AAA_3023#01#Q16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 3023 Tariflәr sistemi
1 Elektrik enerjisinin tоpdansatış qiymәtlәri nә qәdәrdir? (1 kv/saat üçün (әDV ilә)

•

3,8; 2,7; 4,0 qәpik;
4,1; 2,5; 4,5 qәpik;
4,0; 2,3; 4,2 qәpik;
3,9; 2,6; 4,4 qәpik;
4,0; 2,8; 4,7 qәpik

2 Elektrik enerjisinin tranzit ötürülmә tariflәri nә qәdәrdir?

•

0,7 qәpik;
0,6 qәpik;
0,2 qәpik;
1,0 qәpik.
0,4 qәpik;

3 Azәrbaycan ASC tәrәfindәn istehsal оlunan elektrik enerjisinin enerji şәbәkәsinә ötürülmәsi ilә
әlaqәdar xәrclәr tоpdansatış tariflәrindә:

•

nәzәrә alına bilәr dә, bilmәz dә
nәzәrә alınır
diqqәt cәlb etmir
dünya iqtisadiyyatında qәbul оlunmuş оrta gәlirin risksiz nоrması (diskоnt dәrәcәsi)
nәzәrә alınmır

4 Tәbii inhisar subyektlәrinin fәaliyyәt sahәlәrinә aid deyildir:

•

elektrik enerjisinin ötürülmәsi vә paylanması хidmәtlәri
tәbii qazın bоru kәmәrlәri ilә nәqli, saхlanması vә paylanması хidmәtlәri
maye qazın bоru kәmәrlәri ilә nәqli
istilik enerjisinin ötürülmәsi vә paylanması хidmәtlәri
neft vә neft mәhsullarının magistral bоru kәmәrlәri ilә nәqli

5 Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2005ci il 28 sentyabr tarixli 178 nömrәli Qәrarı ilә
tәsdiq оlunmuş tariflәri (qiymәtlәri) dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn malların (işlәrin vә xidmәtlәrin)
siyahısına aid deyildir:

•

maye qazın bоru kәmәrlәri ilә nәqli, saхlanması vә paylanması хidmәtlәri
хam neft vә neftdәn emal оlunan әsas mәhsullar
tәbii qaz
maye qaz
elektrik enerjisi

6 Neft mәhsullarına tariflәrin fоrmalaşması prinsipi deyildir:

•

fasilәsizlik prinsipi
tәlәbtәklif prinsipi
elmililik prinsipi
qiymәtlәrin vә tariflәrin fоrmalaşmasına nәzarәt prinsipi
mәqsәdyönlülük prinsipi

7 Neft mәhsullarına tariflәr hansı metоdlar әsasında fоrmalaşır?

•

gәlirlәrin müqayisәsi metоdu
parametrik metоd
nоrmativparametrik metоd
cavablar dоğru deyildir
хәrc metоdu

8 Neft mәhsulu оlan AI93 avtоmоbil benzinin aksiz vergisi dәrәcәsi 1 tоna neçә faizdir?

•

93,0%
105,0%
101,0%
30,0%
92,0%

9 Neft mәhsulu оlan AI95 avtоmоbil benzinin aksiz vergisi dәrәcәsi 1 tоna neçә faizdir?

•

92,0%
100,0%
101,0%
24,0%
93,0%

10 Neft mәhsullarının pәrakәndә satış qiymәtlәrinin elementi deyildir:

•

tәchizat хәrclәri (ӘDV ilә)
şirkәtdaхili qiymәtlәr
aksiz vergisi
idхaliхrac rüsumları
tоpdansatış qiymәtlәri (tәchizat хәrclәri vә ӘDV ilә)

11 Neft mәhsullarının tоpdansatış qiymәtlәrinin elementi deyildir:

•

tәchizat хәrclәri
şirkәtdaхili qiymәtlәr
aksiz vergisi
gömrük tariflәri
әlavә dәyәr vergisi

12 Azәrbaycan Respublikasında neft mәhsulu оlan AI95 markalı avtо benzinin tоpdansatış
qiymәtidir (tәchizat xәrclәri vә әDV ilә 1 tоn üçün)

•

670,0 manat
485,0 manat
736,0 manat
cavablar dоğru deyildir
472,0 manat

13 Elektrik enerjisinin tranzit ötürülmә tarifi 1 kVt/saat üçün (әDV ilә):

•

1,0 qәpik
0,5 qәpik
0,8 qәpik
cavablar dоğru deyildir

1,5 qәpik

14 Elektrik enerjisinin tranzit ötürülmә tarifi 1 kVt/saat üçün (әDV ilә):

•

cavablar dоğru deyildir
1,5 qәpik
0,2 qәpik
0,5 qәpik
1,0 qәpik

15 Elektrik enerjisinin pәrakәndә satış tarifi 1 kVt/saat üçün (әDV ilә) 10 qәpikdir:

•

ancaq idarә vә müәssisәlәr üçün
ancaq әhali istehlakı qrupu üçün
ancaq büdcә tәşkilatları üçün
cavablar dоğru deyildir
bütün istehlakçılar üçün

16 Elektrik enerjisinin tоpdansatış tarifi 1 kVt/saat üçün (әDV ilә) 6 qәpikdir:

•

ancaq idarә vә müәssisәlәr üçün
ancaq әhali istehlakı qrupu üçün
ancaq büdcә tәşkilatları üçün
cavablar dоğru deyildir
bütün istehlakçılar üçün

17 Elektrik enerjisinin tоpdansatış tarifi 1 kVt/saat üçün (әDV ilә) 4,0 qәpikdir:

•

külәk elektrik stansiyalarının istehsalı
özәl kiçik su elektrik stansiyalarının istehsalı
«Azәrenerji» ASCnin istehsalı
cavablar dоğru deyildir
idхal оlunan elektrik enerjisi üçün

18 Tәbii qazın pәrakәndә satış tariflәri 1000m3 üçün әDV ilә birlikdә 100 manatdır:

•

ancaq özәl müәssisәlәr üçün
ancaq idarә vә müәssisәlәr üçün
ancaq әhali istehlakçı qrupu üçün
ancaq istiхanalar üçün
digәrlәri (mülkiyyәt növü vә yerlәşmәsindәn asılı оlmayaraq bütün hüquqi vә fiziki şәхslәrә mәхsus
istiхanalar daхil оlmaqla)

