıxmaqla satışdan olan gәlir (zәrәr)

274 İllik mühasibat hesabatı üçün hansı müddәt tәyin edilmişdir?

•

İl qurtardıqdan sonra 30 gün әrzindә
İl qurtardıqdan sonra 60 gün әrzindә
İl qurtardıqdan sonra 45 gün әrzindә
İl qurtardıqdan sonra 120 gün әrzindә
İl qurtardıqdan sonra 90 gün әrzindә

275 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda hansı göstәrilәr qeydә alınır?

•

nizamnamә kapitalı
әmәliyyat fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
bütün cavablar sәhvdir
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr
dövriyyә aktivlәri

276 Uçot siyasәtinin seçilmәsi nә ilә bağlı olmuşdur?

•

Yuxarıda sadalanan amillәrin mәcmuu
Uçotun qurulmasında müxtәlif metodoloji prinsiplәrin vә metodların mövcudluğu
Beynәlxalq uçot sisteminin qәbul edilmәsi
Müxtәlif subyektlәrin iqtisadi marağının mövcudluğu
Azәbaycan uçot vә hesabat standartlarının beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırılması

277 Uçot siyasәti haqda әmr kim tәrәfindәn tәsdiq edilir?
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•

Baç menecer
Baş mühasib
Müәssisә rәhbәri
Tәsisçilәrin ümumi iclası
Yuxarı tәşkilat

278 Uçot siyasәtinin formalaşmasına kim mәsuliyyәt daşıyır?

•

Tәşkilatın baş mühasibi
Tәşkilatın rәhbәri
Tәşkilatın iqtisadçısı
Tәşkilatın uçot işçilәri
Tәşkilatın meneceri

279 Uçot siyasәti özündә aşağıdakı hansı müddәaları әks etdirir?

•

Yuxarıda sadalanan üsulların mәcmuu
İlk müşahidә vә dәyәr ölçüsü
Cari qruplaşma vә yekun ümumilәşdirmәsi
Pul vә natural ölçü
Әmәk vә pul ölçüsü

280 Uçot siyasәti haqda әmrdә nә tәsdiq edilir?

•

Menecer
Tәşkilatın mülkiyyәti
Tәşkilatın rәhbәri
Baş mühasib
Tәşkilatın işci heyәti

281 Uçot siyasәtinin dәyişmәsinә hansı hallarda icazә verilir?

•

Mühasibat uçotuna dair әsasnamә vә standartların yenidәn işlәnmәsi
Azәrbaycan Respublikasının qanunları yaxud normativ aktları dәyişdirildikdә
Tәsәrrüfatın mövcud fәaliyyәtinin dәyişdirilmәsi
Mühasibat uçotunun aparılmasının yeni üsulunun işlәnmәsi
Qanunvericinormativ aktların, mühasibat uçotunun aparılmasının yeni üsulunun işlәnmәsi elәcәdә tәşkilatın
fәaliyyәtinin nisbәtәn dәyişmәsi

282 Uçot siyasәti hansı hallarda dәyişdirilir?

•

Mühasibat uçotunun yeni hesablar planının işlәnmәsindә
Mühasibat uçotunun normativ tәnzimlәnmәsi sistemi dәyişdirildikdә
Mühasibat uçotunun yeni üsullarının hazırlanmasında
Fәaliyyәt şәraitinin dәyişdirilmәsindә
Yuxarıda qeyd edilәn hallar baş verdikdә

283 Uçot siyasәtinin dәyişdirilmәsi ona dair rәsmiyyәtә salınmış sәnәdin hansı bölmәsindә әks etdirilir?

•

İkinci
Üçüncü
Birinci
Dördüncü
Beşinci

284 Hansı halda uçot siyasәtindә dәyişiklik aparılmır?
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•

Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulduqda
Tәşkilatın fәaliyyәtindә az dәyişiklik aparıldıqda
Mühasibat uçotunun aparılmasında yeni üsullar işlәnib hazırlandıqda
Respublika qanunvericiliyindә yaxud mühasibat üzrә әsasnamәdә dәyişiklik aparıldıqda
Tәsәrrüfatın fәaliyyәtinin әmәliyyatlarına dair mühasibat uçotunun aparılmasının üsulu tәsdiq edildikdә

285 Uçot siyasәtini formalaşdıran iş sәnәdi hansı sәviyyәyә aiddir?

•

Dördüncüyә
Birinciyә
İkinciyә
Üçüncüyә
Beşinciyә

286 Müәssisәnin uçotu siyasәtinin formalaşması qaydası hansı standartda öz әksini tapmışdır

•

1№li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
5 №li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
15 №li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
11№li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
9 №li Milli Mühasibat Uçotu Standartı

287 Müәssisәnin uçot siyasәti hansı sәnәd vasitәsilә rәsmilәşdilir?

•

şifahi göstәriş
xidmәti mәktub
әmr
sәrәncam
protokol

288 Müәssisә uçot siyasәtini hansı müddәtdә rәsmiyyәtә salır?

•

bütün cavablar sәhvdir
hesabat dövrü әrzindә
1ci rübdә
maliyyә ilinin başlanmasınadәk
vergi dövrünün başlanmasınadәk

289 Müәssisәnin uçot siyacәti hansı dövrә tәrtib edilir?

•

vergi dövrünә
hesabat rübünә
yarımilliyә
hesabat ilinә
hesabat dövrünә

290 Uçot siyasәti dedikdә, nә başa düşülür?

•

normativ sәnәdlәr
maliyyә nәticәlәrinin müәyyәn edilmәsi
hesabatın tәrtibi
mühasibat uçotunun aparılması üsullarının mәcmusu
ikili yazılışın tәtbiqi

43/90

11/18/2016

291 Uçot siyasәtinin seçilmәsi hansı tәlabatla bağlıdır?

•

Müxtәlif iqtisadi marağın olması
Uçotun qurulmasına dair müxtәlif metod vә metodologiyanın mövcud olması
Beynәlxalq uçot standartlarının milli standartlara uyğunlaşdırılması
Hәr bir әmәliyyatın uçotunun aparılmasına dair standartın hazırlanması
Birinci vә ikinci bәnddә göstәrilәn sәbәblәrin olması

292 Uçot siyasәti formalaşan zaman hansı tәlabat nәzәrә alınmalıdır?

•

“Mühasibat uçotu haqda” qanunun müddәalarını nәzәrә almaq
Daimilik, tam, sәmәrәlilik
Prinsipial açıqlanma
Tamlılıq, vaxtlıvaxtında olmaq, baxımlılıq, sәmәrәlilik, әks әlaqәnin olmaması, tәşkilatın qarşısında qәbul edilәn
müddәalar
Xarici tәlabatın mәlumatı olması, әks әlaqә vә sәmәrәlilik

293 Uçot siyasәtinin mәzmunun müәyyәn edilmәsini açıqla:

•

Mühasibat uçotunun tәşkili üzrә tәsdiq edilmiş tәlimat vә standartların mәcmuu
Mühasibat uşotunun aparılmasına dair üsul vә metodların mәcmuu
Sәnәd dövriyyәsinin, inventarizasiyanın vә mühasibat uçotunun aparılmasına dair qәbul edilәn qaydaları
Uçot registrlәrinin tәtbiq edilәcәk sisteminin vә onlarda aparılacaq yazılışların qaydalarını
Mühasibat uçotunun aparılma üsulunun – ilk müşahidә, dәyәr ölçüsü, cari qruplaşdırma vә tәsәrrüfat әmәliyyatlarının
ümumilәşdirilmәsinin mәcmuu

294 Uçot siyasәtinin metodiki istiqamәtlәri nә ilә xarakterizә olunur?

•

Әmlak vә öhdәliklәrin inventarizasiya aparılması qaydasının seçilmәsi ilә
Mühasibat uçotu formalarının seçilmәsi ilә
Işçi hesablar planının seçilmәsi ilә
Uçotun aparılması metodunun seçilmәsi ilә
Amortizasiya hesablanması üsulunun seçilmәsi ilә

295 Tәşkilatın uçot siyasәti hansı nöqteyinәzәrdәn formalaşır?

•

Texnoloji, texniki
Metodiki, texnoloji
Tәşkilati, metodoloji
Tәşkilati, metodoloji, texnoloji
Metodoloji, texnikitәşkilati

296 Tәşkilatda mühasibat uçotu necә aparılır?

•

Struktur bölmәlәri kimi mühasibat xidmәti kimi
1, 2, 3, 4 maddәlәrdә verilәn şәrtlәr kimi
Tәşkilat rәhbәri ilә birlikdә fәaliyyәt göstәrmәk kimi
Ştatlı mühasib kimi
Mәrkәzlәşdirilmiş mühasib kimi

297 Mühasibat uçotunun tәşkilindә hansı әsas mәqsәd әsas götürülür?

•

Müәssisә vә tәşkilatların zәruri informasiyalarla tәminatı
Xarici istifadәçilәrin zәruri informasiyalarla tәminatı
İstifadәçilәrin, imkanlarından asılı olmayaraq zәruri informasiyalarla tәminatı
Daxili istifadәçilәrin zәruri informasiyalarla tәminatı
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Nәzarәt edici orqanların müәssisә vә tәşkilatların fәaliyyәtini göstәrәn informasiyalarla tәminatı

298 Baş mühasib vәzifәsi kim tәrәfindәn tәyin edilir?

•

Tәşkilatın rәhbәri
Sahibkar
Mülkiyyәtçinin nümayәndәsi
Yuxarı tәşkilat
Tәşkilatın ümumi iclası

299 Kapital qoyuluşuna hansı mәsrәflәr aid edilir?

•

Cari ayda yerinә yetirilmiş işlәrә çәkilәn xәrclәr
Hesabat dövrünün xәrclәri
Hesabat dövründә tanınmayan xәrclәr
Balans vә hesabatda әks etdirilәn xәrclәr
Hesabat dövründә qәbul edilәn işlәrә çәkilәn xәrclәr

300 Mәhsulun tam istehsal maya dәyәri necә hesablanır?

•

Ümumtәsәrrüfat vә satış xәrclәri nәzәrә alınmamaqla
Kommersiya xәrclәri nәzәrә alınmaqla
Ümumistehsalat xәrclәri nәzәrә alınmaqla
Ümumtәsәrrüfat xәrclәri nәzәrә alınmaqla
Satış xәrclәri nәzәrә alınmaqla

301 Mәsrәflәrin tәşkilindә xammal vә materialların sәviyyәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

Mәsrәflәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә eyni olması
Mәsrәflәrin elementlәr üzrә qruplaşmasında çox olması
Mәsrәflәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә qruplaşmasında çox olması
Mәsrәflәrin elementlәr vә kalkulyasiya maddәlәri üzrә eyni olması
Mәsrәflәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә artıq olması

302 Qanuna әks olan әmәliyyatlar üzrә sәnәdlәrin tәrtibindә Baş mühasib necә hәrәkәt etmәlidir?

•

Rәsmilәşdirilәn sәnәd qanuna uyğun olduqda qәbul edilmәli
Rәsmilәşdirilәn sәnәddә ikinci dәrkәnar olduqda onu qәbul vә icra etmәli
İcra etmәmәli
Rәhbәrliyә qaytarmalı
Rәsmilәşdirilәn sәnәdi qәbul vә icra etmәli

303 Mühasibat uçotunun tәşkilinә kim cavabdehlik daşıyır?

•

Baş mühasib
Tәşkilatın rәhbәri
Sahibkar
Baş mütәxәssis
Yuxarı tәşkilat

304 Mühasibat uçotunun tәşkili dedikdә nә başa düşülür?
Mühasibat uçotunun aparılmasının әsas variantlarını seçmәk
“Mühasibat uçotu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunun mühasibatlığın aparılmasına dair qarşıya qoyulan
tәlәblәrә riayәt etmәk
Mühasibat uçotunun prinsiplәrinә riayәt etmәk
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•

Mühasibat uçotu vә hesabatının beynәlxalq standartlarının tәtbiqinә nail olmaq
Mühasibat uçotunun tәşkilinә dair әsas qayda vә üsullara riayәt etmәk

305 Maliyyә nәticәlәri hesabına ödәnilәn vergilәr (әmlak vergisi, torpaq vergisi uçotda necә әks olunur?

•

Dt 171.1 – Kt 521
Dt 801 – Kt 521
Dt 521 – Kt 801
Dt 521 – Kt 171.1
Dt 334 – Kt 521

306 Başqa müssisәlәrin nizamnamә kapitalında pay iştirakından әldә edilәn gәlirlәrdәn hesablanmış vergi
mәblәği uçotda necә әks olunur?

•

Dt 521 – Kt 205
Dt 171.1 – Kt 521
Dt 204 – Kt 521
Dt 521 – Kt 171.1
Dt 521 – Kt 701.6

307 Ticarәt, ictimai iaşә vә tәdarük müәssisәlәrindә satılmış mallara aid edilәn dәyәr vergisinin hesablanmış
mәblәği uçotda necә әks olunur?

•

Dt 521 – Kt 701.6
Dt 601 – Kt 521
Dt 603 – Kt 521
Dt 701.6 – Kt 521
Dt 521 – Kt 601

308 521 №li Büdcә ilә hesablamalar hesabının sintetik vә analitik uçotu ödәnişlәrin növü üzrә hansı registrdә
aparılır?

•

Qarışıq jurnal – orderlәrdә
10 №li jurnalorderdә
8 №li cәdvәldә
8 №li jurnalorderdә
10 №li cәdvәldә

309 521 saylı hesaba hәr bir vergi növü üzrә subhesab hansı mәqsәdlә açılır?

•

Büdcә hesablaşmalarının operativliyini tәmin etmәk üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların sintetik uçotunu aparmaq vә büdcәyә ödәnilәn hәr bir vergi növü üzrә informasiya almaq
üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların sintetik uçotunu dәqiq tәşkil etmәk üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların analitik uçotu aparmaq vә büdcәyә ödәnilәn hәr bir vergi növü üzrә informasiya almaq
üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların analitik uçotunu aparmaq üçün

310 Balans tәrtib edilәrkәn 521 saylı hesabın qalığı balansın hansı tәrәfindә әks olunur?

•

Yalnız debet vә kredit qalığı olurvә heç bir yerdә göstәrilmir
debet qalığı balansın aktivindә, kredit qalığı isә passivindә әks olunur
debet qalığı balansın aktivindә, kredit qalığı isә passivindә әks olunur
debet qalığı balansın passivindә, kredit qalığı isә aktivindә әks olunur
yalnız kredit qalığı olur vә balansın aktivindә әks olunur
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311 әmәk haqqından tutulmuş gәlir vergisinin hesablanmış mәblәği hesabda necә әks olunur?

•

Dt 521 – Kt 533
Dt 601 – Kt 521
Dt 521 – Kt 533
Dt 533 – Kt 521
Dt 521 – Kt 601

312 Hesablar planı vә onun tәtbiqinә dair tәlimata görә 521 saylı hesabın hesabat dövrünün sonuna qalığı ola
bilәr?

•

Heç bir qalığı ola bilmәz
Yalnız debet qalığı ola bilәr
Yalnız kredit qalığı ola bilәr
Bilmәz
Eyni zamanda hәm debet, hәm dә kredit qalığı ola bilәr

313 Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq müәssisәlәrin vergiyә cәlb edilmәsi aşağıdakıları nәzәrdә tutur:

•

vergi bәyannamәlәrinin tәrtib vә vergi orqanlarına tәqdim edilmәsi
uçot göstәricilәrinә әsasәn formalaşmış vergitutma bazası vә müәyyәn edilmiş vergi dәrәcәsinә әsasәn büdcәyә
ödәnilәsi vergi mәblәğinin hesablanması
vergitutma obyektinin hәcminin müәyyәn edilmәsi
Bütün cavablar düzdü
hesablanmış vergi ödәnişlәri üzrә büdcә ilә hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi

314 Büdcә ilә hesablaşmaların mәqsәd vә vәzifәlәri kimi aşağıdakıları göstәrmәk olar:

•

Bütün cavablar düzdü
büdcә ilә hesablaşmaların müәyyәn edilmiş formalarına riayәt edilmәsi üzәrindә nәzarәt edilmәısi
büdcә ilә hesablaşmaların tamlığı, düzgünlüyü vә vaxtında hәyata keçirilmәsi üzәrindә nәzarәt edilmәsi
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti vә hesablaşmalar üzrә әmәliyyatların vaxtında vә düzgün sәnәdlәşdirilmәsi
vaxtı keçmiş borcların olması mәqsәdilә büdcә ilә hesablaşmaların vaxtında yoxlanılması

315 Mühasibat uçotunun normativ tәnzimlәnmәsi Mühasibat uçotu haqda qanunun hansı sәviyyәsinә aid edilir?

•

Beşinciyә
Dördüncüyә
Üçüncüyә
Birinciyә
İkinciyә

316 Mühasibat uçotunun normativ tәnzimlәnmәsindә, uçot siyasәtinin formalaşmasına dair işçi sәnәdlәri hansı
sәviyyәli sistemә aid edilir?

•

Beşinciyә
Dördüncüyә
Üçüncüyә
Birinciyә
İkinciyә

317 Debitor borcları balansın hansı bölmәsindә әks etdirilir?

•

Passivin I bölmәsindә
Aktivin II bölmәsindә
Passivin III bölmәsindә
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Aktivin I bölmәsindә
Passivin II bölmәsindә

318 Malsatan vә podratçılara olan kreditor borcu balansın hansı bölmәsindә әks etdirilir?

•

Passivin II bölmәsindә
Aktivin I bölmәsindә
Passivin III bölmәsindә
Aktivin II bölmәsindә
Passivin I bölmәsindә

319 Dövriyyә aktivlәrinin mәblәği balansın hansı bölmәsindә göstәrilir?

•

Balansın aktivinin II bölmәsindә
Balansın passivinin II bölmәsindә
Balansın passivinin III bölmәsindә
Balansın aktivinin I bölmәsindә
Balansın passivinin I bölmәsindә

320 Aşağıdakı hansı tәsәrrüfat әmәliyyatları mühasibat uçotu predmetinin üçüncü hissәsinә aiddir?

•

Mәhsulun, istehsalı vә satışı
Tәchizat, istehsal, satış vә maliyyә nәticәsi
Mәhsulun tәchizatı vә satışı
Mәhsulun tәchizatı vә yüklәnmәsi
Mәhsul satışı vә maliyyә nәticәsi

321 Hansı mәsrәflәr xәrc elementlәri adlanır?

•

Kapital qoyuluşuna çәkilәn eyni növdәn olan vә tәrkib hissәlәrinә ayrılmayan mәsrәflәr
Tәrkib hissәlәrinә ayrılmayan mәsrәflәr
Mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn eyni növdәn olan vә tәrkib hissәlәrinә ayrılmayan mәsrәflәr
Mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn eyni növdәn olan vә tәrkib hissәlәrinә ayrılan mәsrәflәr
Malmaterial qiymәtlilәrinin istehsalı vә satışına çәkilәn eyni növdәn olan vә tәrkib hissәlәrinә ayrılmayan mәsrәflәr

322 Malmaterial qiymәtlilәrinin çatışmamazlığı üzrә mәblәğlәrin istehsal xәrclәrinә silinmәsi üçün aşağıdakı
hansı şәrtlәrә riayәt olunmalıdır?