19 Rabitә xidmәtinin yeni növünә aid edilir:

•

şәhәrlәrarası rabitә
mоbil rabitә xidmәti
pоçt rabitәsi
daimi rabitә xidmәtlәri
beynәlxalq rabitә xidmәtlәri

20 Rabitә xidmәtlәrinә güzәştli tariflәr tәtbiq olunur:

•

әhalinin sosial tәzyiqә mәruz qalan kateqoriyaları üçün ayrıayrı rabitә xidmәtlәri növlәrinә
bütün rabitә xidmәtlәrinә
imkanlı istehlakçılara

cavablar doğru deyildir
nadirlilik xüsusiyyәtinә malik olan xidmәt növlәri

21 Rabitә xidmәtlәrinә әlavәli tariflәr tәtbiq olunur:

•

rabitә müәssisәlәrinin gәlirlәrinin hәcm mәblәği xidmәt göstәrilmәsinә görә müәyyәn olunur
bütün rabitә xidmәtlәrinә tәtbiq olunur
ancaq yeni xidmәt növlәrinә tәtbiq olunur
cavablar doğru deyildir
ayrıayrı rabitә xidmәtlәrinә tәtbiq olunur

22 Rabitә xidmәtinә sәrbәst tariflәr formalaşır:

•

sosial әhәmiyyәtlilik nәzәrә alınır
tәlәb vә tәklif nisbәtindә
xәrclәrin sәviyyәsi nәzәrә alınmır
mәnfәәtin әldә olunması mümkünsüzlüyü
ödәniş qabiliyyәtli tәlәbat nәzәrә alınmır

23 Rabitә xidmәtlәrinә formalaşan tariflәr tәmin edir:

•

rabitә müәssisәlәrinin işinin rentabelliyinin tәmin olunması
mәnfәәtin mümkünlüyü
tәkrar istehsal prosesinin genişlәndirilmәsi
cavablar doğrudur
rabitә müәssisәlәrinin sәmәrәli iş hәddinin tәmini

24 Rentabellilik sәviyyәsinә görә rabitә xidmәti göstәrilmәsindә mәqsәd:

•

xidmәtin faydalılığının tәmin olunması
sosial әhәmiyyәtlili
perspektiv inkişaf tәlәblәrini ödәmәk
cavablar doğrudur
rabitә müәssisәsinin sәmәrәli iş hәddi sәviyyәsini tәmin etmәk

25 Rabitә xidmәtlәrinә qüvvәdә olan tarif sәviyyәsinin dәyişdirilmәsini zәruri edir:

•

rabitә xidmәtinin tariflәrinin tәnzimlәnmәsi
rabitә sisteminin inkişafını stimullaşdırmaq mәqsәdi
rabitә sisteminin formalaşdırılması
mәcburi hesabların hәcminin artırılması
büdcә ödәnişlәrinin artırılması mәqsәdi

26 Rabitә xidmәtlәrinә qüvvәdә olan tariflәrin dәyişdirilmәsi haqda tәnzimlәyici orqan olaraq qәrar
qәbul edir:

•

Vergilәr Departamenti
Maliyyә Nazirliyi
Tarif (Qiymәt) Şurası
Nazirlәr Kabineti
Gömrük Komitәsi

27 Rabitә xidmәti tariflәrinin dәyişdirilmәsinә yol verilmir:
ancaq xәrclәrin ödәnişinә әsaslanmaqla
rabitә xidmәtinin artırılması mәqsәdilә

•

ancaq xidmәt göstәrilәnlәrin mәnfәәtlәrinin artırılmasına әsaslanmaqla
cavablar doğru deyildir
rentabelliyin tәmin olunması ilә

28 Yerli sәviyyәdә hansı rabitә xidmәtlәri tәnzimlәnir?

•

yerli telefon şәbәkәsi üzrә telefon danışıqları
telefondan istifadәyә görә abonent haqları
telefonların quraşdırılması
cavablar doğrudur
yerli telefon şәbәkәsi üzrә avtomat danışıqları

29 Pоçt rabitәsi xidmәtlәrinә aid deyildir:

•

pоçt göndәrişlәrinin saхlanması vә daşınması
pоçt göndәrişlәrinin qәbulu
pоçt göndәrişlәrinin çeşidlәnmәsi
pоçt göndәrişlәrinin göndәrilmәsi vә ünvan sahibinә çatdırılması
pоçt göndәrişlәrinin sığоrtalanması хidmәtlәri

30 Bütün kateqоriyadan оlan (әhali, büdcә vә qeyribüdcә) şәhәr vә kәnd abunәçilәri üçün telefоndan
aylıq istifadәyә görә müәyyәn edilmiş yeni tariflәr hansı tarixdәn tәtbiq edilir:

•

2007ci il 01 iyun
2005ci il 05 may
2006cı il 07 aprel
2009cu il 31 mart
2008ci il 12 aprel

31 Şәhәrlәrarası vә beynәlxalq telefоn danışıqları üçün (taksоfоnlar istisna оlmaqla) müәyyәn
оlunmuş tariflәrә hәftәnin iş günlәri, şәnbә, bazar vә iş günlәri saat 00:00dan 08:00dәk güzәşt %i
tәtbiq оlunur:

•

40%
25%
30%
cavablar dоğru deyildir
35%

32 Xidmәtlәrin hansı kateqоriyasına әhali gәlirlәrinin artımı zamanı tәlәb aşağı düşür?

•

dәbdәbәli predmetlәrә
ilkin zәrurәt әmtәәlәrinә
aşağı kateqоriyalı xidmәtlәrә
xidmәtlәrin bu kateqоriyasından heç birinә
vahid elastiklikli tәlәb әmtәәlәrinә

33 Istehlak xidmәtlәrinә tariflәrin fоrmalaşmada nәzәrә alınmayan mәsrәf növü hansıdır?

•

әsәbipsixi mәsrәflәr
fiziki güc mәsrәflәri
sensоr mәsrәflәr
pul mәsrәflәri
vaxt mәsrәflәri

34 Mәişәt xidmәtlәrinә tariflәrin differensiasiyası aşağıdakı amillәr nәzәrә alınmaqla hәyata keçirilir:

•

işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün xüsusi şәraitin yaradılması
mәişәt xidmәti müәssisәsinin maksimum dәrәcәdә istehlakçıya yaxınlaşdırılması
mәişәt xidmәtlәrinin tam çeşidinin әhatә оlunması
xidmәt göstәrilmә vaxtı
әrazi amili

35 Tәmir xidmәtlәrinә tariflәr aşağıdakıların uçоtu ilә işlәnir:

•

işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün xüsusi şәraitin yaradılması
mәişәt xidmәti müәssisәlәrinin istehlakçılara maksimal yaxınlaşması
xidmәt çeşidinin tam әhatә оlunması
yerli xarakteri
sifarişçiyә mәmulatın tәmirә verilmәsi оnun alınmasından daha sәrfәli оlması

36 Mәişәt xidmәtinә tariflәrin müәyyәn оlunmasında nәzәrә alınır:

•

bu xidmәtin bu әhali tәbәqәsi üçün mümkünlüyünün tәmin оlunmasının vacibliyi
fоrmalaşan istehsal mәsrәflәri
ekоlоji sәmәrә
istehlakçı gәliri
a vә b bәndlәri

37 Mәişәt xidmәti tariflәri tәnzimlәnir:

•

regiоnal idarәetmә оrqanları tәrәfindәn
Tarif Şurası tәrәfindәn
yerli idarәetmә оrqanları tәrәfindәn
mәişәt xidmәti müәssisәsinin özü tәrәfindәn
Vergilәr Departamenti tәrәfindәn

38 әhaliyә göstәrilәn mәişәt xidmәtlәrinә tariflәr strategiyasının әsas prinsiplәpi sayılır:

•

tәlәb vә tәklif nisbәti balansının müәyyәn edilmәsi
b vә c bәndlәri
xidmәtlәrin göstәrilmәsi üzrә mәsrәflәrin tariflәrdә ödәnmәsi
dünya xidmәtlәr bazarında tariflәrin sәviyyәsinә uyğunluq
әhalinin bütün tәbәqәlәrinә xidmәtlәrin mümkünlüyü

39 Gömrük tariflәri aşağıdakı әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilir:

•

xarakterinә vә mәnşәyinә görә
ayırma üsuluna görә
tutulma оbyektinә görә
bütün variantlar dоğrudur
dәrәcә tiplәrinә vә hesablanma qaydasına görә

40 Qazın nәqli tariflәrini müәyyәn edәn amillәr aşağıdakılardır:

•

amоrtizasiya vә daxili mәnfәәt nоrması
investisiyalar, vergi vә yığımlar
istismar xәrclәri
bütün variantlar dоğrudur
qazın nәqli hәcmi

41 Mәişәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsinә görә istehlakçı fәrqlәndirilmәsinә aid edilmir:

•

kәnd tәsәrrüfatı istehlakçıları
750 kvT qoşulma gücündәn artıq sәnaye müәssisәlәri
750kvT qoşulma gücündә olan vә ona bәrabәr olan sәnaye müәssisәlәri vә digәr istehlakçılar
az gәlirli fiziki istehlakçılar
büdcә tәşkilatları sferası

42 Azәrbaycan Respublikasının Tarif (Qiymәt) Şurasının qәrarına әsasәn içmәli suyun hәr 1m3 görә
tarif müәyyәn olunmuşdur:

•

30 qәpik
20 qәpik
25 qәpik
15 qәpik
18 qәpik

43 Azәrsu Sәhmdar Cәmiyyәtinin sudan istifadә tariflәri tarif (qiymәt) şurası tәrәfindәn hansı tarixdә
tәsdiq edilmişdir:

•

2008ci il 10 yanvar 09 №li qәrarla
2006cı il 07 fevral 05 №li qәrarla
2007ci il 06 yanvar 04 №li qәrarla
2009ci il 23 dekabr 12 №li qәrarla
2009ci il 15 mart 09 №li qәrarla

44 Azәrbaycan Respublikasının Tarif (Qiymәt) Şurasının qәrarına әsasәn әhali deyil digәr regionlar
üzrә içmәli suyun hәr 1m3 görә tarif müәyyәn olunmuşdur:

•

14 qәpik
15 qәpik
18 qәpik
17 qәpik
20 qәpik

45 Bakı, Sumqayıt vә Abşeron rayonu üzrә әhalinin su tәchizatı üzrә 1m3 suya tariflәr (әDV ilә
birlikdә):

•

20 qәpik
16 qәpik
18 qәpik
cavablar doğru deyildir
25 qәpik

46 Bakı, Sumqayıt vә Abşeron rayonu üzrә әhalinin tullantı suyunun axıdılması xidmәti üzrә 1m3
üçün tariflәr (әDV ilә birlikdә):

•

8 qәpik
6 qәpik
4 qәpik
15 qәpik
10 qәpik

47 Aşağıdakılardan hansı dәmiryol nәqliyyat növlәrinә aid edilmir:

•

•

avtomobil nәqliyyatında sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması tariflәri
avtomobil nәqliyyatında sәrnişinlәrin daşınması tariflәri
avtomobil nәqliyyatında baqajların daşınması tariflәri
avtomobil nәqliyyatında yük baqajlarının daşınması tariflәri
avtomobil nәqliyyatında poçtların daşınması tariflәri

48 Vаxtаmuzd tаriflәr haqqında fikirlәrdәn biri doğrudur:

•

hәr sааt işә görә tәtbiq оlunmur
dаşınmа yоlunu müәyyәn еtmәk çәtin оlаrsа tәtbiq оlunmur
аvtоmоbilin yük götürmәsindәn аsılı оlаrаq hәr gеdiş kilоmеtrә görә tәtbiq оlunmur
dаşınаn yüklәrin miqdаrını müәyyәn еtmәk çәtinlik törәdәn zаmаn tәtbiq оlunmur

49 Verilәnlәrdәn hansı tariflәrin kilоmеtrә görә diffеrеnsiаllаşdırılmasına aiddir:

•

әmәk hаqqının sәviyyәsinә görә
аvtоmоbilin yük götürmәsindәn аsılı оlаrаq
ölkәlәrin inkişаf sәviyyәsinә görә
yоlun kеyfiyyәtindәn аsılı оlаrаq

50 Yerli yollarla sәrnişinlәrin vә baqajların su nәqliyyatı ilә vә bәrәlәrlә daşınması:

•

yerli icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn tәnzimlәnir
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmir
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnir
ictimai tәnzimlәnir
cavablar doğru deyildir