•

Çatışmayan qiymәtlilәrin dәyәrinin istehsal mәsrәflәrinә silinmәsi haqqında müәssisә rәhbәrinin әmri (sәrәncamı).
Anbarın uçotu kitabı
Qaimә
özündә çatışmamazlıq mәblәğini әks etdirәn inventarizasiya aktı;
tәbii itki normasından artıq çatışmamazlıq;

323 İstifadә olunmuş qiymәtlilәrin silinmәsindә hansı metoddan istifadә edilmәsinә tәtbiq etmәk olar?

•

FİFO vә LİFO metodu
LOFO metodu vә XİFO metodu
LİFO metodu
FİFO metodu
Düzgun cavab yoxdur

324 Marjinal gәlir necә hesablanır?
Satışdan olan gәlirdәn üstәlik xәrclәri çıxıb tәdarük xәrclәrinә әlavә etmәklә
48/90

11/18/2016

•

Satışdan olan gәlirdәn üstәlik xәrclәri çıxmaqla
Satışdan olan gәlirdәn dәyişәn xәrclәri çıxmaqla
Satışdan olan gәlirdәn dәyişәn vә daimi xәrclәri çıxmaqla
Satışdan olan gәlirdәn dәyişәn xәrclәri çıxıb nәqliyyat xәrclәrinә әlavә etmәklә

325 Ümumistehsalat xәrclәri aşağıdakı hansı hesablara silinir?

•

İstehsalatda istifadә olunmuş әsas materiallara (202.2)
Satış hesabına (701.6)
Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması (113)
Mәhsul (iş, xidmәtlәr) üçün ümumistehsalat xәrclәrinә (202, 202.10, 202.9)
Bitmәmiş işlәr üzrә yerinә yetirilmiş mәsrәflәr (202.13)

326 Satışdan olan mәnfәәt necә hesablanır?

•

Satılmış mәhsulun tam maya dәyәrindәn güzәştlәri çıxıb nәqliyyat xәrclәrini әlavә etmәklә
Satılmış mәhsulun tam maya dәyәrindәn ticarәt güzәştinin mәblәğini çıxmaqla
Satılmış mәhsulun tam maya dәyәrindәn istehsal maya dәyәrini çıxmaqla
Satılmış mәhsulun tam maya dәyәrindәn satış (gәlir) mәblәğini çıxmaqla
Satılmış mәhsulun tam maya dәyәrindәn topdan ticarәt güzәştini çıxmaqla

327 Lofo metodu aşağıdakı qeyd edilәn hansı metodlarda istifadә olunur?

•

İstifadә olunmuş materialların topdan qiymәtlә qiymәtlәndirilmәsi
İstifadә olunmuş materialların bazar qiymәtlә qiymәtlәndirilmәsi
İstifadә olunmuş materialların әn yüksәk qiymәtlә qiymәtlәndirilmәsi
İstifadә olunmuş materialların әn aşağı qiymәtlә qiymәtlәndirilmәsi
İstifadә olunmuş materialların razılaşdırılmış qiymәtlә qiymәtlәndirilmәsi

328 Lifo metodundan istifadә edilәn zaman istifadә edilәn materiallar aşağıdakı qiymәtlә qiymәtlәndirilir?

•

İlk daxil olmuş maya dәyәri, sonra isә qalıq maya dәyәri ilә
Sonda sonrakı maya dәyәri, bundan sonrakı isә ilk maya dәyәri ilә
Әvvәlcә ilk partiyanın maya dәyәri sonra isә sonrakı partiyanın maya dәyәri ilә
İlk növbәdә axırıncı maya dәyәri, sonra isә sonrakı maya dәyәri ilә
Sonrakı maya dәyәri, sonra isә әvvәlki partiyanın maya dәyәri ilә

329 Ümumtәsәrrüfat xәrclәri aşağıdakı hansı hesablara silinә bilәr?

•

Bütün yuxarıda qeyd edilәn hesablara
Satış hesabına (701.6)
Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması (113)
Mәhsul (iş, xidmәtlәr) istehsalına çәkilәn mәsrәflәrin uçotunu aparan hesablar (202, 202.10, 202.9)
Әsas istehsalatda mәşğul olan işçi heyyәtinә mәsrәflәrә (202.3)

330 Ümumistehsal xәrclәrinә aşağıdakıların hansıları aid edilir?

•

Dolayı xәrclәr
Daimi xәrclәr
Şәrtidәyişәn xәrclәr
Dәyişәn xәrclәr
Şәrti daimi xәrclәr

331 Vergiyә cәlb olunmayan normalaşdırılan xәrclәri tәyin et.
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•

Sair xәrclәr
Ezamiyyә xәrclәri
İstehsalat işçilәrinin әmәk haqqı
Xammal vә material mәsrәflәri
Nümayәndәlik xәrclәri

332 Brakdan olan itgi aşağıdakıları xarakteriza edir?

•

Balans vә hesabatda әks etdirilmәyәn mәsrәflәri
Planlaşdırılmayan mәsrәflәri
Qeyrimәhsuldar mәsrәflәri
Qeyriistehsal mәsrәflәrini
Uçota alınmayan mәsrәflәrini

333 Ümumtәsәrrüfat xәrclәrinә hansılar aid edilir?

•

Dolayı xәrclәr
Daimi xәrclәr
Şәrtidәyişәn xәrclәr
Dәyişәn xәrclәr
Şәrti daimi xәrclәr

334 әmlak әmәliyyatlarından olan gәlirlәrә aşağıdakılar daxildir:

•

alınmış cәrimә, peniya vә dәbbәlәmә mәblәğlәri
ümidsiz borcların daxil olmasından gәlirlәr
keçmiş illәrin gәlirlәri
tara әmәliyyatlarından olan gәlirlәr
Bütün cavablar düzdü

335 Alınası faiz gәlirlәrinә aşağıdakılar daxildir:

•

Bütün cavablar düzdü
icarәyә verilmiş vәsaitlәrdәn;
veksellәrdәn;
başqa müәssisәlәrә verilәn kreditlәrdәn (borclardan);
kommersiya kreditlәrindәn (kreditә satılmış mallara görә);

336 Maliyyә әmәliyyatlarından olan gәlirlәr aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

Bütün cavablar düzdü
valyuta hesablarının mәzәnnә fәrqi vә xarici valyuta
qiymәtli kağızlardan әldә edilәn gәlirlәr
alınası faizlәr
әmәliyyatlarından olan gәlirlәr

337 Satışdankәnar әmәliyyatlardan әldә edilәn gәlirlәr

•

Biznes planında nәzәrdә tutulmayan xәrclәr azaldılmış mәnfәәtdәn ibarәtdir
müәssisәnin әsas fәaliyyәti üzrә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği qәdәr azaldılmış mәnfәәtdәn ibarәtdir
mәhsul satışı әmәliyyatları üzrә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği qәdәr azaldılmış mәnfәәtdәn ibarәtdir
hәmin әmәliyyatlar üzrә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği qәdәr azaldılmış mәnfәәtdәn ibarәtdir
material qiymәtlilәrinin satışı әmәliyyatları üzrә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği qәdәr azaldılmış mәnfәәtdәn ibarәtdir

338 Hansı gәlirlәr satışdankәnar adlanır?
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•

Planlaşdırılmayan gәlirlәr
Müәssisәnin bilavasitә әsas vәsaitlәrin satışı ilә bağlı olmayan gәlirlәri
Müәssisәnin bilavasitә әsas fәaliyyәti ilә bağlı olmayan gәlirlәri
Müәssisәnin әsas fәaliyyәti ilә bağlı olan gәlirlәri
Müәssisәnin material qiymәtlilәrinin satışı ilә bağlı olan gәlirlәri

339 Bölüçdürülmәmiş mәnfәәt necә istifadә oluna bilәr?

•

Müәssisәnin yığım vә fondlarına yönәldilә bilәr
yalnız müәssisәnin nizamnamәsinә yönәldilә bilәr
müәssisәnin nizamnamәsinә vә tәsisedici sәnәdlәrә uyğun olaraq ehtiyat, yığım, istehlak vә digәr xüsusi tәyinatlı
fondlara yönәldilә bilәr
müәssisә rәhbәrinin sәrәncamına әsasәn istәnilәn mәqsәdlәr üçün istifadә oluna bilәr
yalnız tәsisedici sәnәdlәrә uyğun olaraq ehtiyat, yığım, istehlak vә digәr xüsusi tәyinatlı fondların yaradılmasına
yönәldilә bilәr

340 Hansı mәsrәflәr ümumtәsәrrüfat xәrclәri adlanır?

•

Dәyişmәsindәn asılı olmayaraq dәyişәn mәsrәflәr
Mәhsul satışının hәcminin dәyişmәsindәn asılı olaraq dәyişmәyәn vә ya cüzi dәyişәn mәsrәflәr
İstehsalın hәcminin dәyişmәsindәn asılı olaraq dәyişmәyәn vә ya cüzi dәyişәn mәsrәflәr
İstehsalın hәcminin dәyişmәsindәn asılı olmayaraq dәyişmәyәn vә ya cüzi dәyişәn mәsrәflәr
Mәhsul satış dövriyyәsinin dәyişmәsindәn asılı olaraq dәyişәn vә ya cüzi dәyişәn mәsrәflәr

341 Mәhsulların maya dәyәrinә daxil edilәn mәsrәflәrin tәrkibi haqqında qaydaya uyğun olaraq bütün
müәssisәlәr üçün hansı vahid xәrc elementlәri müәyyәn edilmişdir?

•

Düzgun cavab yoxdur
sosial ehtiyaclara ayırmalar
ümumtәsәrrüfat xәrclәri;
ümumixtehsalat xәrclәri;
әmәyin ödәnişi üzrә mәsrәflәr;

342 Hansı xәrclәrә planlaşdırılan mәsrәflәr deyilir?

•

Biznes planında nәzәrdә tutulan mәsrәflәr
Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әsaslandırılan qaçılmaz olan mәhsuldar xәrclәr
Müәssisәnin normal tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn irәli gәlәn vә qaçılmaz olan qeyrimәhsuldar xәrclәr
Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әsaslandırılan vә istehsal mәsrәflәrinin smetasında nәzәrdә tutulan mәhsuldar
xәrclәr
Müәssisәnin normal tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn irәli gәlәn smetasında nәzәrdә tutulan qaçılmaz olan qeyrimәhsuldar
xәrclәr

343 Torpaq, tikili vә avadanlıqlar (әsas vәsaitlәr) üzrә amortizasiyanın xәtti üsulla hesablanması hansı uçot
sistemindә istifadә edilә bilәr

•

Göstәrilәn bütün uçot növlәrindә
Idarәetmә uçotunda
Vergi uçotunda
Maliyyә uiçotunda
Maliyyә vә idarәetmә uçotunda

344 Satmaq üçün nәzәrdә tutulan hazır mәhsul vә mallar hansı aktivlәrә aid edilir?
Azqiymәtli vә tezxarabolan әşyalar
Torpaq, tikili vә avadanlıqlar (әsas vәsaitlәr)
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•

Qeyrimaddi aktivlәr
Qısamüddәtli aktivlәr
Hesablaşmalarda olan vәsaitlәr

345 Mühasibat uçotunun obyektlәrinә nәlәr daxildir?

•

Düzgun cavab yoxdur
Tәsәrrüfat әmәliyyatları vә onların nәticәlәri: tәchizat istehsal, satış vә maliyyә nәticәlәri
Iqtisadi resurslar, onların ayrıayrı növlәr üzrә tәsniflәşdirilmiş qrupları
Tәşkilatın tәsәrrüfat fәaliyyәti vә onun bölmәlәri
Tәşkilatın әmlakı, öhdәliklәri (fәaliyyәt prosesindә) yerinә yetirilәn tәsәrrüfat әmәliyyatları

346 Mühasibin peşәkar etik kodeksi (qaydası) nә demәkdir?

•

müstәqillik, düzgünlük
Obyektivlik, düzgünlük
Düzgünlük, müstәqillik
Obyektivlik, müstәqillik, komponentlik, düzgünlük
Sәlahiyyәtlilik vә doğruluq

347 Boşdayanmadan olan itgi necә uçota alınır?

•

202/2 “İstehsalatda istifadә olunmuş kömәkçi xidmәt” hesabı
202/11 “Ümumistehsalat xәrclәri” hesabı
202/1 “Kömәkçi istehsalat” hesabı
202 “Әsas istehsalat” hesabı
202/9 “Xidmәtedici istehsalat vә tәsәrrüfatlar” hesabı

348 Ümumi gәlir göstәricisi hansı göstәricini çıxmaqla müәyyәn edilir?

•

Müqavilә bağlanmış müqavilә qiymәtinin mәblәğini
Mәhsulun dәyәrindәn alınmış mәblәği
Mәhsulun dәyәrindәn satılmış mәhsulun tam maya dәyәrini
Mәhsulun dәyәrindәn, onun istehsal maya dәyәrini
Alınmış satış mәblәğindәn ticarәt güzәştinin mәblәğini

349 Torpaq, tikili vә avadanlıqların amortizasiyasının hesablanmasında hansı üsulları istifadә etmәk daha sәrfәli
hesab edilir?

•

Vәsaitin istifadә etmә üsulu
Vәsaitin xidmәt etmә üsulu
Qalığın azaldılması üsulu vә vәsaitin yerlәşmә yerinin tәyini üsulu
Xәtti üsul
Düzgun cavab yoxdur

350 Borc vәsaitlәrinә hansı vәsaitlәr daxildir?

•

Tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri
Bankın krediti, borc vә kredit borcları
Tәşkilatın uzunmüddәtli öhdәliklәri
Bankın uzun vә qısa müddәtli kreditlәri
Hesablaşmalar üzrә öhdәliklәr

351 Xalis mәnfәәt göstәricisi necә müәyyәn edilir?
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•

Әlavә edilmiş ümumi gәlirdәn ticarәt artırmasını әlavә edib, çәkilmiş xәrclәri çıxmaqla
Adi fәaliyyәtdәn olan mәnfәәtin üzәrinә fövqәladә hallarla bağlı olan gәliri әlavә edib, hәmin hallarla bağlı xәrclәri
çıxmaqla
Satışdan olan mәnfәәtin üzәrinә, әmәliyyat vә qeyrisatış gәlirlәri әlavә edib әmәliyyat vә qeyrisatış xәrclәri çıxmaqla
Mәnfәәtdәn, satışdan olan mәnfәәt vergisini çıxmaqla
Әlavә edilmiş ümumi gәlirdәn çәkilmiş xәrclәri çıxmaqla

352 Müәssisәnin sәrәncamında qalan xalis mәnfәәt necә müәyyәn olunur?

•

Mәnfәәt vә zәrәr arasındakı fәrq kimi
müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt vә onun hesabına ödәnilәn vergi mәblәği arasındakı fәrq kimi
balans mәnfәәti vә onun hesabına ödәnilәn vergi mәblәği arasındakı fәrq kimi
ümumi mәnfәәti vә onun hesabına ödәnilәn vergi mәblәği arasındakı fәrq kimi
bölüçdürülmәmiş mәnfәәt vә onun hesabına ödәnilәn vergi mәblәği arasındakı fәrq kimi

353 Bitmәmiş istehsalatın qiymәtlәndirilmәsi metodları nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

•

Mühasibat uçotu haqqında qannununa
Vergi Mәcәllәsinә
Müәssisә rәhbәrinin sәrәncamına
Müәssisәnin uçot siyasәyinә
Müәssisәnin vergi siyasәtinә

354 Xidmәti ezamiyyә xәrclәrinin istehsal mәsrәflәrinә silinmәsi üçün aşağıdakı şәrtlәr yerinә yetirilmәlidir:

•

Müәssisәnin rәhbәri (onun müavini) tәrәfindәn imzalanmış әmr, müvafiq qeydlәr olan göndәriş vәsiqәsi, gedişgәliş
biletlәri, mehmanxana hesabları vә kassa mәxaric orderlәri olmalıdır.
Ezamiyyә tәsdiq edilmiş xәrclәr hәddindә qeyriistehsal fәaliyyәtilә bağlı olmalıdır;
Ezam olunan üәxsi әrizәsi
Müәssisәnin rәhbәri (onun müavini) tәrәfindәn imzalanmış әmr, müvafiq qeydlәr olan ezamiyyә vәsiqәsi, gedişgәliş
biletlәri, mehmanxana hesabları vә kassa çeklәri olmalıdır
Ezamiyyә tәsdiq edilmiş xәrclәr hәddindә malmaterial qiymәtlilәrinin әldә edilmәsi ilә bağlı olmalıdır;

355 Mühasibat uçotunun baza prinsipi necә xarakterizә olunur?

•

Pul ölçüsündәn istifadәlilik, varisliyin hesablanması
Muxtariyyәtlilik, ikili yazılışlılıq, pul ölçüsündәn istifadәlik, varisliliyin hesablanması, baxımlılıq
Muxtariyyәtlilik, ikili yazılışlılıq, vәrәsәçılik
Muxtariyyәtlilik, dövrülük, pul ölçüsündәn istifadәlik, vәrәsәlilik
Obyektivlik, varisliliyin hesablanması, dövrülük

356 Tәşkilatın pul vәsaitlәri özündә nәlәri әks etdirir?

•

Valyuta vә xüsusi hesablarda olan pul mәcmuu
Bankdakı depozit vә xüsusi hesablarda olan pulun mәcmuu
Kassada, bankdakı hesabda, valyuta, xüsusi, depozit hesablarda, akkreditivlәrdә, çek kitabçalarında, yolda olan
köçürmәlәrdә olan pulun mәcmuu
Kassa vә hesablaşma hesabında yerlәşәn pulun mәcmuunu
Çek kitabçalarında, yolda olan köçürmәlәrdә, pul sәnәdlәrindә olan pulun mәcmuu

357 Mәsrәflәrin uçotunun әsas vәzifәlәri aşağıdakılardır:

•

Bütün cavablar düzdü
maya dәyәrinin aşağı salınması ehtiyatlarının aşkar edilmәsi, qeyriistehsal xәrclәr vә itkilәrin qarşısının alınması
istehsal resurslarından düzgün istifadә edilmәsinә operativ nәzarәt vә onların mövcud norma, normativ vә smetalarla
müqayisә edilmәsi üçün informasiyanın tәmin edilmәsi;
53/90

11/18/2016

әsas maddәlәr üzrә faktiki mәsrәflәrin vaxtlıvaxtında vә düzgün әks etdirilmәsi
müәssisәnin struktur bölmәlәri üzrә istehsalatdaxili tәsәrrüfat hesabının nәticәlәrini müәyyәn etmәk;

358 Qeyrimaddi aktivlәrin satışından әlavә dәyәr vergisi hesablandıqda uçotda necә yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 521 – Kt 801
Dt 601.2 – Kt 521
Dt 601.1 – Kt 521
Dt 601– Kt 521
Dt 521 – Kt 601

359 әsas vәsaitlәrin satışından әlavә dәyәr vergisi hesablandıqda uçotda necә yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 521 – Kt 601
Dt 601.2 – Kt 521
Dt 601– Kt 521
Dt 601 – Kt 521
Dt 601.3 – Kt 521

360 Istehsal müәssisәlәrindә mәhsul satışından әlavә dәyәr vergisi vә aksiz vergisi hesablanmasına uçotda necә
yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 601.8 – Kt 601
Dt 601.3 – Kt 521
Dt 601.2 – Kt 521
Dt 601– Kt 521
Dt 521 – Kt 601

361 Mәsrәflәrin qiymәtlәndirmә üsuluna görә mәsrәflәr hansı metodla uçota alınır?

•

Normativ
tam vә mәhdud maya dәyәrlәri (marjinal metodu) üzrә
mәrhәlә vә sifariş metodları
faktiki, normativ vә plan (proqnoz) maya dәyәri
mәrhәlә, faktiki, tam maya dәyәrlәri üzrә

362 Mәsrәflәrin uçotunun әsas vәzifәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün mәsrәflәrin uçotu hansı әsas prinsiplәr
nәzәrә alınmaqla tәşkil edilmәlidir?