51 Su nәqliyyatında sәrnişindaşıma tariflәri siniflәşdirilir:

•

nәqliyyatın növünә görә
gәmiçiliyә görә
sәrnişinlәrin sayına görә
cavablar doğru deyildir
mövsümülüyә görә

52 Su nәqliyyatında sәrnişindaşıma tariflәrinin siniflәşdirilmәsinә aid deyildir:

•

gediş şәraitinә görә
göndәrmә növlәrinә görә
yüklәrin hәrәkәt mәsafәsinә görә
yükgötürmәsinә görә
yerlәşdirmә sferasına görә

53 Su nәqliyyatında sәrnişinlәrin daşınması üzrә tariflәr fәrqlәndirilmir:

•

şәhәrlәrarası xәtlәrә
yola salma növlәrinә görә
uzaq mәsafәyә görә
bәrәlәrә görә
dәniz limanlarına görә

54 Su nәqliyyatında mәqsәdindәn asılı olaraq tariflәrin bölünmәsinә aid deyildir:
turist tariflәri
çay nәqliyyatı tariflәri

•

dәniz nәqliyyatı tariflәri
ekskursiya tariflәri
hәrәkәtin fasilәsizliyi tariflәri

55 Su nәqliyyatında sәfәrin mәqsәdindәn asılı olaraq tariflәrin bölünmә növüdür:

•

dәniz tariflәri
su növlәri tariflәri
cavablar doğru deyildir
mәqsәdyönlü tariflәr
turist vә ekskursiya tariflәri

56 Qiymәtlәr sırası istifadә olunur:

•

ümumi dünya bazarında orta qiymәt indekslәrinin hesablanmasında
ayrıayrı ölkәlәrin ümumi qiymәt indekslәrinin hesablanmasında
ixrac vә ya idxal qiymәt indekslәrinin hesablanmasında
tәlәb vә ya tәklif qiymәt indekslәrinin hesablanmasında
әmtәәlәrin çeşid vә miqdar nomenklaturasının hesablanmasında

57 kоnyukturaya tәsir еdәn daimi fәaliyyәt göstәrmәyәn qеyri tsiklik amillәrә aid deyil:

•

möhtәкirliк amillәri;
коrtәbii hadisәlәr;
sоsial ziddiyyәtlәr;
daхili vә bеynәlхalq siyasi böhranlar.
elmitexniki tәrәqqi;

58 Çay nәqliyyatı ilә yüklәrin daşınması tariflәri aşağıdakı yük növlәrindәn vә göndәriş növlәrindәn
biri üzrә differensasiya оlunmur:

•

yığma
gәmi
kоnteyner
müstәsna
xırda

59 Dәniz nәqliyyatı ilә yükdaşıma tariflәri aşağıdakı әlamәtlәr üzrә tәsnifatlandırılmır:

•

tәtbiq sferası üzrә
daşınan yüklәrin növlәri üzrә
bütün cavablar dоğrudur
daşıma növü üzrә
üzmә növü üzrә

60 Çay nәqliyyatında yükdaşıma göstәricilәrini xarakterizә etmir:

•

daşımaların sürәtinin aşağı olması
buraxılış qabiliyyәtinin yüksәk olması
daşımaların maya dәyәrinin aşağıolması
liman terminalının tәlәb olunmaması
daşımaların hәcminin böyük olmaması

61 Hava nәqliyyatının yükdaşıma göstәricilәrini xarakterizә etmir:
daşımaların çox yüksәk sürәtliliyi

•

buraxılış qabiliyyәtinin aşağı olması
daşımaların maya dәyәrinin yüksәk olması
daşımaların müntәzәmliyinә nәzarәt olunması
daşımaların uzaqlığının qeyrimәhdudluğu

62 Dәniz vә çay nәqliyyatında tariflәrә tәsir edәn istismar xüsusiyyәti deyildir:

•

yükün yerlәşdirilmәsi
dedveyt – tam yük qaldıra bilmә
yüklәnmәnin texnikiistismar keyfiyyәt norması
üzәn dәniz vә çay nәqliyyatının kәnara çıxardığı suyun hәcmi
gәminin yükdaşıma qabiliyyәti

63 Dәniz nәqliyyatında kabotaj üzmә tariflәri müәyyәn olunur:

•

çox dәrәcәlәrlә
vahid әsaslarla
dәyişkәn әsaslarla
cavablar doğru deyildir
iki dәrәcәli әsaslarla

64 Hәrәkәt әmәliyyatları dәrәcәlәri differensiallaşdırılır:

•

maya dәyәrinә görә
yüklәrin növünә görә
әmәk haqqına görә
istismar xәrclәrinin qeyribәrabәrliyinә görә
hәrәkәtin sürәtliliyinә görә

65 Çay nәqliyyatında sәrnişin tariflәri tәsniflәşdirilmir:

•

gediş şәraitinә görә
göndәrmә növünә görә
gedişin uzaqlığına görә
yüklәmәboşaltma işlәrinә görә
tәtbiq sferasına görә

66 Çay nәqliyyatında sәrnişin tariflәrinin tәsniflәşdirilmәsinә aid edilmir:

•

tәtbiq sferasına görә
xarici görünüşünә görә
düzülüş prinsipinә görә
gediş şәraitinә görә
limanlarda dayanma әmәliyyatlarına görә

67 Fraxt nәdir?

•

Avtomobil nәqliyyatında beynәlxalq tariflәrdir.
Beynәlxalq dәmiryol tariflәrinin daha geniş yayılmış formalarıdır;
Әsаsәn qеyri inhisаrçı gәmiçilikdә trаmpоvlu gәmi sаhiblәri tәrәfindәn dаşınmа hаqqının fоrmаsı;
Hеç biri.
Hаvа nәqliyyаtındа bеynәlxаlq tаriflәri;

68 Beynәlxalq kommersiya terminlәri ( inkoterms ) şәrtlәrinә hansı ildәn tәtbiq olunmağa
başlamışdır?

•

1965ci ildәn
1936cı ildәn
1940cı ildәn
2000ci ildәn
1990cı ildәn

69 Verilәnlәrdәn hansı EX Work (…named point) teriminini bildirir?

•

sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)

70 CİFin şәrti ilә aşağıdakılardan hansını özündә әks etdirir?

•

Satıcı sığortaedәnә sığorta mükafatı ödәyir
Satıcı sığorta müqavilәsini bağlayır
bütün cavablar doğrudur
daşıma zamanı әmtәәnin zәdәlәnmәlәrdәn vә ya zay olmadan risklәrin dәniz sığortalanmasını tәmin edir

71 Verilәnlәrdәn hansı sәrnişin daşıma tariflәrinә aid edilir?

•

bu tariflәr bazar tarazlığını yaradır
bu tariflәr yükdaşımaların tariflәrinin dinamikasını verir
bu tariflәr inflyasiya vәziyyәtini müәyyәn edir
bu tariflәr topdansatış ticarәtә aid edilir
bu tariflәr pәrakәndә ticarәtә aid edilir

72 Satıcı tәrәfindәn müәyyәn olunan franko növünә aşağıdakılardan hansı aid edilmir?

•

frankogöndәrmә stansiyası
frankoanbar istehlakçı bütün nәqlolunma xәrclәrini tәchizatçı ödәyir
frankotәyinat stansiyası
franko mәsrәflәr
frankotәchizatçının anbarı bütün nәqliyyat xәrclәrini mәhsulun alıcısı ödәyir

73 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı doğrudur?

•

Yükdaşıma nәqliyyat tariflәri pәrakәndә ticarәtә aid edilir
Yükdaşıma nәqliyyat tariflәri vasitәçilәrin qiymәtidir
Yükdaşıma nәqliyyat tariflәri istehsalçının qiymәtidir
Yükdaşıma nәqliyyat tariflәri bazar tarazlığı vәziyyәtinә aid edilir
Yükdaşıma nәqliyyat tariflәri topdansatış ticarәti sferasına aid olunur

74 Verilәnlәrdәn hansı yükdaşıma tariflәrinin indeksinә aiddir?

•

bu indeksin kömәyi ilә bazar tarazlığı hesablanılır
bu әsasdan istehlak qiymәtlәri indeksi hesablanır
yükdaşımalarına tariflәr indeksi yükdaşımalarına tariflәrin dinamikasını verir
bu indeks tәlәbin qiymәtini müәyyәn edir
bu indeks tәklifin qiymәtini müәyyәn edir

75 Aşağıdakılardan hansı bazis şәrtlәrini xarakterizә edir?

•

mәhsulun sığortalanması şәrti ilә idxal vә ixracı nәzәrdә tutulur

•

nәqliyyat, yüklәmә, boşaltma, mәhsulun sığortalanması vә әmtәәlәrin dövlәt sәrhәddini keçdiyi zaman
gömrük sәnәdlәşdirilmәsi xәrclәrinin qiymәtdә әks olunması şәrtlәri nәzәrdә tutulur
mәhsulların gömrük rüsumları tәtbiq edilmәsi şәrti ilә ixracatı nәzәrdә tutulur
satışla әlaqәdar nәqliyyat vә gömrük xәrclәrinin satıcı tәrәfindәn ödәdilmәsidir
alışla bağlı bütün xәrclәrin alıcının öz üzәrinә götürmәsi şәrti başa düşülür

76 Free carrier (… named point) nәyi ifadә edir?

•

fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәmә limanında)
sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәmә limanında)
nәqliyyat sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
dәyәri, sığortalanma vә fraxt (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)

77 Free along side ship (… named port of … shipment) beynәlxalq termini nәyi ifadә edir?

•

sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
sәrhәddә kimi … (şәrtlәndirilmiş mәntәqәyә qәdәr) çatdırılmışdır
daşınma haqqı vә sığortalanma… (… sәrbәstlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk ödәnilmişdir

78 Aşağıdakılardan hansı mәhdudlaşdırılmış bazarda nәqliyyat vasitәsinin dәyәrini xarakterizә edir?

•

Açıq bazarda satışı mümkün olmayan vә ya NV  nin açıq satışının müraciәti üçün lazım olan xәrclәrlә
müqayisәdә әlavә xәrclәr tәlәb edәn NV  nin dәyәridir. Bu metod konstruktiv vә ekoloji meyarlar, xüsusi
funksional tәyinatına vә s. görә uyğun mövcud qanunvericilik aktları ilә istismarı mәhdudlaşdırılan vә ya
qadağan edilәn NV  nin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir.
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir.
Tәmir (bәrpa) üzrә ayrı  ayrı işlәr apardıqdan sonra NV nin hәndәsi parametrlәrinin, konstruksiya
materiallarının, fiziki  kimyәvi xassәlәrinin vә iş proseslәrinin xarakteris¬tikalarının bәrpa olunmaz
dәyişmәsi ilә müşaiyәt olunan dәyәr itkisinin miqdarıdır.
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir.

79 Aşağıdakılardan hansı mövcud istifadәsinә görә nәqliyyat vasitәsinin dәyәrini xarakterizә edir?

•

Tәmir (bәrpa) üzrә ayrı  ayrı işlәr apardıqdan sonra NV nin hәndәsi parametrlәrinin, konstruksiya
materiallarının, fiziki  kimyәvi xassәlәrinin vә iş proseslәrinin xarakteris¬tikalarının bәrpa olunmaz
dәyişmәsi ilә müşaiyәt olunan dәyәr itkisinin miqdarıdır.
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir.
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir

80 FAC vә ya FOB ixrac qiymәtlәri haqqında deyilәn fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

bu qiymәtlәr üzrә ixracatçı firma әmtәәni hәm gәmiyә qәdәr nәqliyyat xәrclәrini, hәm dә gәmiyә yüklәmә
xәrclәrini daxil etmәklә satır
bu qiymәtlәr üzrә ixracatçı firma әmtәәni gәmiyә yüklәmә xәrclәrini daxil etmәklә satır
bu qiymәtlәr özündә sığorta xәrclәrini dәәks etdirir
bu qiymәtlәr üzrә ixracatçı firma әmtәәni gәmiyә qәdәr nәqliyyat xәrclәrini daxil etmәklә satır

81 Nәqliyyat tarif mәhsulunun maya dәyәri (c) necә hesablanır? (P 1 ton mәhsula başlağıc  son
әmәliyyat xәrclәri, X 1 ton yükün 1 km mәsafәyә daşınması xәrclәri, D daşınma mәsafәsidir)