•

mәsrәflәrin uçot göstәricilәrinin plan göstәricilәrinә uyğunlaşdırılması
maya dәyәrinin aşağı salınması ehtiyatlarının aşkar edilmәsi, qeyriistehsal xәrclәr vә itkilәrin qarşısının alınması
istehsal resurslarından düzgün istifadә edilmәsinә operativ nәzarәt vә onların mövcud norma, normativ vә smetalarla
müqayisә edilmәsi üçün informasiyanın tәmin edilmәsi
әsas maddәlәr üzrә faktiki mәsrәflәrin vaxtlıvaxtında vә düzgün әks etdirilmәsi
müәssisәnin struktur bölmәlәri üzrә istehsalatdaxili tәsәrrüfat hesabının nәticәlәrini müәyyәn etmәk

363 Malmaterial qiymәtlilәrinin çatışmamazlığı üzrә mәblәğlәrin istehsal xәrclәrinә silinmәsi üçün aşağıdakı
şәrtlәrә riayәt olunmalıdır:

•

Anbarın uçotu kartoçkası
Tәbii itki normasında çatışmamazlıq;
Düzgun cavab yoxdur
Özündә çatışmamazlıq mәblәğini әks etdirәn mәdaxil orderi;
Çatışmayan qiymәtlilәrin dәyәrinin istehsal mәsrәflәrinә silinmәsi haqqında müәssisә rәhbәrinin әmri (sәrәncamı).
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364 әmәk haqqının hesablanması üzrә ilkin sәnәdlәrin düzgünlüyünü yoxlayarkәn auditor qeyriistehsal
sferasında fәaliyyәt göstәrәn işçilәrin әmәyinin ödәnişi üzrә xәrclәrin әsas fәaliyyәt üzrә mәsrәflәrә daxil
edilmәsi faktlarını aşkara çıxarmaq üçün nә etmәlidir?

•

Mәsrәf hesabları ilә müxabirlәşәn
mәsrәf hesabları ilә müxabirlәşmәdә 202 saylı hesabın debeti üzrә әks olunmuş mәlumatlar әmәyin ödәnişi üzrә icmal
cәdvәlin yekun mәlumatları ilә tutuşdurmalıdır
mәsrәf hesabları ilә müxabirlәşmәdә 533 saylı hesabın debeti üzrә әks olunmuş mәlumatlar әmәyin ödәnişi üzrә icmal
cәdvәlin yekun mәlumatları ilә tutuşdurmalıdır
mәsrәf hesabları ilә müxabirlәşmәdә 533 saylı hesabın krediti üzrә әks olunmuş mәlumatlar әmәyin ödәnişi üzrә icmal
cәdvәlin yekun mәlumatları ilә tutuşdurmalıdır
mәsrәf hesabları ilә müxabirlәşmәdә 533 saylı hesabın krediti üzrә әks olunmuş mәlumatlar mәsrәflәrin icmal
cәdvәlinin yekun mәlumatları ilә tutuşdurmalıdır

365 Mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn mәsrәflәrin 601 hesabının debetinә aid edilmәsi haqqında hesabat
mәlumatlarının nә dәrәcәdә әsaslı olubolmamasının müәyyәn etmәk üçün vergi müfәttişi nәyi müәyyәn
etmәlidir?

•

Satış hesabının 221 “Kassa” hesabının debeti ilә müxabirlәşmәsinin qanunauyğunluğu
Xәrclәrin hansı uçot metodu ilә uçota alındığını vә onların uçot registrlәrindә (jurnalorderlәrdә, kitablarda,
cәdvәllәrdә, mühasibat yazılışlarında) әks olunmasının qanunauyğunluğunu
Xәrclәrin hansı hesabların debetindәn maya dәyәrinin formalaşdığı hansı mәsrәf hesabının kreditinә silindiyini vә
onların uçot registrlәrindә (jurnalorderlәrdә, kitablarda, cәdvәllәrdә, mühasibat yazılışlarında) әks olunmasının
qanunauyğunluğunu
Xәrclәrin hansı hesabların kreditindәn maya dәyәrinin formalaşdığı hansı mәsrәf hesabının debetinә silindiyini vә
onların uçot registrlәrindә (jurnalorderlәrdә, kitablarda, cәdvәllәrdә, mühasibat yazılışlarında) әks olunmasının
qanunauyğunluğunu
Birbaşa vә dolayı xәrclәrin hansı hesablarda uçota alındığını vә onların uçot registrlәrindә (jurnalorderlәrdә,
kitablarda, cәdvәllәrdә, mühasibat yazılışlarında) әks olunmasının qanunauyğunluğunu

366 Hesablanmış vergilәr (rüsumlar, maliyyә sanksiyaları, cәrimәlәr) büdcәyә köçürüldükdә uçotda necә yazılış
tәrtib olunur?

•

Dt 521 – Kt 223.1
Dt 221– Kt 521
Dt 521 – Kt 601
Dt 223.1 – Kt 521
Dt 521 – Kt 223

367 Müәssisәnin mәnfәәtindәn ödәnilәn vergilәrin (mәnfәәt vergisi, sadәlәşmiş vergi) mәblәği uçotda necә әks
olunur?

•

Dt 801 – Kt 521
Dt 801 – Kt 521
Dt 521 – Kt 801
Dt 334 – Kt 521
Dt 334 – Kt 521

368 Xalis mәnfәәt hesabına ödәnilәn vergilәr (maliyyә sanksiyaların vә cәrimәlәrin mәblәği) uçotda necә әks
olunur?

•

Dt 521 – Kt 343
Dt 801 – Kt 521
Dt 521 – Kt 801
Dt 731 – Kt 521
Dt 334 – Kt 521
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369 Mühasibat informasiyalarının әhәmiyyәti hansı nişanәlәrlә xarakterizә olunur?

•

Şәffaflıq, etibarlılıq
Dәyәrlilik, etibarlılıq
Dәyәrlilik, şәffaflılıq
Vaxtlıvaxtında olma, düzgün olmaq
Etibarlılıq, düzgünlük

370 Hesabat dövründә faktiki alınmış zәrәr müәssisә balansının hansı hissәsindә әks olunur?

•

Aktiv, passivindә
debetindә
passivindә
aktivindә
kreditindә

371 Hansı mәsrәflәr qeyrimüstәqim xәrclәr adlanır?

•

Maya dәyәrinә aid edilmәsi mümkün olmayan mәsrәflәr
Mәhsulların istehsalı üzrә xәrclәr
Yaranma anında konkret mәmulatın maya dәyәrinә aid edilmәsi mümkün olmayan mәsrәflәr
Konkret mәhsul növünün istehsalı üzrә xәrclәr
İstehsalın hәcminin dәyişmәsindәn asılı olan xәrclәr

372 Mühasibat uçotunun aparılmasında neçә tәşkilati formadan istifadә edilir?

•

4
3
6
2
5

373 Azәrbaycanda mühasibat uçotunun tәkmillәşdirilmәsi hansı amilin tәsiri ilә әlaqәdar olmuşdur?

•

Bazar münasibәtlәrinin ölkәdә formalaşması ilә
Tәsәrrüfat subyektlәrinin hüquqi bazasının dәyişmәsi ilә
Xarici tәşkilatların iş tәcrübәsi ilә
Tәşkilatın fәaliyyәtinin iqtisadi hәyatının dәyişmәsi ilә
Yuxarıda sadalanan amillәrin mәcmuu ilә

374 Mühasibat uçotunun aparılmasının tәşkilati formaları normativ sәnәdlәrdә neçә variantda nәzәrdә tutulur?

•

Üç
Beş
Dörd
Iki
Altı

375 Dövlәtin idarәetmә sistemi mühasibat uçotunun qurulmasına necә tәsir göstәrir?

•

Beynәlxalq uçot vә hesabat standartlarını tәtbiq etmәk yolu ilә
Seçmә variantını tәtbiq etmәklә
Dolayı yolla
Bir başa
“Mühasibat uçotu haqqında” qanunun tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn yolla
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376 Tәşkilatda baş mühasib hansı hallarda kassir vәzifәsini yerinә yetirә bilәr?

•

Qanunla nәzәrdә tutulduqda
Rәhbәrin sәrәncamı ilә
Kiçik müәssisәlәrdә
Bütün tәşkilatlarda
Bәlәdiyyә müәssisәlәrindә

377 Baş mühasib işdәn çıxarılan zaman onun fәaliyyәtini yoxlamaq tәlәb olunurmu?

•

Yeni qәbul edilәn baş mühasib tәlәb etdikdә
Mütlәq
Vәziyyәt tәlәb etsә
Tәlәb olunmur
Rәhbәrin sәrancamı olduqda

378 Baş mühasibә pul vәsaitlәri vә material dәyәrlilәrinә görә maddi mәsuliyyәt vәzifәsini hәvalә etmәk
olarmı?

•

İcazә verilmir
Qanunvericiliklә nәzәrdә tutulduğundan olmaz
İcazә verilir
Rәhbәrin icazәsi ilә
Sahibkarın icazәsi ilә

379 Baş mühasibin imzası olmadan әmtәәmaterial dәyәrlilәrinin vә pul vәsaitinin qәbulu vә verilmәsi üçün
sәnәdlәrin tәrtibi hüquqi cәhәtdәn qәbul edilirmi?

•

Qanunla icazә verilmir
Qәbul edilir
Ehtimal olunur
Qәbul edilmir
Hә vә yox

380 Mühasibat uçotunun göstәricilәr sistemi dedikdә nә başa düşülür?

•

Mühasibat balansında әks etdirilәn göstәricilәrin müvәfqәti göstәricilәri
Dәyişәn kәmiyyәt әhәmiyyәtinә malik müәyyәn edilәn keyfiyyәt sәviyyәsi
Hesablarda formalaşan sintetik vә analitik hesabların göstәricilәri
Hesablarda әks etdirilәn uçot göstәricilәri
Mühasibat hesabatını formalaşdırmaq mәqsәdilә Baş kitab hesablarının vә analitik hesabların qruplaşdirılmış
göstәricilәri

381 Iqtisadi subyektlәr üzrә mühasibat uçotunun aparılması hansı dövrә tәsadüf edir?

•

Tәsis nizamnamәsinin qeydә alındığı dövrә
Tәsis iclasının aparıldığı dövrә
Tәsis sәnәdinә әsasәn ilk istehsal aparıldığı dövrә
Müәssisәnin fәaliyyәtә başladığı dövrә
Baş mühasibin tәyin olunduğu dövrә

382 Azәrbaycanda neçә standartdan istifadә edilir?
10
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21
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•

13
15

383 Mühasibat uçotunun halhazırda tәtbiq edilәn neçә standartından istifadә edilir?

•

37 standart
30 standart
25 standart
41 standart
39 standart

384 Mühasibat uçotunun beynәlxalq standartları anlayışını açıqla:

•

Mühasibat uçotunun aparılmasının işlәnmiş qaydasının olması
Mühasibat uçotuna dair metodun olması
Mühasibat uçotunun aparılması üçün yüksәk ixtisaslı beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn işlәnmiş vә tәklif xarakterli
qayda vә üsulların icmalı olması
Mühasibat uçotunun tәşkilindә nәzәrdә tutulan qayda vә müddәaların standartları olması
Mühasibat uçotunun aparılmasına dair beynәlxalq peşәkar tәşkilatların tәşkilati vә metodoloji istiqamәtlәrinin
işlәnmәsini әhatә etmәsi

385 Aşağıdakılardan hansı Maliyyә hesabatlarına görә maliyyә hesabatlarının tәrkib elementlәrindәn biri deyil

•

İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurasının strukturu haqqında hesabat
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda hesabat
Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat
Kapitalda dәişikliklәr haqqında hesabat
Mühasibat siyasәti haqqında açıqlama

386 İqtisadi mәzmununa görә standartların tәsnifatı nәyi nәzәrdә tutur?

•

Milli standartın müddalarını işlәyib hazırlamaq
Uçot obyekti arasında iqtisadi әks әlaqәni lәğv etmәk
Әmәliyyatların iqtisadi tәbiәtini başa düşmәk
Tәyinata görә standartın tәsnifatında verilәn informasiyanı tamamlamaq
Beynәlxalq standartı milli standarta uyğunlaşdırmaq

387 İstifadәçilәr üçün maliyyә hesabatları arasında müvafiqliyi vәfәirliliyi müәyyәn etmәk vә qiymәtlәndirmәk
imkanını yaradan informasiya:

•

Münasib hesab olunur
Etibarlı hesab olunur
Neytral hesab olunur.
Әhәmiyyәtli hesab olunur
Müqayisәli hesab olunur

388 Halhazırda Azәbaycanda beynәlxalq mühasibat uçotu standartından istifadә etmәk olarmı?

•

Qeyri mümkündür
Hissә ilә
İstifadә etmәk olar
Gәlәcәkdә istifadә etmәklә
Milli mühasibatlığın tәlәblәrinә uyğunlaşdırmaqla

389 İkili yazılış prinsipinin mahiyyәti necә başa düşülür?
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•

bütün cavablar sәhvdir
köçürmәlәrin tәrtib olunması
tәsәrrüfat әmәliyyatlarının bir hesabın debetindә hesabın kreditindә yazılması
mühasibat hesablarının mühabirlәşmәsi
bütün cavablar düzgündür

390 Sintetik hesablar üzrә dövriyyә cәdvәli ilә balans arasında hansı әlaqә mövcuddur?

•

bütün cavablar sәhvdir
sintetik hesablar üzrә dövriyyә cәdvәli әsasında balans tәrtib olunur
dövriyyә cәdvәllәrindәki hesabların siyahısı balansdakı hesabların siyahisinә uyğun gәlir
dövriyyә cәdvәlindә sintetik hesablar üzrә dövriyyә balansın dövriyyәsi ilә üstüstә düşmәlidir
dövriyyә ilә balans arasında әks әlaqә mövcuddur

391 Nә üçün sintetik hesablar üzrә dövriyyә cәdvәlindә debet vә kredit dövriyyәlәrinin yekunları bәrabәr
olmalıdır?

•

bütün cavablar sәhvdir
ona görә ki, bu bәrabәrlik mühasibat uçotunda tәsәrrüfat әmәliyyatlarının ikili yazılış prinsipindәn irәli gәlir
ona görә ki, hәmin yekunlar sintetik hesablar üzrә dövriyyәni әks etdirir
ona görә ki, sintetik hesablar üzrә qeydlәrdә sәhv yoxdur
ona görә ki, bu bәrabәrlik balansın bәrabәrliyindәn irәli gәlir

392 Nә üçün sintetik hesablar üzrә dövriyyә cәdvәlindә dövrün әvvәlinә vә axırına yekun göstәricilәri biri
birinә bәrabәr olmalıdır (debetin kreditә bәrabәrliyi)?