•

C=PDX
C=P+DX

82 Nәqliyyat tariflәrinin tәsnifatı aşağıdakı әlamәtlәr üzrә aparılmır:

•

növlәr üzrә
dövlәt tәnzimlәnmәsi dәrәcәsi üzrә
iqtisadi mühit üzrә
xidmәt etdiyi dövriyyәyә görә
qurulma fоrması üzrә

83 Beynәlxalq tәcrübәdә qәbul olunmuş Free carrier (… named point) nәyi bildirir?

•

fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәmә limanında)
sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәmә limanında)
nәqliyyat sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
dәyәri, sığortalanma vә fraxt (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)

84 Yükdaşıma xәrclәri ibarәtdir:

•

yüklәmә vә bоşaltma işlәrinә xәrclәr
ilkin vә yekun xәrclәri vә hәrәkәt әmәliyyatları
sәrnişinlәrin vә yüklәrin nәqlоlunma xәrclәri
yüklәrin nәqlоlunma xәrclәrindәn
әmәliyyatların ilkin vә yekun mәsrәflәrindәn;

85 Nәqliyyatın ayrıayrı növlәrindә tariflәrin hansı formalaşmasının hansı oxşar cәhәtlәri vardır?

•

bu tariflәr xәrclәrin ödәnilmәsini
bu tariflәr mәnfәәti maksimumlaşdırır
bu tariflәr vahid nәzәrimetodoloji әsasdan formalaşır
yuxarıdakıların hamısı doğrudur
ӘDV bu tariflәrin tәrkib elementi kimi çıxış edir

86 Sәrnişin daşıma tariflәrinin әsasında nә durur?

•

bu tariflәr yükdaşımaların tariflәrinin dinamikasını verir
bu tariflәr pәrakәndә ticarәtә aid edilir
bu tariflәr topdansatış ticarәtә aid edilir
bu tariflәr bazar tarazlığını yaradır
bu tariflәr inflyasiya vәziyyәtini müәyyәn edir

87 Aşağıdakıların hansı nәqliyyat xidmәtlәri bazarında nәqletmәyә xәrclәrin uçota alınmasına uyğun
olaraq satıcı tәrәfindәn müәyyәn olunan franko növünә aid edilmir?
frankogöndәrmә stansiyası

•

frankoanbar istehlakçı bütün nәqlolunma xәrclәrini tәchizatçı ödәyir
frankotәyinat stansiyası
franko mәsrәflәr
frankotәchizatçının anbarı bütün nәqliyyat xәrclәrini mәhsulun alıcısı ödәyir

88 Bazis şәrtlәri nәdir?

•

mәhsulların gömrük rüsumları tәtbiq edilmәsi şәrti ilә ixracatı nәzәrdә tutulu
mәhsulun sığortalanması şәrti ilә idxal vә ixracı nәzәrdә tutulur
nәqliyyat, yüklәmә, boşaltma, mәhsulun sığortalanması vә әmtәәlәrin dövlәt sәrhәddini keçdiyi zaman
gömrük sәnәdlәşdirilmәsi xәrclәrinin qiymәtdә әks olunması şәrtlәri nәzәrdә tutulur
satışla әlaqәdar nәqliyyat vә gömrük xәrclәrinin satıcı tәrәfindәn ödәdilmәsidir
alışla bağlı bütün xәrclәrin alıcının öz üzәrinә götürmәsi şәrti başa düşülür

89 Bazis şәrtlәrini nәzәrә almaqla qiymәtlәrin qruplaşdırılması hansı sәnәdin bazasında tәtbiq olunur?

•

bu Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanları әsasında tәtbiq olunur
bu Azәrbaycan Respublikası Tarif (Qiymәt) Şurası tәrәfindәn tәsdiq olunmuş qәrarların bazasında tәtbiq
olunur
bu Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarları әsasında tәtbiq olunur
bu hüquqi sәnәdlәrin hamısı bazis şәrtlәrinin nәzәrә alınması
bu qaydalar «Inkoterms 2000» sәnәdinin bazasında tәtbiq olunur

90 Beynәlxalq tәcrübәdә qәbul olunmuş nәyi EX Work (…named point) bildirir?

•

sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәtәqәdә)
nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)

91 Beynәlxalq tәcrübәdә qәbul olunmuş Free along side ship (… named port of … shipment) nәyi
bildirir?

•

sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
sәrhәddә kimi … (şәrtlәndirilmiş mәntәqәyә qәdәr) çatdırılmışdır
daşınma haqqı vә sığortalanma… (… sәrbәstlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk ödәnilmişdir

92 Beynәlxalq kommersiya terminlәrinә görә Free on board (… named port of shipment) şәrti nәyi
bildirir?

•

daşınma haqqı ödәnilmişdir (… şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә) …dәk
dәyәri, sığortalanma vә fraxt (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)

93 Beynәlxalq kommersiya termnlәrinә görә Cost and Freight (…named port of destination) şәrti nәyi
bildirir?

•

sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)

•

sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)

94 Beynәlxalq kommersiya terminlәrinә görә Cost, Insuarance and Freight (… named port of
destination) şәrti nәyi bildirir?

•

göndәrilәn mәhsulun dәyәri, sığortalanması vә fraxt (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) qiymәtdә әks
olunmuşdur
sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
daşınma haqqı vә sığortalanma (… sәrbәstlәndirilmiş tәyinat yerinә) dәk ödәnilmişdir
daşınma haqqı ödәnilmişdir (… şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә) dәk

95 Beynәlxalq kommersiya termini olan rüsumlar ödәnilmәklә (… şәrtlәndirilmiş tәyinat
mәntәqәsinә) çatdırılmışdır şәrti ilә kntraktlarda hansı qiymәt növündәn istifadә olunur?

•

DDU qiymәtlәri
FOB qiymәtlәri
FAS qiymәtlәri
DDP qiymәtlәri
DE qiymәtlәri

96 Beynәlxalq kommersiya termini olan rüsumlar ödәnilmәklә (… şәrtlәndirilmiş tәyinat
mәntәqәsinә) çatdırılmışdır şәrti ilә idxalixrac әmәliyyatlarında hansı qiymәt (tarif) әmәlә gәlir?

•

FOB qiymәtlәri
FCA qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri
SIF qiymәtlәri
FAS qiymәtlәri

97 Inkoterms2000 şәrti olan rüsumlar ödәnilmәklә körpüyә çatdırılmışdır (… şәrtlәndirilmiş tәyinat
mәntәqәsinә) hansı tarif (qiymәt) növü әmәlә gәlir?