•

bütün cavablar sәhvdir
ona görә ki, hәmin mәblәğlәrin bәrabәrliyi müәssisәnin әmlakı ilә onun әldә olunması mәnbәlәrinin bәrabәrliyindәn
irәli gәlir
ona görә ki, hәmin mәblәğlәr balansın tәrtib olunmasında istifadә edilir
ona görә ki, bu mәblәğlәr sintetik hesablar üzrә saldonu göstәrir
ona görә ki, bu mәblәğlәr analitik hesabların qalığını әks etdirir

393 Materialların analinik hesabları dövriyyә cәdvәli nә demәkdir?

•

bütün cavablar sәhvdir
şahmat dövriyyә cәdvәli
müәssisәnin balansı
materialların miqdar uçotu cәdvәli
materialların növlәri üzrә miqdarmәblәğ uçotu cәdvәli

394 Materialların faktik mövcudluğunun analitik uçotda әks etdirilmәsinin dürüstlüyü hansı metodlarla
müәyyәnlәşdirilir?

•

bütün cavablar sәhdir
analitik vә sintetik uçot mәlumatlarının üzlәşdirilmәsi ilә
inventarlaşma ilә
analitik hesablar dövriyyә cәdvәllәri tәrtib etmәklә
sintetik hesabların son qalığı ilә

395 Materialların miqdar uçotu hansı kartoçkalarda aparılır?

•

bütün cavablar düzgündür
inventar kartoçkalarında
materialların miqdar uçotu kartoçkalarında
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sintetik uçot kartoçkalarında
miqdarmәblәğ uçotu kartoçkalarında

396 Balansın aktiv vә passivinin yekun mәblәği necә adlanır?

•

bütün cavablar düzgündür
saldo
balansın valyutası
ümumi mәblәğ
balans

397 Kapitalın hansı növlәri balansda әks etdirilir?

•

ehtiyat kapitalı
nizamnamә kapitalı
xüsusi kapital
pul kapitalı
borc kapitalı

398 Kalkulyasiya nә demәkdir?

•

düzgün cavabı yaxdur
xәrclәrin qruplaşması vә mәhsulların maya dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
xәrclәrin normalaşması
ikili qeyd
xәrclәrin tәhlili

399 Hansı vәsaitlәr yayındırılmış vәsaitlәrә aid edilir?

•

borclar
hesabat ilinin ödәnilmәmiş zәrәri
ötәn işlәrin ödәnilmәmiş zәrәri
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
bankın kreditlәri

400 Hansı obyektlәr müәssisәnin nizamnamә kapitalının mәnbәlәri hesab edilir:

•

qısamüddәtli borclar
vәsaitlәrin әvәzsiz daxil olması
malsatanlardan malların daxil olması
tәsisçilәrin pul vәsaitlәri şәklindә haqqları
bank kreditlәri

401 Qiymәtli kağızlar hesab olunur:

•

düzgün cavabı yoxdur
әsas vәsaitlәr
investisiyalar
dövriyyә aktivlәri
materiallar

402 Müәssisәnin xüsusi kapitalının başlıca elementlәri hesab olunur:
debitor borcları
pul vәsaitlәri
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•

hazır mәhsul
yenidәn satılmaq üçün mallar
nizamnamә kapitalı

403 Hansı obyektlәr müәssisәnin debitor borçlarına aid edilir:

•

düzgün cavabı yoxdur;
işcilәrә әmәk haqqı üzrә borc;
daxil olan materiallara görә malsatanlara borc;
әvvәllәr verilәn mәblәğlәrә görә tәhtәlhesab şәxsin borcu;
vergilәr üzrә büdcәyә olan borc;

404 әsas vәsaitlәrә aid edilir:

•

düzgün cavabı yoxdur
vahidinin dәyәri 100 manatdan yuxarı olan vәsaitlәr
istifadә müddәti bir ildәn yuxarı olan vәsaitlәr
dövriyyә aktivlәri
qeyrimaddi aktivlәr

405 Hansı obyektlәr müәssisәnin dövriyyә aktivlәrinә aid edilir?

•

düzgün cavabi yoxdur
binalar
qeyri maadi aktivlәr
mallar
maşın vә avadanlıqlar

406 Hansı obyektlәr müәssisәnin vәsait mәnbәlәrinә aiddir?

•

düzgün cavabı yoxdur
kapital
binalar vә qurqular
pul vәsaitlәri maşın vә avadanıqlar
debitor borcları

407 Vәsait anlayışına uyğun gәlәn mühasibat terminini göstәrin

•

düzgün cavabı yoxdur
kreditorların iddiası
kassada olan pul
a) müәssisәyә mәnsub olan dәyәrlәr
investorların iddiası

408 Mühasibat müşahidәsinin әsas obyekti hesab edilir:

•

kapital vә passivlәr
aktivlәr, kapital vә passivlәr
gәlirlәr vә xәrclәr
a) tәsәrrüfat hәyatının faktları
aktivlәr vә passivlәr

409 Dar mәnada mühasibat uçotunun predmeti dedikdә nә başa düşülür?
inventarlaşma
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•

iqtisadi subyektin әmlakı
tәsәrrüfat hәyatının faktları
maliyyә nәticәlәri
sәnәdlәşmә

410 Materialların analitik uçotu hansı ölçü ilә aparılır?

•

bünün cavablar düzdür
dәyәr
natural vә pul
pul
natural

411 Sintetik hesab hansı kodla şifrәlәnir?

•

bütün cavablar sәhvdir
ikili әrәb rәqәmi ilә
riyazı simvolla
ikili roma rәqәmi ilә
mühasibat simvolu ilә

412 Mühasibat uçotunun Hesablar Planı nәyi tәcәssüm etdirir?

•

bütün cavablar sәhvdir
iqtisadi mahiyyәtinә görә hesabların qruplaşmasını
sintetik vә analitik hesabların siyahisini
sintetik hesablarin siyahisini
analitik hesabların siyahısı

413 Subhesabların tәtbiqinin tәyinatı nәcәdir?

•

bütün cavablar düzgündür
hesabat tәrtib etmәk üçün tәtbiq edilir
sintetik uçotu tәşkil etmәk üçün tәtbiq olunur
tәsәrrüfat әmәliyyatlarını әks etdirmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur
analitik uçotun tәşkili üçün nәzәrdә tutulur

414 Analitik hesabların tәtbiqinin tәyinatı necәdir?

•

mәblәğ uçotunu tәşkil etmәk üçün
sintetik hesabı açıqlamaq üçün
miqdarmәblәğ uçotunu tәşkil etmәk üçün
mühasibat balansını tәrtib etmәk üçün
miqdar uçotunu tәşkil etmәk üçün

415 Hansı hesab passiv hesab sayılır?

•

204 “Hazır mәhsul”
131 “Bioloji aktivlәr”
111 “Torpag, tikili vә avadanlıqlar”
301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
201 “Material ehtiyatları”

416 Hansı hesab aktiv hesab sayılır?
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•

521 “Vergi öhdәliklәri”
334 “Nizamnamә üçün ehtiyat”
311 “Emissiya gәliri”
101 “Qeyrimaddi aktivlәr”
401` “Uzunmüddәtli bank kreditlәri”

417 Mühasibat hesabının açılması nәyi göstәrir?

•

cәdvәl çәkmәk vә mühasibat hesabının ilkin saldosunu әks etdirmәk
b) mühasibat köçürmәsi etmәk
cәdvәl çәkmәk
bütün cavablar düzgündür
saldonu müәyyәnlәşdirmәk

418 Hesablar üzrә son saldonun müәyyәnlәşdirilmәsindә mәqsәd nәdir?

•

bütün cavablar sәhvdir
balansı tәrtib etmәk üçün
yekun vurmaq vә dövriyyә cәdvәli tәrtib etmәk üçün
hesablar üzrә qalıqları müәyyәnlәşdirmәk üçün
bütün cavablar düzgündür

419 Hansı hesablar müxabirlәşәn hesablar adlanır?

•

bütün cavablar düzgündür
әgәr bir hesab debetlәşir vә digәri kreditlәşirsә
әgәr hәr ikisi kreditlәşirsә
әgәr hәr iki hesab aktivdirsә
әqәr hәr ikisi debetlәşәrsә

420 Mühasibat uçotu hecabları üzrә tәsәrrüfat әmәliyyatlarının qeydә alınması necә adlanır?

•

bütün cavablar düzgündür
hesabların müxabirlәşmәsi
hesablamaların alqoritmi
mühasibat nәzarәti
hesablamaların formulası

421 Passiv hesabın son saldosu necә hesablanır?

•

hәr üç cavab sәhvdir
Ss = Cn – Dd  Kd
Ss = Ci + Kd  Dd
Ss = Si + Dd  Kd
hәr üç cavab düzgündür

422 Aktiv hesabat son saldosu hecә hesablanır?

•

hәr üç cavab sәhvdir
Ss = Sn – Dd  Kd
Ss = Si+ Kd  Dd
Ss = Si +Dd  Kd
hәr üç cavab düzgündür

423 Mühasibat hesabı üzrә dövriyyә necә hesablanır?
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•

a) hesabın debeti üzrә yazılışlar cәmlәnir
hesabın krediti ürә yazılışlar cәmlәnir
ilkin saldo nәzәrә alınmadan hesabın debeti vә krediti üzrә yazılışlar ayrılıqda cәmlәnir
b) ilkin saldo nәzәrә alınmağla hesabın krediti üzrә yazılışlar cәmlәnir
bütün cavablar düzgündür

424 Mühasibat hesabının saldosu nә demәkdir?

•

balansın valyutası
hesabın debet dövriyyәsi
mәdaxil üzrә yazılışların mәblәği
mühasibat hesabı üzrә qalıq
hesabın kredit dövriyyәsi

425 Mühasibat hesabı nә demәkdir?

•

tәnlik
hesablama düsturu
vedomost
ikitәrәfli cәdvәl
balans

426 Hansı tәsәrrüfat әmәliyyatları nәticәsindә balansın yekunu artır?

•

bütüh cavablar düzgündür
tәsәrrüfat vәsaitlәri vә mәnbәlәr artdıqda
tәsәrrüfat vәsaitlәri artdıqda
vәsait mәnbәlәri artdıqda
bütün cavablar sәhvdir

427 Balansın aktivindә hansı maddәlәr var?

•

Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
Geri alınmış kapital
Ehtiyatlar
a) Ödәnilmiş nominal kapital
Tәxirә salınan vergi öhdәliklәri

428 Mühasibat balansı özlüyündә nәyi tәcәssüm etdirir?

•

üzlәşdirmә cәdvәllәrini
ilkin sәnәdlәşmәni
mühasibat reqistri
qruplaşma vedomostlarını
inventarlaşma siyahisinә

429 Kassadakı pul vәsaiti balansın hansı bölmәsindә göstәrilir?

•

kapital
qısamüddәtli öhdәliklәr
qısamüddәtli aktivlәr
uzunmüddәtli aktivlәr
bütün cavablar düzgündür

430 Qeyrimaddi aktivlәrin qalıq dәyәri necә hesablanılır?
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•

obyektlәrin amortizasiyası+qalıq dәyәri
ilk dәyәr+obyektlәrin amortizasiyası
bütün cavablar sәhvdir
ilk dәyәrә bәrabәr
ilk dәyәrobyektlәrin amortizasiyası

431 Hansı obyektlәr vәsait mәnbәlәrinә aiddir?

•

debitor borcları
a) әsas vәsaitlәri amortizasiyası
mallar
zәrәrlәr
nizamnamә kapitalı

432 Hansı maddәlәr nizamlayıcı hesab olunur?

•

qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyası
qeyrimaddi aktivlәr
Bioloji aktivlәr
tәxirә salınmış vergi öhdәliklәr
ticarәt әlavәsi debitor borclar;

433 Balans netto termini dedikdә nә başa düşülür?

•

nizamlayıcı maddәlәri nәzәrә almadan balans
sadә balans
nizamlayıcı maddәlәri nәzәrә almaqla balans
düzgün cavabı yoxdur
bütün cavablar düzgündür.

434 Balansın passivindә hansı bölmәlәr var?

•

qeyrimaddi aktivlәr
qısamüddәtli debitor borcları
bioloji aktivlәr
pul vәsaitlәri
kapital vә öhdәliklәr

435 Balans maddәldri ilә mühasibat hesabları arasında nә kimi әlaqә var?

•

dolayı
әks
birbaşa
hәr hansı bir әlaqә yoxdur
proporsional

436 Müәssisә vәsaitlәrinin mövcudluğu uzrә mәlumatları әks etdirmәk üçün nәzәrdә tutulan balansın sol tәrәfi
necә adlanır?

•

saldo
balans
aktiv
passiv
balansın valyutası
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437 Aşağıda verilәn hansı hesablar kalkulyasiya hesabları qrupuna aiddir?

•

204 “Hazır mәhsul”
202 “İstehsalat mәsrәflәri”
141 “tәbii şәrvәtlәrdәyәr”
221 “Kassa”
205 “Mallar”

438 Nizamlayıcı hesabı göstәrin.

•

141 “ Tәbii sәrvәtlәrDәyәr”
131 “Bioloji aktivlәrDәyәr”
311 “Emissiya gәliri”
334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
102 “ Qeyrimaddi aktivlәrAmortizasiya”

439 242 Gәlәcәk hesablat dövrlәrinin xәrclәri hansı hesabat qrupuna aid edilir?

•

kalkulyasiya hesabları
әsas hesablar
bölüşdürül
inventar hesabları
nizamlayıcı hesablar

440 Kommersiya tәşkilattları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları hansı ehtimallara әsaslanır

•

Düzgün cavab yoxdur
Hesablama metodu vә әhәmiiyyәtlilik
Müәssisәnin fәaliyyәtinin fasilәsizliyi vә münasiblik
Hesablama metodu vә müәssisәnin fәaliyyәtinin fasilәsizliyi
Müәssisәnin fәaliyyәtinin fasilәsizliyi, әhәmiyyәtlilik

441 601 Satış hesabının saldosu necәdir?

•

debet
kredit
aralıq
olmur
bütün cavablar düzgündür

442 әsas hesablar hansı yarımqruplara bölünür?

•

bütün cavablar sәhvdir
inventar
kalkulyasiya
fond
aktiv

443 Mühasibat hesablarının mәzmunu vә strukturunu hansı qruplar xarakterizә edir?

•

bütün cavablar sәhvdir
kalkulyasiya vә nizamlayıcı
aktivpassiv
debet vә kredit
inventar vә hesablaşma
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444 Balansa münasibәtinә görә hansı qruplara bölünür?

•

debet vә kredit
aktiv vә passiv
bütün cavablar sәhvdir
kalkulyasiya vә nizamlayıcı
inventar vә hesablaşma

445 Hansı qruplar hesabların iqtisadi mәzmununu xarakterizә edir?

•

bütün cavablar düzgündür
aktiv hesablar
kalkulyasiya hesabları
kapital hesabları
mәnfәәt hesabları

446 Mühasibat hesabları hansı sәnәddә iqtisadi mәzmununa görә qruplaşdırılmışdır?

•

inventarlaşma siyahısında
balansda
hesablar planında
dövriyyә cәdvәlindә
qaimәdә

447 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatının komponentlәrinә aid deyil

•

Kapital ehtiyatları
Tәxirә salınmış vergi xәrci
Geri alınmış sәhmlәr
Bölüşdürülmәimiş mәnfәәt
Emissiya gәliri

448 Sintetik hesablar üzrә әmәliyyatların uçotu hansı reğistrlәrdә aparılır?

•

analitik uçot kartoçkalarında
jurnal – orderlәrdә
bütün cavablar sәhvdir
inventarlaşma siyahısındә
balansda

449 MHBSdan asılı olaraq mühasibat uçotunun islahatının aparılması hansı zәrurәtlә әlaqәdar olmuşdur?

•

Mühasibat uçotunun yeni hesablar planının tәsdiq edilmәsi ilә әlaqәdar
Tәsәrrüfat hallarının mühasibat uçotunun hesablarında әks etdirilmәsinin tәkmillәşdirilmәsinin tәlәb olunması ilә
әlaqәdar
Mühasibat yazılışlarının yeni qaydalara uyğun qurulması ilә әlaqәdar
Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә uyğun qurulması ilә әlaqәdar
İlk uçot sәnәdlәrinin formalarına yenidәn baxmaqla әlaqәdar

450 Hansı hesab sintetik hesaba aid edilir?

•

әmәk haqqı
141 “Tәbii sәrvәtlәr”
boya maddәlәri
üzüm plantasiyaları
inşaat materialları
67/90

11/18/2016

451 244№li Tәhtәlhesab mәblәğlәr adlı sintetik hesab üzrә hansı analitik hesablar açıla bilәr?

•

kommersiya xәrclәri
vergi xәrclәri
ezamiyyә xәrclәri
kommersiya direktoru Qasımov
inzibati xәrclәr

452 Material ehtiyatları sintetik hesabı üzrә hansı analitik hesab açıla bilәr?

•

anbarda olan kompyuter
anbardakı yazı masası
“Neptun” firması
Menecer Kәrimov
anbarda olan mismarlar

453 Qısamüddәtli öhdәliklәrә aiddir:

•

6 ayadәk
3 ilәdәk
1 ilәdәk
5 ilәdәk
1 ayadәk

454 İstehsalattәsәrrüfat vә maliyyә fәaliyyәtini tәşkil edәn obyektlәrә hansılar daxil edilir:

•

Xәrclәr vә gәlirlәr
Aktivlәr, kapital vә öhdәliklәr
Tәsәrrüfat proseslәri, tәsәrrüfat hәyatında baş verәn hallar, maliyyә nәticәlәri
Müәssisә vә tәsәrrüfatların әsas vә dövriyyә aktivlәri
Mәnfәәt yaxud zәrәr

455 Mәsrәflәr hansı qruplara bölünür (daha tam cavabı seçin)?

•

kompleks vә birelementli
birbaşa, dolayı, әsas, üstәlik, kompleks, birelementli, kalkulyasiya maddәlәri üzrә
birbaşa, dolayı, әsas
әsas vә üstәlik
birbaşa vә dolayı

456 İstehsala mәsrәflәrin uçotunun tәşkilindә hansı hesablar әsas hesab edilir?

•

“Tәdavül xәrclәri”
“Әsas istehsalat”
“Ümumtәsәrrüfat xәrclәri”
“Kömәkçi” istehsalat
“Ümumistehsalat xәrclәri”

457 әsas istehsalat işçilәrinә әmәk haqqı hesablanmışdır әmәliyyatına düzgün yazılışı tәyin et:
Dt 26 (202/3) Kt 70 (533)
Dt 70 (533) Kt 50 (221)
Dt 44 (202/3) Kt 70 (533)
Dt 25 (202/3) Kt 70 (533)

•
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•

Dt 20 (202/3) Kt 70 (533)

458 Hesablaşma aparılmayan materiallar malsatanlardan daxil olmuşdur әmәliyyatına düzgün yazılışı tәyin et:

•

Dt 10 (, 201/1) Kt 71 (, 244)
Dt 10 (, 201/1) Kt 60 (, 431, 531)
Dt 71 (, 244) Kt 10 (, 201/1)
Dt 20 (, 202/3) Kt 10 (, 201/1)
Dt 60 (, 431, 531) Kt 51 (, 223)

459 İstehsalattәsәrrüfat vә maliyyә proseslәri mühasibat uçotunda necә әks etdirilir?

•

Fasilәsiz
Hәr ayın 1ic tarixi vәziyyәtinә
Ardıcıl
Tәlәb olunduqda
Fasilә ilә

460 Hansı mәsrәflәr müstәqim mәsrәflәrә aid edilir?

•

Ümumtәsәrrüfat xәrclәri
Xammal vә materiallar
Әmәk haqqı
Ümumistehsalat xәrclәri
Әmәk haqqına görә sosial tәminata ayırmalar

461 Ayrıayrı mәhsul növlәrinin maya dәyәrinin birbaşa hesablanması üsulunda, mәhsulun maya dәyәrinin
kalkulyasiyası vә istehsala mәsrәflәrin uçotunun hansı metodundan istifadә edilir?

•

Sifariş
Proses
Fәrdi
Mәrhәlә
Normativ

462 Maşın vә avadanlığın istismarı vә saxlanması ilә bağlı xәrclәr hansı xәrclәr hesab edilir?

•

Şәrti daimi
Şәrti dәyişәn
Dәyişәn
Daimi
Teztez dәyişәn

463 İdarәetmә uçotunun aparılması nә qәdәr zәruri hesab edilir?

•

Qeyrimütlәq
Mütlәq
Uçot mәlumatlarının müqaisәli araşdırılmasında
Mәlumatların doğruluğunun yoxlanmasında
Tәlәb olunduqda

464 Natural ödәniş qaydasında verilәn mәhsulun vә ayrıayrı işçi kateqoriyalarına әvәzsiz olaraq verilmiş
әşyaların dәyәri Material mәsrәflәri xәrc elementinә daxil edilirmi?
Yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı edilir
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•

Yalnız kassa metodunun tәtbiqi zamanı edilir
Yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı tәtbiq edilir
Edilir
Edilmir

465 Mәhsulun maya dәyәrini formalaşdıran mәsrәflәr hansı elementlәr üzrә qruplaşdırılır?

•

Ümumtәsәrrüfat xәrclәri
Material mәsrәflәri (geri qaytqrılan tullantılar çıxılmaqla) vә әmәyin ödәnişi üzrә mәsrәflәr
Ümumistehsalat xәrclәri
Xammal vә materiallar
Bütün cavablar düzdü

466 Maya dәyәrinin formalaşmasının düzgünlüyü üzәrindә nәzarәt edilmәsi üçün informasiya mәnbәyi kimi
hansı mәnbәlәrdәn istifadә etmәk lazımdır?

•

Uçot sәnәdlәri vә registrlәrindәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li jurnalorderlәrin, 16 vә 16 a№.li cәdvәllәrin
mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 1,2 № li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 1, 2 vә 10a №.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn

467 Maya dәyәrinin formalaşmasının düzgünlüyünü yoxlayarkәn aşağıdakı informasiya bazasından istifadә
olunur:

•

Baş kitabda müxabirlәşәn hesabların uyğunluğunu әks etdirәn sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
10, 10/1 vә 10a №li jurnalorderlәrin mәlumatlarından
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 16, 16a vә 10a №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn

468 Mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması üzrә әmlakın tәrkib vә yerlәşmәsi proqram zәrfinin (paketinin)
hansı qrupuna aid edilir.

•

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri
Yayındırılmış vәsaitlәr
Qısamüddәtli aktivlәr
Torpaq, tikili vә avadanlıqlar (әsas vәsaitlәr)
Qeyrimaddi aktivlәr

469 Nümayәndәlik xәrclәrinin istehsal mәsrәflәrinә silinmәsi şәrtlәri hansılardır?

•

Biznes planında nәzәrdә tutulan xәrclәrin siyahısı
Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş norma vә normativlәr әsasında vә direktorlar (idarәetmә) şurası tәrәfindәn hesabat
ili üçün tәsdiq edilmiş büdcәlәr hәddindә olmalı vә xәrclәr sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәlidir
Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş norma vә normativlәr әsasında vә direktorlar (idarәetmә) şurası tәrәfindәn hesabat
dövrü üçün tәsdiq edilmiş smetalar hәddindә olmalı vә xәrclәr sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәlidir
Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş norma vә normativlәr әsasında vә direktorlar (idarәetmә) şurası tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş smetalar hәddindә olmalı vә xәrclәr sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәlidir
Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş norma vә normativlәr әsasında vә direktorlar (idarәetmә) şurası tәrәfindәn hesabat
ili üçün tәsdiq edilmiş smetalar hәddindә olmalı vә xәrclәr sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәlidir

470 Aşağıdakılardan hansılar qeyriistehsal tәyinatlı xәrclәrinә aid edilir?

•

İstirahәt vә müalicә yerlәrinә göndәrişlәrin ödәnişi vә ictimai nәqliyyatla iş yerinә getmәk üçün ödәmәlәr
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Sığorta ödәmәlәri
Xәstәlik vәrәqәsi üzrә ödәnişlәr
Әsas vәsaitlәrin tәmiri üzrә xәrclәr
Bütün cavablar düzdü

471 İstehsala mәsrәflәrin sifariş metodu ilә uçotu zamanı hesabat kalkulyasiyasında mәhsulun maya dәyәrinin
kalkulyasiyası hansı vaxtlarda tәrtib olunur?

•

Kvartallıq
İstәnilәn anda tәlәb edildikdә
Sifariş qurtardıqdan sonra
Hesabat dövrünün axırında
Aylıq

472 İstehsala mәsrәflәrin sifariş metodu ilә uçotu zamanı hesabat kalkulyasiyasında mәhsulun maya dәyәrinin
kalkulyasiyası hansı vaxtlarda tәrtib olunur?

•

İstәnilәn anda tәlәb edildikdә
Hesabat dövrünün axırında
Kvartallıq
Aylıq
Sifariş qurtardıqdan sonra

473 Azәrbaycanda qüvvәdә olan mühasibat uçotu üzrә normativ sәnәdә müvafiq olaraq ixtisar edilmiş mәhsulun
maya dәyәri hansı göstәriciyә әsasәn mәhsul satışından gәliri çıxmaqla necә hesablanır?

•

İnzibati idarә xәrclәrini
Ümumistehsalat xәrclәrini
Ümumtәsәrrüfat vә satış xәrclәrini
Satışa çәkilәn xәrclәri
Kommersiya xәrclәrini

474 Avadanlıqların vә sexin nәqliyyat vasitәlәrinin amortizasiya xәrclәrinin mәblәği hansı xәrclәrin tәrkibinә
daxil edilir?

•

Teztez dәyişәn
Daimi
Şәrti dәyişәn
Dәyişәn
Şәrti daimi

475 Hansı transfer qiymәtlәri, aparılan tәdqiqat nәticәsindә daha geniş yayılmışdır?

•

Tam mәsrәflәrә mәnfәәt әldә edilmәsini әlavә etmәklә alınan nәticәyә әsasәn
Dәyişәn mәsrәflәrә әsasәn
Müqavilә qiymәtinә әsasәn
Pәrakәndә qiymәtә әsasәn
Ödәnişli mәsrәflәrә әsasәn

476 Dәyişәn mәsrәflәrә әsasәn hansı transfer qiymәtlәr tәtbiq edilir?

•

Maliyyә nәticәli mәrkәzlәr
İnvestisiya mәrkәzlәri
Mәnfәәt mәrkәzlәri
Mәsrәf mәrkәzlәri
71/90

11/18/2016

Sәmәrәlәşdirici mәrkәzlәr

477 İnvestisiya mәrkәzinin fәaliyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

Bütün sadalanan göstәricilәr
Aktivlәrin rentabelliyi
Qalıq mәnfәәti
Mәnfәәt
Bölüşdürülәn mәnfәәt

478 İdarәetmә uçotu üzrә tәnzimlәyici orqan kim hesab olunur?

•

Hesablama Palatası
Statistika Komitәsi
Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә İqtisadiyyat Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi

479 İdarәetmә uçotunun informasiyalarının әsas istehlakçıları kimlәrdir?

•

Baş mühasib
Bölmә strukturları
Tәşkilat rәhbәri
Xarici istifadәçilәr
Mütәxәssislәr

480 İdarәetmә uçotunun tәşkili üçün uçot siyasәtini kim işlәyib hazırlayır?

•

Auditor
Tәşkilat rәhbәri
Baş mühasib
İdarәetmә uçotu xidmәtinin rәhbәri
Menecer

481 Mühasibat uçotunun aparılması üzrә әsasnamә harda istifadә olunur?

•

Mühasibat vә statistika uçotunun aparılmasında
Mühasibat uçotunun aparılmasında
Mütlәq idarәetmә uçotunun aparılmasında
İdarәetmә uçotunun aparılmasında
Maliyyә uçotunun aparılmasında

482 Mәsrәflәrin birdairәli uçot sistemi harda istifadә oluna bilәr?

•

Statistika vә operativ uçotda
Maliyyә vә idarәetmә uçotunda
Ancaq maliyyә uçotunda
Ancaq idarәetmә uçotunda
Mühasibat uçotunda

483 Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilәn mәsrәflәrin tamlığından asılı olaraq mәsrәflәrin uçotu necә tәşkil
edilә bilәr?
mәrhәlә vә sifariş metodları
faktiki, normativ vә plan (proqnoz) maya dәyәri

•
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•

tam vә mәhdud maya dәyәrlәri (marjinal metodu) üzrә
Faktiki tam maya dәyәri üzrә
mәrhәlә, faktiki, tam maya dәyәrlәri üzrә

484 Texnoloji proseslәrә münasibәtdә mәsrәflәr hansı metodla uçota alınır?

•

faktiki, normativ vә plan (proqnoz) maya dәyәri
Faktiki normativ maya dәyәri üzrә
mәrhәlә, faktiki, tam maya dәyәrlәri üzrә
mәrhәlә vә sifariş metodları
tam vә mәhdud maya dәyәrlәri (marjinal metodu) üzrә

485 Müәssisәnin bilavasitә istehsal vә satışla bağlı olmayan fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinә çәkdiyi
әsaslandırılmış mәsrәflәri necә adlanır?

•

istehsalatdan kәnar xәrclәr
ümumistehsalat xәrclәri
ümumtәsәrrüfat xәrclәri
kommersiya xәrclәri
satışdankәnar xәrclәr

486 Vergitutma mәqsәdlәri üçün müәssisәnin uçot siyasәtindә qәbul edilmiş metoda uyğun olaraq xammal vә
materiallar istehsalata aşağıdakı qiymәtlәndirmә metodlarından biri ilә silinir:

•

Bütün cavablar düzdü
ehtiyatların vahidinin dәyәri üzrә qiymәtlәndirmә metodu;
әldә edilmә vaxtına görә axırıncı alınmış partiyanın dәyәri üzrә qiymәtlәndirmә üsulu (LİFO);
orta dәyәr üzrә qiymәtlәndirmә metodu
әldә edilmә vaxtına görә birinci alınmış partiyanın dәyәri üzrә qiymәtlәndirmә metodu (FİFO);

487 Material xәrclәrinә daxil edilәn material resurslarının dәyәri onların alış qiymәti (dolayı vergilәr xaric) vә
aşağıdakı tәrkib elementlәrindәn formalaşır:

•

Bütün cavablar düzdü
kommersiya xәrclәri.
әmtәә birjaları xidmәtlәrinin (broker xidmәtlәri dә daxil olmaqla) dәyәri;
idxal gömrük rüsum vә yığımları;
vasitәçi tәşkilatların komissiyon mükafatlandırılması;

488 Aşağıdakı amortizasiya olunan әmlak növlәri amortizasiyaya mәruz qalmır:

•

konservasiya edilmiş әsas vәsaitlәr;
incәsәnәt әsәrlәri, nadir tarixi vә memarlıq abidәlәri olan binalar, qurğular (tikililәr);
Bütün cavablar düzdü
büdcә tәşkilatlarının әmlakı;
istismar vaxtı çatmayan çoxillik әkililәr

489 Natural vә pul formasında olan aşağıdakı ödәnişlәr mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmir:

•

İşçilәrә verilәn birdәfәlik mükafat
Bütün cavablar düzdü
baş vermiş tәbii fәlakәt, әmlakın oğurlanması vә dәfn ilә әlaqәdar işçilәrә verilmiş maddi yardımlar
tәqaüdә çıxması ilә әlaqәdar işçiyә verilәn birdәfәlik müavinәt;
sәhmlәr üzrә gәlirlәr (dividentlәr), pay iştirakı üzrә ödәmәlәr
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490 Aşağıdakılardan hansılar kalkulyasiya maddәlәrinә daxildir?

•

satın alınmış yarımfabrikatlar
istehsalat fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı
sosial ehtiyaclara ayırmalar
ümumtәsәrrüfat xәrclәri vә ümumixtehsalat xәrclәri
Bütün cavablar düzdü

491 Qәbul edilәn qәrarların xüsusiyyәtindәn asılı olaraq mәsrәflәr necә qruplaşdırılır?

•

Planlaşdırılmayan
Real vә alternativ
Sәrfәli vә sәrfәsiz
Planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan
Relevant (әsaslı, әhәmiyyәtli) vә qeyrirelevant

492 Torpaq, tikili vә avadanlıqlar (әsas vәsaitlәr) üzrә amortizasiyanın hesablanması mәsrәflәrin ümumi
hәcminin hansı üsulla bәrabәr şәkildә ödәnilmәsini tәmin edir?

•

Qalığın azaldılması üsulu
Xәtti üsulla
Birbaşa hesablama üsulu
Mәhsul (iş) hәcminin bölünmәz hәcminә görә dәyәrin silinmәsi üsulu
Bütün cavablar düzdü

493 Uçot әlamәtinә görә mәsrәflәr aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:

•

satışdankәnar xәrclәr;
adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәr;
Inzibati xәrclәr
Bütün cavablar düzdü
kommersiya fәaliyyәti ilә bağlı olmayan satışdankәnar xәrclәr;

494 әmәyin ödәnişi üzrә mәsrәflәrә daxil edilәn xәrclәri ümumilikdә aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar?

•

İşçilәrin saxlanması ilә bağlı әmәk müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş xәrclәr
İş rejimi vә әmәk şәraiti ilә әlaqәdar kompensasiya hesablamaları
Stimullaşdırıcı hesablama vә әlavәlәr
Mükafat vә birdәfәlik hәvәslәndirici hesablamalar
Bütün cavablar düzdü

495 әgәr ödәyici xammal, ehtiyat hissәsi, komplektlәşdirici mәmulatlar, yarımfabrikat vә digәr material xәrclәri
kimi öz istehsalı mәhsullarından istifadә etdiyi halda onların qiymәtlәndirilmәsi hansı qaydaya әsasәn hәyata
keçirilir?

•

Kalkulyasiya dәyәri
faktiki maya dәyәri
hazır mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) qiymәtlәndirilmәsi qaydasına әsasәn
ehtiyatların vahidinin dәyәri üzrә qiymәtlәndirmә metodu
orta dәyәr üzrә qiymәtlәndirmә metodu

496 İstehsalın hәcminә münasibәtdә mәsrәflәr necә qruplaşdırılır?

•

daimi vә dәyişәn
daimi vә qeyrimüstәqim (dolayı)
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Dәyişәn
әmәliyyat vә satışdankәnar
müstәqim (birbaşa) vә qeyrimüstәqim (dolayı)

497 әsas vәsaitlәrin tәmir xәrclәrinin faktiki mәblәği müәyyәn edilmiş normadan az olduqda, gәlirdәn hansı
mәblәği çıxılır?

•

gәlirdәn çıxılan mәblәğin istifadә olunmamış limit qalığından çıxılan mәblәği
tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәği
yalnız tәmir xәrclәrinin faktiki mәblәği
növbәti tәqvim illәrindә tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәği
Tәmir xәrclәrinin gәlirә әlavә edilәn mәblәği

498 Sair xәrclәr elementinә daxil edilәn әsas mәsrәflәr aşağıdakılardır:

•

tәqdim (lәğv) edilmiş әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәri;
ümidsiz vә şübhәli borclar üzrә ehtiyatın mәblәği;
elmitәdqiqat, layihә axtarış vә tәcrübәkonstruksiya işlәrinә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği
hәyat sığortası müqavilәsi üzrә sığorta ödәmәlәrinin mәblәği
Bütün cavablar düzdü

499 İstehsal proseslәrinin idarә edilmәsi ilә bağlı mәsrәflәrә aşağıdakılar daxil edilir:

•

Bütün cavablar düzdü
inzibatiidarәetmә xәrclәri;
әmәliyyat xәrclәri
Satışdankәnar xәrclәr;
adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәr;

500 İstehsal prosesindә istifadә olunan hansı aktivlәrin dәyәri amortizasiya mexanizmi vasitәsilә mәsrәflәrә
keçirilir?

•

Qısamüddәtli aktivlәrin vә әsas vәsaitlәrin dәyәri
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin dәyәri
azqiymәtli vә tezköhnәlәn әşyaların dәyәri
qısamüddәtli aktivlәr
qeyrimaddi aktivlәrin dәyәri

501 Mәsrәflәrin plan (proqnoz) maya dәyәri ilә uçotu zamanı nәlәr nәzәrә alınmaqla, mәhsul (mәmulat)
vahidinә düşәn mәsrәflәrin әsas götürülmәsi mәqsәdәuyğun hesab olunur?

•

әmәk haqqı vә digәr mәsrәflәrin proqressiv mәsrәf normaları (istehsalın tәşkili vә texnologiyanın qabaqcıl tәcrübә)
әsas götürülmәklә
material, yanacaq, enerji, әmәk haqqı vә digәr mәsrәflәrin smeta mәsrәf normaları (istehsalın tәşkili vә texnologiyanın
qabaqcıl tәcrübә) әsas götürülmәklә
material, yanacaq, enerji, әmәk haqqı vә digәr mәsrәflәrin reqresiv mәsrәf normaları әsas götürülmәklә
material, әmәk haqqı vә digәr mәsrәflәrin proqressiv mәsrәf normaları (istehsalın tәşkili vә texnologiyanın qabaqcıl
tәcrübә) әsas götürülmәklә
material, yanacaq, enerji, әmәk haqqı vә digәr mәsrәflәrin proqressiv mәsrәf normaları (istehsalın tәşkili vә
texnologiyanın qabaqcıl tәcrübә) әsas götürülmәklә

502 Normativ metodunda mәsrәflәrin uçotu zamanı mәhsulun faktiki maya dәyәri necә müәyyәn edilir?
normativ maya dәyәrinә normadan kәnarlaşmaları әlavә etmәk vә ya çıxmaqla
normativ maya dәyәrinә material xәrclәri maddәsi üzrә normadan kәnarlaşmaları әlavә etmәk vә ya çıxmaqla

75/90

11/18/2016

•

normativ maya dәyәrinә material vә әmәyin ödәnişi maddәlәri üzrә normadan kәnarlaşmaları әlavә etmәk vә ya
çıxmaqla
normativ maya dәyәrinә hәr bir maddә üzrә normadan kәnarlaşmaları әlavә etmәk vә ya çıxmaqla
Mәsrәflәrin maya dәyәrinin maddәlәr üzrә analitik uçotu vasitәsilә

503 Normativ metodunda mәsrәflәrin uçotu necә aparılır?

•

müәyyәn edilmiş normalar vә ondan kәnarlaşmalar çәrçivәsindә
cari (qüvvәdә olan) mәsrәf normaları çәrçivәsindә
mәhsulun faktiki maya dәyәri vә ondan kәnarlaşmalar çәrçivәsindә
mәhsulun istehsalat maya dәyәri vә ondan kәnarlaşmalar çәrçivәsindә
Mәsrәflәrin cari analitik cәdvәllәri cәrçivәsindә

504 Normativ metodu dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Aparılmış düzәlişlәr nәzәrә alınmaqla cari mәsrәf normaları
istehsalın hәcmindәki dәyişikliklәrә әsasәn aparılmış düzәlişlәr nәzәrә alınmaqla cari (qüvvәdә olan) mәsrәf normaları
istehsal prosesindәki dәyişikliklәrә әsasәn aparılmış düzәlişlәr nәzәrә alınmaqla cari (qüvvәdә olan) mәsrәf normaları
texnologiyadakı dәyişikliklәrә әsasәn aparılmış düzәlişlәr nәzәrә alınmaqla cari (qüvvәdә olan) mәsrәf normaları
istehsalın sәviyyәsindәki dәyişikliklәrә әsasәn aparılmış düzәlişlәr nәzәrә alınmaqla cari (qüvvәdә olan) mәsrәf
normaları

505 Mәsrәflәrin uçot mәqsәdi

•

mәhsul (iş, xidmәt) vahidinin maya dәyәrinin hesablanmasından ibarәtdir
Istәnilәn anda lazım olan mәlumatların verilmәsindәn ibarәtdir
vaxtlıvaxtında vә keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrini vә vergi orqanlarına
lazımi informasiyanın tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir
vaxtlıvaxtında vә keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrinә lazımi informasiyanın
tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir
keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrinә lazımi informasiyanın tәqdim edilmәsindәn
ibarәtdir

506 Bilavasitә mәhsulun maya dәyәrinә aid edilmәsi mümkün olmayan mәsrәflәr әvvәlcә onların әmәlә gәldiyi
mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә bölüşdürüldükdәn sonra nәyә әsasәn maya dәyәrinә daxil edilir?