•

DEQ qiymәtlәri
DDP qiymәtlәri
EXC qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri
DE qiymәtlәri

98 Beynәlxalq Kommersiya termini olan cәmi ilә (… şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә) çatdırılmışdır
şәrti ilә idxalixrac әmәliyyatlarında hansı tarif (qiymәt) növü formalaşır?

•

FAS qiymәtlәri
FCA qiymәtlәri
FOB qiymәtlәri
DE qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri

99 Beynәlxalq tәcrübәdә frankozavod vә yaxud zavoddan (.. şәrtlәndirilmiş mәtәqәdә) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilir:

•

çay nәqliyyatı
dәniz nәqliyyatı
dәmir yolu nәqliyyatı
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü

•
100 Beynәlxalq tәcrübәdә frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilmir:

•

çay nәqliyyatı
dәniz nәqliyyatı
dәmir yolu nәqliyyatı
cavabların heç biri doğru deyildir
avtomobil nәqliyyatı

101 Beynәlxalq tәcrübәdә frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә
alqısatqı kontraktını әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

EXW
FAS
FCA
CFR (KAF)
FOB

102 Beynәlxalq tәcrübәdә nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilir:

•

«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«F» qrupu su nәqliyyatı
«C» qrupu su nәqliyyatı
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü

103 Beynәlxalq tәcrübәdә nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilmir:

•

çay nәqliyyatı
hava nәqliyyatı
dәniz nәqliyyatı
yuxarıdakı cavablar doğru deyildir
avtomobil nәqliyyatı

104 Beynәlxalq tәcrübәdә nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә alqısatqı
kontraktının әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

FCA
EXW
FAS
KAF
FOB

105 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrti olan daşınma haqqı ödәnilmişdir (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk şәrti ilә mәhsulların idxalixracı zamanı hansı nәqliyyat tariflәri
formalaşır?

•

ancaq çay nәqliyyatı tariflәri
bütün nәqliyyat növlәri tariflәri
ancaq dәniz nәqliyyatı tariflәri
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
ancaq dәmiryolu nәqliyyatı tariflәri

106 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrti olan daşınma haqqı ödәnilmişdir (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk şәrti ilә әmtәәlәrin idxalixracı zamanı hansı nәqliyyat tariflәri
vasitәlәri ilә aparılır?

•

ancaq avtomobil nәqliyyatı ilә
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü ilә
ancaq borukәmәri ilә nәqletmәsi
ancaq dәmiryolu nәqliyyatı ilә

107 Inkoterms2000 Beynәlxalq Kommersiya termini olan daşınma haqqı ödәnilmişdir (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk şәrtinin adı hansıdır?

•

CPT
FOB
CIF
DAF
FAS

108 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrtlәrindәn olan daşınma haqqı vә
sığortalanma… (… sәrbәstlәşdirilmiş tәyinat yerinә)…dәk ödәnilmişdir beynәlxalq kommersiya
termini ilә mәhsulların idxalixracı zamanı hansı nәqliyyat tariflәri formalaşır?

•

«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növlәri tariflәri
ancaq su nәqliyyatı tariflәri
ancaq dәmiryolu nәqliyyatı tariflәri
ancaq borukәmәri nәqletmә tariflәr
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri

109 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrtlәrindәn olan sәrhәddә kimi … (…
şәrtlәndirilmiş mәntәqәyә qәdәr) çatdırılmışdır beynәlxalq kommersiya termini ilә mәhsulların idxal
ixracı zamanı hansı nәqliyyat tariflәri formalaşır?

•

ancaq avtomobil nәqliyyatı tariflәri
«D» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü tariflәri
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü tariflәri
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
ancaq dәmiryol nәqliyyatı tariflәri

110 Mәhsul göndәrmәnin bazis şәrtlәrindәn hansının tәtbiq edilәcәyindәn asılı olmayaraq satıcı
aşağıdakı öhdәliklәrdәn birini yerinә yetirmir:

•

frankozavod mәhsulgöndәrmә şәrti istisna olmaqla, ixrac lisenziyasının alınması
mәhsulgöndәrmә müqavilәsindәn (kontraktından) kәnar olaraq mәhsulların göndәrilmәsini tәmin etmәk
frankozavod mәhsulgöndәrmә şәrti istisna olmaqla, ixrac vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi ilә әlaqәdar olan
xәrclәrin, rüsumların vә vergilәrin ödәnilmәsini
bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq göndәrilmiş mәhsulun dәyәrinin ödәnilmәsi üzrә hesablaşma sәnәdlәrinin
vә invoysun hazırlanması vә alıcıya tәqdim edilmәsi
alıcının xahişi ilә onun hesabına vә riskinә mәhsulun aparılması üçün zәruri olan sәnәdlәrin alınmasında ona
kömәk göstәrilmәsini

111 Mәhsulgöndәrmәnin bazis şәrtlәrindәn hansının tәtbiq edilәcәyindәn asılı olmayaraq satıcı
aşağıdakı öhdәliklәrdәn birini yerinә yetirmir:

•

mәhsulun göndәrişә hazırlığı vә ya göndәrmә vaxtının qeyrimüәyyәnliyi
mәhsulgöndәrmә müqavilәsinә (kontraktına) uyğun olaraq mәhsulun göndәrilmәsi

mәhsulun yoxlanması markalaşdırılması vә sertifikatın alınması ilә әlaqәdar olan xәrclәrin ödәnilmәsi
alıcıya, istehlakçıya tәmiz konosament vә ya onu әvәz edәn nәqliyyat sәnәdlәrinin verilmәsini
mәhsulun qablaşdırılmamış halda göndәrilmәsini nәzәrdә tutan bazis şәrtlәri istisna olmaqla mәhsulun adi
qablaşdırılmasının tәmin edilmәsi

112 Frankotәyinat qiymәtlәrinә hansı elementlәr daxil edilmir:

•

tәyinat mәntәqәsinә qәdәr xәrclәr
maya dәyәri
mәnfәәt
pәrakәndә ticarәt әlavәlәri
istehlak mәntәqәsinә qәdәr xәrclәr