•

birbaşa mәsrәflin hәcminә mütәnasib olaraq
istehsalat fәhlәlәrinin әmәk haqqı mütәnasib olaraq
seçilmiş bazaya (istehsalat fәhlәlәrinin әmәk haqqı, istehsalat maya dәyәri) mütәnasib olaraq
istehsalat maya dәyәrinә mütәnasib olaraq
Mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә bölüşdürüldükdәn sonra çәkilәn mәsrәflәr obyektlәr arasında bölüşdürülür

507 Mәsrәflәrin tam maya dәyәri üzrә uçotu zamanı müәssisәnin hansı mәsrәflәri mәhsulun maya dәyәrinә
daxil edilir?

•

yalnız daimi vә dәyişәn mәsrәflәr
bütün mәsrәflәr (daimi vә dәyişәn, müstәqim vә qeyrimüstәqim)
ümumistesalat vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri
Material vә әmәk mәsrәflәri
yalnız müstәqim vә qeyrimüstәqim mәsrәflәr

508 Mәrhәlә metodunda mәsrәflәrin uçotu necә aparılır?

•

Mal material müәssisәlәrinin xәrc maddәlәri üzrә
kalkulyasiya maddәlәri vә mәhsul növlәri üzrә
mәrhәlәlәr (proseslәr), onların daxilindә isә kalkulyasiya maddәlәri vә mәhsul növlәri üzrә
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mәrhәlәlәr (proseslәr), onların daxilindә isә xәrc maddәlәri vә mәhsul növlәri üzrә
mәrhәlәlәr (proseslәr), onların daxilindә isә xәrc maddәlәri üzrә

509 Aşağdakılardan hansılar maya dәyәrinin aşağı salınması yollarından hesab olunur?

•

vergi mәblәğlәrinin maya dәyәrinә düzgün daxil edilmәsi
Bütün cavablar sәhvdi
Bütün cavablar düzdü
mәhsulun maya dәyәrinin formalaşması prosesinin idarә edilmәsi vә bütün istehsal mәsrәflәrinin ciddi uçota alınması
istehsal mәsrәflәrinin sintetik vә analitik uçotunun düzgün tәşkili

510 Mәsrәflәrin uçotunun kalkulyasiya variantı nәyi nәzәrdә tutur?

•

mәsrәflәrin müstәqim vә qeyrimüstәqim olaraq iki yerә bölünmәsini vә mәhsulun tam maya dәyәrinin hesablanmasını
Müstәqim vә qeyrimüstәqim mәsrәflәrin dәyәrinin hesablanmasını
müstәqim mәsrәflәr üzrә mәhsulun tam maya dәyәrinin hesablanmasını
qeyrimüstәqim mәsrәflәr üzrә mәhsulun tam maya dәyәrinin hesablanmasını
mәsrәflәrin müstәqim vә qeyrimüstәqim olaraq iki yerә bölünmәsini vә mәhsulun mәhdud maya dәyәrinin
hesablanmasını

511 Kalkulyasiya nәdir?

•

maya dәyәri haqqında hesabat
vergi maya dәyәri haqqında hesabat
Mәsrәflәrin mәcmuunu hesablayıb mәlumat vermәk
mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması
mәhsul istehsalı ilә bağlı xәrclәrin hesablanması

512 Kalkulyasiya etmә nәdir?

•

Maya dәyәrindә әmәlә gәlәn kәnarlaşmalara dair informasiya vermәk
maya dәyәri haqqında hesabat
mәhsul istehsalı ilә bağlı xәrclәrin hesablanması
vergi maya dәyәri haqqında hesabat
mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması

513 Kalkulyasiyanın mәqsәdi

•

Maya dәyәrinin hesablanmasında kәnarlaşmalar müәyyәn etmәkdәn ibarәtdir
vaxtlıvaxtında vә keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrini vә vergi orqanlarına
lazımi informasiyanın tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir
vaxtlıvaxtında vә keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrinә lazımi informasiyanın
tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir
mәhsul (iş, xidmәt) vahidinin maya dәyәrinin hesablanmasından ibarәtdir
keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrinә lazımi informasiyanın tәqdim edilmәsindәn
ibarәtdir

514 Mәnfәәtin hәcmi vә rentabelliyin sәviyyәsi nәdәn asılıdır?

•

bilavasitә istehsalın hәcmindәn
bilavasitә maya dәyәrindәn
bilavasitә ümumistehsalat xәrxlәrindәn
bilavasitә birbaşa mәsrәflәrdәn
bilavasitә dolayı mәsrәflәrdәn

515 әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirılәr hansı mәnbәdәn formalaşır?
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•

birgә fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr
Qeyri aktivlәrin satışından olan gәlirlәr
qismәn әmәliyyat gәlirlәrlәrdәn, qismәn isә әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından daxil olan pul vәsaitlәrindәn
kәnar maliyyәlәşmә mәnbәlәri ilә tәmin edilmәsinә yönәldilmiş pul axınından, әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin
satışından olan gәlirlәr

516 İnvestisiya fәaliyyәtindәn olan gәlirılәr hansı mәnbәdәn formalaşır?

•

Әsas vәsaitlәrin satışından olan gәlirlәr
kәnar maliyyәlәşmә mәnbәlәri ilә tәmin edilmәsinә yönәldilmiş pul axınından, әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin
satışından olan gәlirlәr
birgә fәaliyyәtdәn vә satışdankәnar әmәliyyatlardan olan gәlirlәr
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından daxil olan pul vәsaitlәrindәn
qismәn әmәliyyat gәlirlәrlәrdәn, qismәn isә әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr

517 Auditor, әmәyin ödәnişini yoxlayarkәn nәzәrә almalıdır ki, qeyriistehsal sferasında çalışan işçilәrin
әmәyinin ödәnişi üzrә xәrclәr. Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmir.

•

Yalnız mәsrәflәrin hesablama metodunun tәtbiqi zamanı mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir.
Yalnız mәsrәflәrin uçotunun hesablama metodunun tәtbiqi zamanı mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir
Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmir vә xüsusi maliyyәlәşmә mәnbәyi hesabına ödәnilir
Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir
Yalnız mәsrәflәrin uçotunun kassa metodunun tәtbiqi zamanı mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir

518 Hesablaşma hesabından ödәnilmiş vә maya dәyәrinә daxil edilmiş mәblәğlәrin düzgünlüyünün yoxlanması
üçün auditor hansı informasiya bazasından istifadә etmәlidir:

•

Baş kitabın müvafiq jurnalorderlәrin ilkin sәnәdlәrdәn
2№li jurnalorderdәn, bank çıxarışlarından vә ödәnişlәrin hәyata keçirilmәsini tәsdiq edәn ilkin sәnәdlәrdәn
10, 10/1 vә 10a №li jurnalorderlәrin mәlumatlarından
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn

519 Auditor әsas vәsaitlәrin qrupları üzrә tәtbiq edilmiş amortizasiya normalarının düzgünlüyünü yoxlayarkәn
hansı mәsәlәlәri tәhlil etmәlidir?

•

Amortizasiya olunan әsas vәsaitlәr haqqında mәlumatların nә dәrәcәdә etibarlı olmasını
Bütün cavablar düzdü
Uçot mәlumatlarının düzgünlüyünün yoxlanması
Başa çatmış tikinti obyektlәrinin balansda uçota alınmasının nә dәrәcәdә әsaslı olubolmamasını
İstismara yeni verilmiş vә istismardan çıxan әsas vәsaitlәr üzrә ilkin amortizasiya mәblәğlәrinin vaxtında korrektә
edilibedilmәmәsini

520 Maya dәyәrinin auditi zamanı xammal vә materiallar üzrә xәrclәrin düzgün müәyyәn edilmәsinә nәzarәt
etmәk üçün auditor hansı hesablarda aparılmış mühasibat yazılışlarına diqqәt yetirmәlidir?

•

201, 202, 202.10, 721, 202.11 saylı hesablarında
201, 201.4 saylı hesablarında
221, 222 saylı hesablarında
201, 601 saylı hesablarında
201, 204, 211.1 saylı hesablarında

521 Maya dәyәrinin formalaşmasının düzgünlüyü üzәrindә nәzarәt edilmәsi üçün auditor, informasiya mәnbәyi
kimi nәlәrdәn istifadә etmәlidir?

•
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•

Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Pul vәsaitlәri kitabından, 1 vә 2 №li jurnalorderin sәnәdlәrindәn
Kassa kitabdan, 1 vә 2№.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 16, 16a vә 10a №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn

522 Maya dәyәrinin auditi qarşısında aşağıdakı vәzifәlәr durur:

•

Mәsrәflәrin uçotu üzrә әmәliyyatların mühasibat uçotunda әks etdirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanması
Mәsrәflәrin satılmış (yüklәnmiş) vә mal qalıqları arasında düzgün bölüşdürülmәsinin düzgünlüyünün müәyyәn
edilmәsi;
Mәsrәflәrin satılmamış mal qalıqları arasında düzgün bölüşdürülmәsinin düzgünlüyünün müәyyәn edilmәsi;
Maya dәyәrini formalaşdıran mәsrәflәrin tәrkibinin dәqiqlәşdirilmәsi
Maya dәyәrini formalaşdıran mәsrәflәrin tәrkibinin tәsniflәşdirilmәsi;

523 Vergi auditinin qarşısında duran vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün dövlәt vergi orqanlarına hansı
sәlahiyyәtlәr vә nәzarәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi verilmişdir?

•

zәruri hallarda ekspertiza tәyin etmәk, tәrcümәçi vә müşahidәçi dәvәt etmәk
yoxlama üçün zәruri olan әşyaları tәlәb etmәk
sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün istifadә edilәn әrazi vә binalara daxil olmaq;
vergi ödәyicisinin әrazi, bina, sәnәd vә әşyalarının baxışını keçirmәk;
sәnәd vә nümunә kimi әşyaları götürmәk;

524 Maya dәyәrinin formalaşmasının düzgünlüyünü yoxlayarkәn hansı uçot registrlәrinin mәlumatlarından
istifadә etmәk lazımdır ?

•

10, 10/1 vә 10a №li jurnalorderlәrin
10, 10/1 №li cәdvәllәrin vә 16, 16a №li cәdvәllәrin
Müvafiq cәdvәl vә jurnal – orderlәrin
10, 10/1 vә 10a №li jurnalorderlәrin
1 vә 2 №li jurnalorderlәrin vә 16, 16a №li cәdvәllәrin

525 Vergi müfәttişi xәrclәrin hansı hesabların kreditindәn maya dәyәrinin formalaşdığı hansı mәsrәf hesablarına
silindiyini vә onların uçot registrlәrindә әks olunmasının qanunauyğunluğunu müәyyәn etmәk üçün nәzarәt
prosesini hansı mәrhәlәlәrdә aparmalıdır?

•

Gәlirlәrin tәrkibini formalaşdıran xәrclәrin düzgünlüyünün yoxlanması;
Mәsrәflәrin satılmış vә dәyәri ödәnilmәmiş hazır mәhsullar arasında bölüşdürülmәsinin düzgünlüyünün yoxlanması
Mәsrәflәrin alınmış vә anbarında olan hazır mәhsullar arasında bölüşdürülmәsinin әsaslı vә düzgünlüyünün
yoxlanması;
Mәsrәflәrin satılmış (yüklәnmiş) vә anbarında olan hazır mәhsullar arasında bölüşdürülmәsinin әsaslı vә
düzgünlüyünün yoxlanması
Bütün cavablar düzdü

526 Mәhsulun maya dәyәrinin audit yoxlamasının әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

Maya dәyәrinin düzgün tәyin olunmasını yoxlamaqdan
Mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn mәsrәflәrin mәqsәdyönlüyü üzәrindә nәzarәtdәn, onların nә dәrәcәdә smetalara
uyğun olmasının müәyyәn edilmәsindәn
Mәhsul satışına çәkilәn mәsrәflәrin mәqsәdyönlüyü üzәrindә nәzarәtdәn, onların nә dәrәcәdә әsaslı olmasının
müәyyәn edilmәsindәn vә mәsrәflәrin qanuniliyinin yoxlanmasından
Mәhsul istehsalına çәkilәn mәsrәflәrin mәqsәdyönlüyü üzәrindә nәzarәtdәn, onların nә dәrәcәdә әsaslı olmasının
müәyyәn edilmәsindәn vә mәsrәflәrin qanuniliyinin yoxlanmasından
Mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn mәsrәflәrin mәqsәdyönlüyü üzәrindә nәzarәtdәn, onların nә dәrәcәdә әsaslı
olmasının müәyyәn edilmәsindәn vә mәsrәflәrin qanuniliyinin yoxlanmasından
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527 әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr hansı gәlirlәrdәn formalaşır?

•

Qeyrimaddi aktivlәrin satışından olan gәlirlәr
mәhsulların, dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin satışından olan gәlirlәrdәn vә satışdankәnar gәlirlәrdәn
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin), dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin (әsas vәsaitlәrin, qeyrimaddi aktivlәrin) vә digәr
aktivlәrin satışından olan gәlirlәrdәn
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin), dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin (әsas vәsaitlәrin, qeyrimaddi aktivlәrin) satışından
olan gәlirlәrdәn
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin (әsas vәsaitlәrin, qeyrimaddi aktivlәrin) vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәrdәn

528 Formalaşma dövrünә görә gәlirlәr necә qruplaşdırılır?

•

Cari dövrün gәlirlәri
әvvәlki dövrün gәlirlәri, hesabat rübündә әldә edilәn gәlirlәr, satışdankәnar gәlirlәr
hesabat ilindә әldә edilәn gәlirlәr hesabat rübündә әldә edilәn gәlirlәr, hesabat ayında әldә edilәn gәlirlәr
әvvәlki dövrün gәlirlәri, hesabat dövrünün gәlirlәri vә planlaşdırılmış dövrün gәlirlәri (planlaşdırılan gәlir)
әvvәlki dövrün gәlirlәri, cari dövrün gәlirlәri, proqnozlaşdırılan gәlirlәr

529 Vergiyә cәlb olunma xarakterinә görә gәlirlәr neçә cür olur?

•

Vergiyә cәlbolunmayanlar
satış pulu hesabına ödәnilәnlәr vә vergiyә cәlb olunmayanlar
vergiyә cәlb olunanlar vә maliyyә nәticәlәrinә aid edilәnlәr
vergiyә cәlb olunanlar vә vergiyә cәlb olunmayanlar
vergiyә cәlb olunanlar vә mәhsulların satış qiymәtinә daxil edilәnlәr

530 әmәliyyat gәlirinә aşağıdakılar daxildir:

•

Bütün cavablar düzdü
birgә fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr (sadә yoldaşlıq müqavilәsi üzrә);
ödәnişli әsaslarla ixtira, müәssisә nümunәsinә görә patent vә digәr intellektual mülkiyyәtә görә hüququn
verilmәsindәn olan daxilolmalar
müәssisә aktivlәrinin ödәnişli әsaslarla müvәqqәti istifadәyә verilmәsindәn olan gәlirlәr; digәr müәssisәlәrin
nizamnamә kapitalında iştirakla әlaqәdar daxilolmalar (faiz vә qiymәtli kağızlar üzrә gәlirlәr dә daxil olmaqla);
mәzәnnә fәrqlәri

531 Sair daxilolmalar hansı gәlirlәrdәn formalaşır?

•

Bütün cavablar düzdü
әsas vәsaitlәrin satışından olan gәlirlәr, digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr, fövqәladә gәlirlәr
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan gәlirlәr, sair daxilolmalar, fövqәladә gәlirlәr.
әmәliyyat gәlirlәri, satışdankәnar gәlirlәr, fövqәladә gәlirlәr.
müәssisәnin pul vәsaitlәrinin istifadәyә verilmәsindәn olan gәlirlәr, әmәliyyat gәlirlәri, satışdankәnar gәlirlәr

532 Maliyyә fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr hansı mәnbәdәn formalaşır?

•

Material dәyәrlilәrinin satışından olan gәlirlәr
birgә fәaliyyәtdәn vә satışdankәnar әmәliyyatlardan olan gәlirlәr
kәnar maliyyәlәşmә mәnbәlәri ilә tәmin edilmәsinә yönәldilmiş pul axınından, әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin
satışından olan gәlirlәr
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından daxil olan pul vәsaitlәrindәn
qismәn әmәliyyat gәlirlәrlәrdәn, qismәn isә әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr

533 Yoxlamanın gedişatı zamanı auditor müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt hesabına ödәnilmәli olan
aşağıdakı xәrclәrin mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilibedilmәmәsinә diqqәt yetirmәlidir:
80/90

11/18/2016

•

Norma daxilindә hesablanan faizlәr.
Müәyyәn edilmiş normativlәrdәn artıq (müvafiq tәsdiqedici sәnәdlәr olmadıqda) xәrclәr
Әtraf mühitә normadan artıq tullantılara görә ödәnilәn cәrimәlәr;
Bütün cavablar düzdü
Mәsrәflәrin tәrkibi haqqında qaydada nәzәrdә tutulmuş mәqsәdlәr üçün alınmış bank kreditlәri üzrә faizlәr.

534 Hansı gәlirlәr әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr adlanır?

•

İnventarların satışından olan gәlirlәr
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan gәlirlәr vә satışdankәnar gәlirlәr
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan gәlirlәr
Bilavasitә müәssisә fәaliyyәtinin sahәvi xüsusiyyәti ilә bağlı olan mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan
gәlirlәr
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan gәlirlәr vә әmәliyyat gәlirlәri

535 Satışdankәnar gәlirlәrә aşağıdakılar aiddir:

•

aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsindәn olan zәrәrlәr (dövriyyәdәnkәnar aktivlәr istisna olmaqla);
iddia müddәti başa çatmış debitor vә deponent borcları
pul vәsaitlәri (xarici valyutadan başqa) vә mәhsullar istisna olmaqla, әsas vәsaitlәr vә digәr aktivlәrin satışından olan
gәlirlәr;
müәssisәyә dәymiş zәrәrin ödәnişi kimi daxil olmuş ödәmәlәr;
müәssisә aktivlәrinin ödәnişli әsaslarla müvәqqәti istifadәyә verilmәsindәn olan gәlirlәr;

536 әmәlәgәlmә mәnbәyinә görә gәlirlәr necә qruplaşdırılır?

•

fövqәladә gәlirlәr
әmәliyyat gәliri
Bütün cavablar düzdü
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan gәlirlәr
satışdankәnar gәlirlәr

537 Vergi müfәttişi mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn mәsrәflәr üzәrindә nәzarәt prosesini aşağıdakı
mәrhәlәlәrdә aparmalıdır:

•

Uçot vә plan mәlumatlarının düzgünlüyünün yoxlanması
Mәsrәflәrin satılmış vә yüklәnmiş hazır mәhsullar arasında bölüşdürülmәsinin әsaslı vә düzgünlüyünün yoxlanması;
Bütün cavablar düzdü
Mәsrәflәrin satılmış (yüklәnmiş) vә anbarında olan hazır mәhsullar arasında bölüşdürülmәsinin әsaslı vә
düzgünlüyünün yoxlanması;
Mәsrәflәrin satılmış vә dәyәri ödәnilmәmiş hazır mәhsullar arasında bölüşdürülmәsinin әsaslı vә düzgünlüyünün
yoxlanması.

538 Bitmәmiş istehsalatın audit yoxlamasının gedişatı zamanı müfәttiş aşağıdakıları yoxlamalıdır?

•

İstehsal uçotunun vәziyyәti, vaxtında vә düzgün inventarizasiya olunması, inventarizasiya nәticәlәrinin aktda әks
etdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü
Bitmәmiş istehsalatın uçotunun vәziyyәti, vaxtında vә düzgün inventarizasiya olunması, inventarizasiya nәticәlәrinin
mühasibat uçotunda әks etdirilmәsinin vә qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü
Uçota alınmayan zay mәhsulların qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü.
Polufabrikat, detal vә hisssәlәrin qorunub saxlanması vә uçota alınmayan zay mәhsulların qiymәtlәndirilmәsinin
düzgünlüyü
Bitmәmiş istehsalatın uçotunun vәziyyәti, vaxtında vә düzgün inventarizasiya olunması, inventarizasiya nәticәlәrinin
protokolda әks etdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü

539 Material mәsrәflәrinin mәhsulun maya dәyәrinә silinmәsi yoxlanarkәn auditor aşağıdakılara diqqәt
yetirmәlidir:
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•

Qeyri qaytarılan tullantıların qiymәtlәndirilmәsi vә silinmәsinin düzgünlüyünә
konkret mәhsul növünün istehsalına aid olmayan materialların istehsalata silinibsilinmәmәsinә;
tәsdiq edilmiş material mәsrәf normalarının mövcudluğu vә onların istehsalata faktiki olaraq necә silinmәsinә;
Bütün cavablar düzdü
istehsalatda zay mәhsulun uçotunun aparılıbaparılmaması vә zaydan olan itkilәrin hara silinmәsinә;

540 Mәhsulların mәhsulun maya dәyәrinә silinmәsinin düzgünlüyü yoxlanarkәn aşağıdakı mәqamlara diqqәt
yetirmәk lazımdır:

•

Mәsrәflәrin hesabat dövrlәri üzrә mәhdudlaşdırılması
birbaşa xәrclәrin silinmәsi vә onların kalkulyasiya obyektlәri üzrә bölüşdürülmәsinә;
mәsrәf elementlәri üzrә maya dәyәrinin formalaşmasına;
qeyriistehsal tәyinatlı mәhsulların maya dәyәrinә aid edilәn mәsrәflәrin sәnәdlәrlә rәsmilәşdirilmәsinә
Bütün cavablar düzdü

541 Mәhsulların maya dәyәrinә silinmәsinin düzgünlüyü yoxlanarkәn aşağıdakı mәqamlara diqqәt yetirmәk
lazımdır:

•

Bütün cavablar düzdü
müәssisәnin mәnfәәtinә aid edilәn mәsrәflәrin mәhsulun maya dәyәrindә olmamasına;
mәsrәflәrin hәyata keçirilmә vaxtının hesabat dövrünә müvafiqliyinә;
mәsrәflәri uçota alan hesablarda әks olunmuş xәrclәrin sәnәdli tәsdiqinә;
bәzi xәrc növlәrinin (ezamiyyәt, nümayәndәlik, reklam, kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması, auditor
xidmәtlәri üzrә faktiki xәrclәr) maya dәyәrinә aid edilmәsi normalarına müvafiqliyinә

542 Fәaliyyәt növlәrinә görә gәlirlәr aşağıdakı mәnbәlәrdәn daxil olur:

•

xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn olan gәlirlәr;
Bütün cavablar sәhvdi
Bütün cavablar düzdü
investisiya fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr; әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr; maliyyә fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr;
ticarәt fәaliyyәtindәn olan gәlirlәr;

543 Fәaliyyәt sahәlәrinә görә gәlirlәr aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn olan gәlirlәr;
Bütün cavablar düzdü
investisiya fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr;
istehsalat fәaliyyәtindәn olan gәlirlәr
әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr

544 Müәssisәnin gәlirlәri nәdәn asılı olaraq müxtәlif әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilir?

•

Satışın nәticәsindәn
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrindәn
gәlirlәrin әldә edilmә mәnbәlәrindәn
müәssisәdә idarәçilik vә vergitutma sisteminin effektivliyindәn
müәssisә fәaliyyәtinin istiqamәtindәn (әsas, investisiya, maliyyә)

545 Vergitutma bazası hesablanarkәn nәzәrә alınmayan xәrclәr hansılardır?

•

әylәncә vә yemәk xәrclәri, elәcә dә işçilәrin mәnzil vә digәr sosial xarakterli xәrclәri;
kommersiya fәaliyyәti ilә bağlı olan xәrclәr
qeyrikommersiya fәaliyyәti ilә bağlı olan xәrclәr;
Bütün cavablar düzdü
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ehtiyat fondlarına ayırmaların mәblәği

546 Vergi uçotunun mәlumatlarını tәsdiq edәn әsas ilkin uçot sәnәdlәri hansılardır?

•

analitik mühasibat uçotu registrlәri vә vergi bәyannamәlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla)
sintetik mühasibat uçotu registrlәri vә vergi bәyannamәlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla)
Vergi bәyannamәlәri
vergi hesabfakturaları vә vergi bәyannamәlәri
vergi hesabfakturaları vә vergi bәyannamәlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla)

547 521 saylı hesabın debet vә kredit dövriyyәlәri üzrә nә әks olunur?

•

Krediti üzrә büdcәnin müәssisәyә olan borcu, debeti üzrә isә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi
mәblәği, yaxud әvәzlәşdirilәcәk vergi mәblәği
Debet üzrә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş vergi mәblәği kredit üzrә büdcәnin müәssisәyә olan borcu
Krediti üzrә büdcәdәn әvәzlәşdirilәcәk, debeti üzrә isә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi mәblәği
Krediti üzrә büdcәyә ödәnilәcәk, debeti üzrә isә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi mәblәği, yaxud
büdcәnin müәssisәyә olan borcu (әvәzlәşdirilәcәk vergi mәblәği)
Krediti üzrә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi mәblәği, debeti üzrә isә büdcәyә ödәnilәcәk, yaxud
büdcәnin müәssisәyә olan borcu (әvәzlәşdirilәcәk vergi mәblәği)

548 Hesabat dövründә әldә edilmiş, lakın növbәti hesabat dövrlәrinә aid olan gәlirlәr hansı dövrün gәlirlәri kimi
uçota alınır?

•

hesabat ilinin
gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri kimi
Hesabat dövrünün
hesabat ilindәn sonrakı dövrün
cari hesabat dövrünün

549 Keçmiş illәrә aid olan, lakin cari ildә aşkar edilmiş mәnfәәt (zәrәr) hansı dövrün maliyyә nәticәlәrinә aid
edilir?

•

Cari hesabat dövrünün
hesabat ilindәn sonrakı dövrün
gәlәcәk dövrlәrin
hesabat rübünün
hesabat ilinin

550 Material qiymәtlilәri vә digәr aktivlәrin satışından olan mәnfәәt (zәrәr) mәblәği necә hesablanılır?

•

ӘDV, aksizlәr vә kommersiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn satışına çәkilmiş mәsrәflәr vә dolayı vergilәr (ӘDV, aksizlәr) vә
kommersiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların qalıq dәyәrini, kommersiya xәrclәrini vә ӘDV mәblәğini
çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların ilkin dәyәrini, kommersiya xәrclәrini vә ӘDV mәblәğini
çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan (buraxılış qiymәti ilә) pul vәsaitlәri ilә hәmin qiymәtlilәrin әldә edilmәsinә,
satışına çәkilmiş mәsrәflәr vә dolayı vergilәr (ӘDV, aksizlәr) arasındakı fәrq kimi

551 Dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin (әsas vәsaitlәrin, qeyrimaddi aktivlәrin) satışından әldә edilәn mәnfәәt (zәrәr)
mәblәği necә hesablanılır?

•

ӘDV vә aktivlәri çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların qalıq dәyәrindәn, satışına çәkilmiş mәsrәflәr vә dolayı vergilәr
(ӘDV, aksizlәr) vә kommersiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır
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•

hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların qalıq dәyәrini, kommersiya xәrclәrini vә ӘDV mәblәğini
çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların ilkin dәyәrini, kommersiya xәrclәrini vә ӘDV mәblәğini
çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan (buraxılış qiymәti ilә) pul vәsaitlәri ilә hәmin qiymәtlilәrin әldә edilmәsinә,
satışına çәkilmiş mәsrәflәr vә dolayı vergilәr (ӘDV, aksizlәr) arasındakı fәrq kimi

552 әgәr müәssisә satışdan olan gәlirlәri mәhsulların yüklәnmәsi, işlәrin görülmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi
faktı üzrә müәyyәn edәrsә, onda bu halda vergilәrin ödәnilmәsi üzrә öhdәlik nәdәn asılı olmayaraq yaranır?

•

Işlәrin yerinә yetirilmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi faktı
yüklәnmiş malların, yerinә yetirilmiş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәrinin ödәnişi faktı
alıcıların (debitorların) pul vәsaitlәrini ödәmәk öhdәliyinin yaranması faktı
alıcılardan (debitorlardan) pul vәsaitlәrinin alınması faktından
malların yüklәnmәsi, işlәrin yerinә yetirilmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi faktı

553 Tikinti müәssisәlәrindә, elmitәdqiqat vә sınaqkonstruksiya işlәri ilә mәşğul olan sahәlәrdә yerinә
yetirilmiş işlәr bir neçә mәrhәlәdәn ibarәt olduğu üçün satış pulu kimi nә qәbul edilir?

•

Yerinә yetirilmiş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәrinin ödәnişi üzrә
hәr bir mәrhәlә üzrә yerinә yetirilmiş işin ödәnişi
yüklәnmiş malların, yerinә yetirilmiş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәrinin ödәnişi faktı
malların yüklәnmәsinin hәr bir mәrhәlә üzrә yerinә yetirilmiş işlәrin ödәnişi üzrә
malların yüklәnmәsi, işlәrin yerinә yetirilmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi faktı

554 әksәr müәssisәlәr hesablama metodunu ( yüklәmә üzrә ) tәtbiq edirsә, onda mәhsulların satışından olan
gәlirlәr hansı fakt üzrә uçota alınırlar?

•

Göstәrilәn xidmәtlәrin dәyәrinin ödәnişi faktı üzrә
işlәrin yerinә yetirilmәsinin hәr bir mәrhәlә üzrә ödәnişi üzrә
malların yüklәnmәsi, işlәrin yerinә yetirilmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi faktı üzrә
malların yüklәnmәsinin hәr bir mәrhәlә üzrә yerinә yetirilmiş işlәrin ödәnişi üzrә
yüklәnmiş malların, yerinә yetirilmiş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәrinin ödәnişi faktı üzrә

555 Ödәmә müddәti başa çatmış vә zәmanәtlә tәmin olunmamış debitor borcları şübhәli borclar hesab
olunurmu?

•

Çox hallarda olunmur
Yalnız “ödәmә üzrә” metodunun tәtbiqi zamanı Olunur
Olunmur
Olunur
Yalnız kassa metodunun tәtbiqi zamanı Olunur

556 Satış pulunun yüklәmә üzrә (hesablama) metodu ilә uçota alındığı hallarda müәssisәlәr şübhәli borclar üzrә
ehtiyat yaratmaq hüququna malikdirlәr?

•

Nadir hallarda malikdir
Yalnız “ödәmә üzrә” (kassa) metodunun tәtbiqi zamanı malikdirlәr
Malik deyillәr
Malikdirlәr
Hәr iki metodun tәtbiqi zamanı malikdirlәr

557 Şübhәli borclar üzrә ehtiyat gәlirdәn çıxılan xәrclәrә aid edilirmi?
Mәnfәәt hesabına yaradıla bildikdә
Edilmir
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•

Yalnız müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt hesabına yaradıla bilәr
Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hәddә edilir
Edilir

558 Müәssisәlәrin satışdankәnar әmәliyyatlardan әldә edilәn gәlirlәri ümumilikdә aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

icarәyә verilmiş vәsaitlәrdәn olan gәlirlәr
veksellәrdәn olan gәlirlәr
maliyyә әmәliyyatlarından olan gәlirlәr
ümidsiz borcların daxil olmasından gәlirlәr
Bütün cavablar düzdü

559 Vergilәr üzrә büdcә ilә hesablaşmalar haqqında mәlumatları ümumilәşdirmәk üçün mühasibat uçotunun
hesablar planında hansı hesab nәzәrdә tutulmuşdur?

•

343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәr”
3341 “Mәnfәәtdәn büdcәyә ödәmәlәr”
241 “Әvәzlәşdirilәn ӘDV”
521 “Vergi öhdәliklәri”
801 “Mәnfәәt vә zәrәrlәr”

560 Vergi uçotu registrlәri nәdir?

•

uçot mәlumatlarına әsasәn tәtbiq edilәn ilkin uçot formasıdır
Tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn mühasibat uçotunun mәlumatlarına әsasәn tәtbiq edilәn ilkin uçot formalarıdır
Tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn vergi uçotunun aparılması üçün tәtbiq edilәn icmal uçot formalarıdır
Tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn vergi uçotunun aparılması üçün tәtbiq edilәn ilkin uçot formalarıdır
Tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn mühasibat uçotunun mәlumatlarına әsasәn tәtbiq edilәn ilkin uçot formalarıdır

561 Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq müәssisәlәrin vergiyә cәlb edilmәsi aşağıdakıları nәzәrdә tutur:

•

vergi bәyannamәlәrinin tәrtib vә vergi orqanlarına tәqdim edilmәsi
uçot göstәricilәrinә әsasәn formalaşmış vergitutma bazası vә müәyyәn edilmiş vergi dәrәcәsinә әsasәn büdcәyә
ödәnilәsi vergi mәblәğinin hesablanması;
vergitutma obyektinin hәcminin müәyyәn edilmәsi
Bütün cavablar düzdü
hesablanmış vergi ödәnişlәri üzrә büdcә ilә hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi

562 Büdcә ilә hesablaşmaların mәqsәd vә vәzifәlәri kimi aşağıdakıları göstәrmәk olar:

•

vergi bazasının tam vә düzgün müәyyәn edilmәsi
büdcә ilә hesablaşmaların müәyyәn edilmiş formalarına riayәt edilmәsi üzәrindә nәzarәt edilmәısi;
büdcә ilә hesablaşmaların tamlığı, düzgünlüyü vә vaxtında hәyata keçirilmәsi üzәrindә nәzarәt edilmәsi;
Bütün cavablar düzdü
vaxtı keçmiş borcların olması mәqsәdilә büdcә ilә hesablaşmaların vaxtında yoxlanılması;

563 Balans mәnfәәti nәdir?

•

Qeyrimaddi aktivlәrin satışından olan mәnfәәt
mәhsulun (işlәrin, xidmәtlәrin), material qiymәtlilәrinin vә digәr aktivlәrin satışından vә satışdankәnar
әmәliyyatlardan olan mәnfәәt
mәhsulun (işlәrin, xidmәtlәrin), material qiymәtlilәrinin vә digәr aktivlәrin satışından vә satışdankәnar
әmәliyyatlardan olan mәnfәәt
mәhsulun (işlәrin, xidmәtlәrin), әsas vәsaitlәrin, material qiymәtlilәrinin vә digәr aktivlәrin satışından vә
satışdankәnar әmәliyyatlardan olan mәnfәәt
mәhsulun (işlәrin, xidmәtlәrin), әsas vәsaitlәrin, material qiymәtlilәrinin vә digәr aktivlәrin satışından olan mәnfәәt
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564 Hansı gәlirlәr әmәliyyat gәlirlәri adlanır?

•

Uzun müddәtli aktivlәrin satışından olan gәlirlәr
Material qiymәtlilәrinin satışından olan gәlirlәr
Qiymәtli kağızların satışından olan gәlirlәr
Әmlak satışından olan gәlirlәr
Satışdankәnar әmәliyyatlardan olan gәlirlәr

565 Mәhsulların satışından olan mәnfәәt nәdir?

•

Bütün cavablar düzdü
mәhsulların faktiki maya dәyәri ilә (ӘDV vә aksiz xaric) mәhsul satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәri vә onun
istehsalına (satışına) çәkilmiş mәsrәflәr (onların maya dәyәri) arasındakı fәrqdәn ibarәtdir
mәhsulların faktiki qiymәtlәri ilә (ӘDV vә aksiz xaric) mәhsul satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәri vә onun
istehsalına (satışına) çәkilmiş mәsrәflәr (onların maya dәyәri) arasındakı fәrqdәn ibarәtdir
mövcud bazar qiymәtlәri ilә (ӘDV vә aksiz xaric) mәhsul satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәri vә onun istehsalına
(satışına) çәkilmiş mәsrәflәr (onların maya dәyәri) arasındakı fәrqdәn ibarәtdir.
mәhsulların tam maya dәyәri ilә (ӘDV vә aksiz xaric) mәhsul satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәri vә onun istehsalına
(satışına) çәkilmiş mәsrәflәr (onların maya dәyәri) arasındakı fәrqdәn ibarәtdir

566 Müәssisәnin son maliyyә nәticәlәri nәdәn formalaşır?

•

Bütün cavablar düzdü
Qeyri maddi aktivlәrin satışından olan maliyyә nәticәlәri
Әsas vәsaitlәrin vә digәr әmlakın satışından olan maliyyә nәticәlәri
Mәhsulların satışından olan maliyyә nәticәlәri
Satışdankәnar әmәliyyatlardan olan vә bu әmәliyyatlar üzrә xәrclәrin mәblәği qәdәr azaldılmış maliyyә nәticәlәri

567 әmәliyyat gәlirlәrinә aşağıdakılar daxildir:

•

birgә fәaliyyәtdәn olan mәnfәәt vә müәssisәnin pul vәsaitlәrinin istifadәyә verilmәsindәn alınmış faizlәr
ixtiraya görә patentin, sәnaye nümunәlәri vә digәr intellektual mülkiyyәt nümunәlәrinә görә hüququn tәqdim
edilmәsindәn olan gәlirlәr (royalti);
müәssisә aktivlәrinin ödәnişlә müvәqqәti istifadәyә tәqdim edilmәsindәn alınan gәlirlәr;
Bütün cavablar düzdü
digәr müәssisәlәrin nizamnamә kapitalında iştirakdan olan gәlirlәr (qiymәtli kağızlar üzrә faiz gәlirlәri dә daxil
olmaqla);

568 Hansı halda әmlak (mal, mәhsul, iş, xidmәt) vә әmlak hüququ әvәzsiz olaraq alınmış hesab olunur?

•

әmlakın alınması vә sonradan geri qaytarılması
hәmin әmlakın alınması onu alan tәrәfdә geri satmaq vә ya onun dәyәrini ödәmәk, yaxud onu verәn tәrәf üçün iş
görmәk (xidmәt göstәrmәk) öhdәliyi yaratmasın
hәmin әmlakın alınması onu alan tәrәfdә geri qaytarmaq vә ya onun dәyәrini almaq, yaxud onu verәn tәrәf üçün iş
görmәk (xidmәt göstәrmәk) öhdәliyi yaratmasın
hәmin әmlakın alınması onu alan tәrәfdә geri qaytarmaq vә ya onun dәyәrini ödәmәk, yaxud onu alan tәrәf üçün iş
görmәk (xidmәt göstәrmәk) öhdәliyi yaratmasın
hәmin әmlakın alınması onu alan tәrәfdә geri qaytarmaq vә ya onun dәyәrini ödәmәk, yaxud onu verәn tәrәf üçün iş
görmәk (xidmәt göstәrmәk) öhdәliyi yaratmasın

569 Vergi qanunvericiliyinә әsasәn hansı әmәliyyatlar mal, iş vә xidmәtlәrin satışı kimi qiymәtlәndirilir?

•

әvәzi ödәnilmәklә vә ya әvәzsiz olaraq mallara görә mülkiyyәt hüququnun bir şәxs tәrәfindәn digәrinә verilmәsi, bir
şәxs tәrәfindәn digәrinә işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi (o cümlәdәn mal, iş vә xidmәtlәrin
mübadilәsi)
Işlәrin görülmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi
әvәzi ödәnilmәklә vә ya әvәzsiz olaraq mallara görә sәnәdlәrin bir şәxs tәrәfindәn digәrinә verilmәsi vә әvәzindә
işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi (o cümlәdәn mal, iş vә xidmәtlәrin mübadilәsi)
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әvәzi ödәnilmәklә vә ya әvәzsiz olaraq mallara görә sәnәdlәrin bir şәxs tәrәfindәn digәrinә verilmәsi, bir şәxs
tәrәfindәn digәrinә işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi (o cümlәdәn mal, iş vә xidmәtlәrin mübadilәsi)
әvәzi ödәnilmәklә mallara görә mülkiyyәt hüququnun bir şәxs tәrәfindәn digәrinә verilmәsi, bir şәxs tәrәfindәn
digәrinә işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi (o cümlәdәn mal, iş vә xidmәtlәrin mübadilәsi)

570 Satışdan olan gәlirlәr hansı gәlirlәrdәn formalaşır?

•

satılmış mәhsullara (mallara) görә alıcılardan daxil olmuş pul vәsaitlәrindәn
Azqiymәtli vә tezköhnәlәn әşyaların satışından gәlirlәr
materialların, azqiymәtli vә tezköhnәlәn әşyaların satışından olan vәsaitlәrindәn
satılmış mәhsullara (mallara, işlәrә, xidmәtlәrә) görә alıcılardan (sifarişçilәrdәn) daxil olmuş pul vәsaitlәrindәn
qiymәtli kağızların satışından vә satılmış mәhsullara (mallara) görә alıcılardan daxil olmuş pul vәsaitlәrindәn

571 Bütün ilkin uçot sәnәdlәri hansı uçot çәrçivәsindә hüquqi qüvvәyә malikdir?

•

Idarәetmә uçotu vә ona bәrabәr olan uçot növlәri
Mühasibat, vergi vә idarәetmә uçotu
Yalnız mühasibat uçotu
Yalnız vergi uçotu
Mühasibat vә vergi uçotu

572 әgәr qanunvericilik vergitutma mәqsәdlәri üçün ayrıayrı obyektlәrin uçotunun qismәn aparılmasını, yaxud
onların daha sonra uçota alınmasını müәyyәn edirsә, düzәlişlәr hansı sәnәddә vә nә vaxt edilir?

•

modifikasiya edilmiş mühasibat uçotu vә ya analitik vergi uçotu registrlәrindә informasiyanın formalaşması
mәrhәlәsindә
mühasibat uçotu vә ya analitik vergi uçotu registrlәrindә informasiyanın formalaşması mәrhәlәsindә
yalnız analitik vergi uçotu registrlәrindә informasiyanın formalaşması mәrhәlәsindә
Mühasibat arayışında sәbәblәr göstәrilmәklә
ilkin sәnәdlәrdә informasiyanın formalaşması mәrhәlәsindә

573 Analitik vergi uçotu registrlәri nәdir?

•

Vergitutma mәqsәdlәri üçün uçot obyektlәrinin (o cümlәdәn, nәticәlәri bir neçә hesabat ilindә uçota alınan, yaxud bir
neçә növbәti ilә keçirilәn әmәliyyatların) xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi formalarıdır
Vergi bәyannamәsindә әks etdirmәk üçün lazım olan vergi uçotu göstәricilәri vә ilkin sәnәdlәrdәki mövcud
informasiyanın toplanması vә sistemlәşdirilmәsi üsuludur
Vergi uçotu registrlәri xüsusi formalar şәklindә işlәnib hazırlanmış kağız informasiya, EHM vә istәnilәn maşın
daşıyıcılarıdır
Kağız informasiya, EHM vә istәnilәn maşın daşıyıcıları
Mühasibat uçotu hesablarında әks etdirilmәdәn vergi qanunvericiliyinin tәlәblәrinә uyğun olaraq hesabat (vergi)
dövrü üçün mәnfәәt vergisinin vergitutma obyektlәri haqqında vergi uçotu mәlumatlarını qruplaşdıran vә
sistemlәşdirәn icmal sәnәd formalarıdır

574 Unifikasiya edilmiş ilkin uçot sәnәd formaları özündә aşağıdakı mәcburi rekvizitlәri әks etdirmәlidir:

•

sәnәdi tәrtib edәn müәssisәnin adı
tәsәrrüfat әmәliyyatının mәzmunu
sәnәdin adı
sәnәdin tәrtib olunduğu tarix
Bütün cavablar düzdü

575 İlkin uçot sәnәd formaları hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir?
Mühasibin tәlәblәrinә
Bütün cavablar düzdü

•
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•

әgәr müәssisәnin fәaliyyәti nisbәtәn stabildirsә, ilkin uçot sәnәdlәrinin quruluşu uzun müddәt әrzindә dәyişmәz
qalmalı
icmal uçot sәnәdlәrindәki mövcud informasiya mәlumatların lazımi dәrәcәdә dolğun olmasını tәmin etmәli
bir uçot sәnәdi digәrini tәkrarlamalı vә tamamlamalıdır

576 Hansı sәnәdlәr vahid informasiya massivini tәşkil edir?

•

Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının әks etdirilmәsi üçün istifadә olunan vә fәrqli mühasibat prosedur üsullarından istifadә
edilmәklә işlәnmiş ilkin sәnәdlәr
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının әks etdirilmәsi üçün istifadә olunan vә eyni vergi prosesi üsullarından istifadә edilmәklә
işlәnmiş ilkin sәnәdlәr
әmәliyyatların әks etdirilmәsi üçün istifadә olunan sәnәdlәr
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının әks etdirilmәsi üçün istifadә olunan vә eyni mühasibat prosesi üsullarından istifadә
edilmәklә işlәnmiş ilkin sәnәdlәr
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının әks etdirilmәsi üçün istifadә olunan vә eyni mühasibat prosesi üsullarından istifadә
edilmәklә işlәnmiş ilkin sәnәdlәr

577 Mühasibat (maliyyә) uçotu registrlәrinә әsasәn formalaşmış vergi uçotu mәlumatları hansı tәlәblәrә cavab
vermәlidir?

•

Mühasibat qanununda nәzәrdә tutulan tәlәblәrә uyğun
uçot obyektlәrinin (o cümlәdәn, nәticәlәri bir neçә hesabat dövründә uçota alınan, yaxud bir sıra illәrә keçirilәn
әmәliyyatların) xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi tәlәblәrinә
vergitutma mәqsәdlәri üçün uçot obyektlәrinin xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi tәlәblәrinә
vergitutma mәqsәdlәri üçün vergi bazasının (o cümlәdәn, nәticәlәri bir neçә hesabat dövründә uçota alınan, yaxud bir
sıra illәrә keçirilәn әmәliyyatların) xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi tәlәblәrinә
vergitutma mәqsәdlәri üçün uçot obyektlәrinin (o cümlәdәn, nәticәlәri bir neçә hesabat dövründә uçota alınan, yaxud
bir sıra illәrә keçirilәn әmәliyyatların) xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi tәlәblәrinә

578 әgәr imkan daxilindә müstәqil vergi uçotu registrlәri sistemindәn imtina edilmәsi haqqında qәrar qәbul
edilәrsә, onda hansı proseslәr yerinә yetirilmәlidir.

•

Düzәliş etmәdәn hәqiqi mәlumat tәsniflәşdirmәk mümkün olsun
mövcud mühasibat uçotu registrlәri elә şәkildә modernlәşdirmәlidir ki, onlardakı mәlumatlarda heç bir düzәliş
etmәdәn vә asanlıqla hәm mühasibat (maliyyә), hәm dә vergi uçotu mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk mümkün olsun
mövcud maliyyә uçotu registrlәri elә şәkildә modernlәşdirmәlidir ki, onlardakı mәlumatlarda heç bir düzәliş etmәdәn
vә asanlıqla hәm mühasibat (maliyyә), hәm dә vergi uçotu mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk mümkün olsun
mövcud mühasibat uçotu registrlәri elә şәkildә modernlәşdirmәlidir ki, onlardakı mәlumatlarda müәyyәn düzәlişlәr
etmәklә vә asanlıqla hәm mühasibat (maliyyә), hәm dә vergi uçotu mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk mümkün olsun
mövcud mühasibat uçotu registrlәri elә şәkildә modernlәşdirmәlidir ki, onlardakı mәlumatlarda heç bir düzәliş
etmәdәn vә asanlıqla hәm vergi uçotu mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk mümkün olsun

579 әgәr mühasibat uçotu registrlәrindәki mövcud informasiya vergi bazasının müәyyәnlәşdirilmәsi üçün
kifayәt deyilsә, onda vergi ödәyicisi yeni vergi uçotu registri necә formalaşdıra bilәr?

•

Xüsusi formalı registrlәr tәtbiq etmәklә
mühasibat uçotu registrlәrinә müәyyәn rekvizitlәr әlavә etmәklә
müstәqil olaraq tәtbiq olunan mühasibat uçotu registrlәrinә lazımi rekvizitlәr әlavә etmәklә
Vergilәr Nazirliyinin müәyyәn etdiyi formalarda müstәqil uçot registrlәri tәrtib etmәklә
Maliyyә Nazirliyinin müәyyәn etdiyi formalarda müstәqil uçot registrlәri tәrtib etmәklә

580 Vergi auditi müxtәlif әlamәtlәri üzrә әsasәn aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:

•

aparılması üsuluna görә
Bütün cavablar düzdü
yoxlanılan mәsәlәlәrin hәcminә görә;
planlaşdırma (tәyinat) üsuluna görә;
aparılma vaxtına görә
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581 Vergitutma mәqsәdlәri üçün ayrıayrı tәsәrrüfat әmәliyyatlarının qeyd edilmәsi әlavә ilkin sәnәdlәrin tәrtib
olunmasını tәlәb edirmi?

•

qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş hallarda edir
etmir
edir
mәcәllәdә nәzәrdә tutulmuş hallarda edir
Hәmin ilkin sәnәdlәrdә uçot mәlumatları toplanırsa

582 Tәsәrrüfat subyektinin vergitutma sisteminin ilkin qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı proseduralardan ibarәtdir:

•

vergi ödәmәlәrinin hesablanması metodikasının yoxlanması
vergi ödәyicilәrinә tәsir edәn әsas amillәrin müәyyәn edilmәsi;
vergilәrin hesablanması vә ödәnilmәsinә görә mәsul olan xidmәtlәrin funksiya vә sәlahiyyәtlәrinin öyrәnilmәsi vә
sәnәd dövriyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi;
Bütün cavablar düzdü
mövcud tәsәrrüfat münasibәtlәri sisteminin hüquqi vә vergi ekspertizası;

583 әgәr qanunvericilik vergitutma mәqsәdlәri üçün ayrıayrı obyektlәrin uçotunun qismәn aparılmasını, yaxud
onların daha sonra uçota alınmasını müәyyәn edirsә, onda müvafiq düzәlişlәr nә vaxt edilir?

•

Hәr ilin sonunda
ilkin sәnәdlәrdә deyil, modifikasiya edilmiş mühasibat uçotu vә ya analitik vergi uçotu registrlәrindә informasiyanın
formalaşması mәrhәlәsindә edilir
ilkin sәnәdlәrdә deyil, modifikasiya edilmiş analitik vergi uçotu registrlәrindә informasiyanın formalaşması
mәrhәlәsindә edilir
ilkin sәnәdlәrdә deyil, modifikasiya edilmiş mühasibat uçotu registrlәrindә informasiyanın formalaşması mәrhәlәsindә
edilir
ilkin uçot sәnәdlәrinә düzәlişlәr edilmәsi nәzәrdә tutulduqda

584 Mühasibat uçotunun sadә formasını tәtbiq edәn müәsisәlәr işçilәrlә әmәyin ödәnişi üzrә hesablaşmaların vә
gәlir vergisi üzrә büdcә ilә hesablaşmaların uçotu hansı registrdә aparırllar?

•

K№ 3 formalı jurnalda
K№ 1 formalı cәdvәldә
V№ 2 formalı cәdvәldә
V№ 2 formalı jurnalda
K№ 1 formalı kitabda

585 Vergi uçotunun mәlumatlarını tәsdiq edәn әsas sәnәdlәr hansılardır?

•

Ilkin uçot sәnәdlәri vә sintetik vә analitik mühasibat registrlәri
ilkin uçot sәnәdlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla), sintetik vә analitik mühasibat uçotu registrlәri, vergi
bәyannamәlәri
ilkin uçot sәnәdlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla), sintetik mühasibat uçotu registrlәri vә vergi bәyannamәlәri
ilkin uçot sәnәdlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla), tәsdiqedici sәnәdlәr, analitik mühasibat uçotu registrlәri
ilkin uçot sәnәdlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla), analitik mühasibat uçotu registrlәri vә vergi bәyannamәlәri

586 Vergi auditinin әsas mәqsәd vә vәzifәlәri aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

tәtbiq edilmiş vergi dәrәcәlәri vә güzәştlәrinin düzgünlüyünün yoxlanması
vergi qanunvericiliyinә әmәl olunması;
vergi vә digәr mәcburi ödәnişlәrin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması
Bütün cavablar düzdü
tәtbiq edilmiş vergi bәyannamәlәrinin düzgünlüyünün yoxlanması vә onların vergi orqanlarına vaxtında tәqdim
edilmәsi;
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587 Mühasibat uçotunun sadә formasını tәtbiq edәn müәsisәlәr bütün tәsәrrüfat әmәliyyatları hansı registrdә
aparırllar?

•

tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının uçotu kitabında (K2№ li forma)
Tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının uçotu kitabında (icmal cәdvәllәrindә)
tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının uçotu kitabında (K1№ li forma)
tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının uçotu jurnalında (K1№ li forma)
tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının uçotu kitabında (V1№ li forma)

588 Hansı müәssisәlәrdә mühasibat uçotunun sadә forması tәtbiq olunur?

•

Kassa metodu tәtbiq edәn müәssisәlәrdә
material mәsrәflәri çox tәlәb edәn mәhsul istehsalı (işlәrin görülmәsi) ilә mәşğul olan, lakin azsaylı tәsәrrüfat
әmәliyyatları (bir qayda olaraq ayda otuzdan çox olmayan) hәyata keçirәn kiçik müәssislәrdә
material mәsrәflәri az tәlәb edәn mәhsul istehsalı (işlәrin görülmәsi) ilә mәşğul olan vә çoxsaylı tәsәrrüfat
әmәliyyatları (bir qayda olaraq ayda otuzdan çox olmayan) hәyata keçirәn kiçik müәssislәrdә
material mәsrәflәri az tәlәb edәn mәhsul istehsalı (işlәrin görülmәsi) ilә mәşğul olan vә kassa metodu tәtbiq edәn kiçik
müәssislәrdә
material mәsrәflәri az tәlәb edәn mәhsul istehsalı (işlәrin görülmәsi) ilә mәşğul olan vә azsaylı tәsәrrüfat әmәliyyatları
(bir qayda olaraq ayda otuzdan çox olmayan) hәyata keçirәn kiçik müәssislәrdә

589 Yuxarıda sadalanan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün dövlәt vergi orqanlarına aşağıdakı nәzarәt
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi sәlahiyyәti verilmişdir?

•

Bütün cavablar düzdü
sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün istifadә edilәn әrazi vә binalara daxil olmaq;
vergi ödәyicisinin әrazi, bina, sәnәd vә әşyalarının baxışını keçirmәk
yoxlama üçün zәruri olan sәnәdlәri tәlәb etmәk
sәnәd vә nümunә kimi әşyaları götürmәk

590 Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq istәnilәn tәsәrrüfat subyekti müstәqil olaraq vergi uçotu registrlәrini
formalaşdıra bilәrmi?

•

Bilmәz
Bilәr
Qanunla nәzәrdә tutulan hallarda
Yalnız kassa metodu tәtbiq edәn müәssisәlәr tәtbiq edә bilәr
Yalnız hesablama metodu tәtbiq edәn müәssisәlәr tәtbiq edә bilәr

591 әgәr mühasibat (maliyyә) uçotunun mәlumatları vergi uçotunun aparılması üçün lazım olan tәlәblәri
ödәyirsә, onda hәmin registrlәr dәyişdirilmәlidir?

•

Dәyişdirilmәyә bilәr
Yeni uçot registrlәri tәrtib edilmәlidir
Unifikasiya edilmiş vergi uçotu tәrtib edilmәlidir
Uçot standartlarında nәzәrdә tutulan sәnәdlәr tәrtib olunmalıdır
Dәyişdirilmәlidir
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