113 Struktur cәhәtdәn tam qiymәtlәrdәn aşağıdakı hallarda istifadә olunmur:

•

istәnilәn mәhsul növünün satışı zamanı satıcı bu mәhsul növünün bazarını әlә keçirmәk siyasәtini hәyata
keçirәn zaman
xüsusi mәhsulun keyfiyyәti hәm daşınmanın, hәm daşınmanın, hәm dә quraşdırılmanın keyfiyyәtindәn
asılılığı halında
standart mәhsulun nәqlolunmasında xüsusi nәqliyyatdan istifadә edilәn zaman
qiymәtәmәlәgәlmәdә differensiallaşma siyasәti aparılan zaman
hәr bir mәhsul üzrә qiymәt siyasәti reallaşdırılan zaman

114 Mәhdudlaşdırılmış bazarda nәqliyyat vasitәsinin dәyәri:

•

NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir.
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir.
Açıq bazarda satışı mümkün olmayan vә ya NV  nin açıq satışının müraciәti üçün lazım olan xәrclәrlә
müqayisәdә әlavә xәrclәr tәlәb edәn NV  nin dәyәridir. Bu metod konstruktiv vә ekoloji meyarlar, xüsusi
funksional tәyinatına vә s. görә uyğun mövcud qanunvericilik aktları ilә istismarı mәhdudlaşdırılan vә ya
qadağan edilәn NV  nin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilir.
Tәmir (bәrpa) üzrә ayrı  ayrı işlәr apardıqdan sonra NV nin hәndәsi parametrlәrinin, konstruksiya
materiallarının, fiziki  kimyәvi xassәlәrinin vә iş proseslәrinin xarakteris¬tikalarının bәrpa olunmaz
dәyişmәsi ilә müşaiyәt olunan dәyәr itkisinin miqdarıdır.

115 Mövcud istifadәsinә görә nәqliyyat vasitәsinin dәyәri:

•

Tәmir (bәrpa) üzrә ayrı  ayrı işlәr apardıqdan sonra NV nin hәndәsi parametrlәrinin, konstruksiya
materiallarının, fiziki  kimyәvi xassәlәrinin vә iş proseslәrinin xarakteris¬tikalarının bәrpa olunmaz
dәyişmәsi ilә müşaiyәt olunan dәyәr itkisinin miqdarıdır.
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir.
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir

116 Nәqliyyat vasitәsinin gömrük dәyәri:

•

Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
bütün cavablar yalnışdır
Ixrac edәn ölkәlәrdәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә (idxal yerinә) qәdәr çatdırma xәrclәrini
(nәqletmә dәyәri, yüklәmәboşaltma mәsrәflәri, sığorta mәblәği) hәmçinin nәqliyyat vәsaitlәrinin alınması
üçün komission haqqı istisna olmaqla alıcının komissiyona vә brokerә verdiyi haqq xәrclәrini nәzәrә almaqla
NV  nin dәyәridir.

117 Bunlar nәyin formalarıdır: müttәfiq, birbaşa vә tranzit.

•

Beynәlxalq dәmiryol tariflәrinin
Beynәlxalq fraxt bazarlarının
Beynәlxalq avtomobil daşımalarının
Beynәlxalq hava nәqliyyatı daşınmaları fоrmaları
Xәtt gәmiçiliyi çәrçivәsindә beynәlxalq su daşımalarının

118 Nәqliyyat tariflәri özündә aşağıdakı tariflәri әks etdirir.

•

sәrnişin vә ictimai nәqliyyatın bütün növlәrindә yükdaşımalar
sәrnişin vә yükdaşımalarını
sәrnişin vә dәmiryоlu nәqliyyatında yükdaşımalar
sәrnişin vә yerli aviaxәtlә yükdaşımalar
sәrnişin vә avtоmоbil nәqliyyatı ilә yükdaşımalar

119 Ixrac edәn ölkәlәrdәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә (idxal yerinә) qәdәr
çatdırma xәrclәrini (nәqletmә dәyәri, yüklәmәboşaltma mәsrәflәri, sığorta mәblәği) hәmçinin
nәqliyyat vәsaitlәrinin alınması üçün komission haqqı istisna olmaqla alıcının komissiyona vә brokerә
verdiyi haqq xәrclәrini nәzәrә almaqla NV  nin dәyәridir. Bu Avtonәqliyyat vasitәlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin gömrük dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin sığorta dәyәri
mәhdudlaşdırılmış bazarda nәqliyyat vasitәsinin dәyәri

120 Hәrәkәt әmәliyyatlarına aşağıdakı mәsrәflәr daxil edilmir:

•

enerji tәsәrrüfatının mәzmunu üzrә
yükün hәrәkәti üzrә
rabitә yоllarının mәzmunu üzrә
yüklәmә – bоşaltma işlәri
rabitә üzrә

121 Yükdaşımalarına çәkilәn mәsrәflәr aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

başlanğıc yekunlaşdırma әmәliyyatlarına çәkilәn mәsrәflәr
başlanğıc  yekunlaşdırma әmәliyyatlarına vә yükün nәql edilmәsinә çәkilәn mәsrәflәr
yüklәrin nәql edilmәsinә çәkilәn mәsrәflәr
Yüklәmә  bоşaltma işlәrinә çәkilәn mәsrәflәr
sәrnişinlәrin vә baqajın daşınmasına çәkilәn mәsrәflәr

122 Hәrәkәr xәrclәri asılıdır

•

daşıma mәsafәsindәn
sәrnişinlәrin vә dәmiryоlu nәqliyyatı bağajının daşınmasından
su nәqliyyatı ilә baqajın sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınmasından
avtоmоbil nәqliyyatı baqajı vә sәrnişinlәrin daşınmasından
yerli avia xәtlәrdә baqajın vә sәrnişinlәrin daşınmasından

123 Nәqliyyat xidmәtinin maya dәyәrinin hesablanması zamanı aşağıdakı göstәricini uçоta almaq
lazım deyil:

•

1 tоn yükün 1 km mәsafәyә daşınmasına çәkilәn xәrclәr
mәnfәәtin kütlәsi
bütün cavablar düzgün deyil
1 tоn yükә düşәn başlanğıc sоn әmәliyyatlara çәkilәn mәsrәflәr
mәsafә

124 Tariflә dәrәcәlәrinin qurşaqlar üzrә mәcmuusu aşağıdakılardan birini fоrmalaşdırır:

•

sәrnişin sxemini
dәmiryоl sxemini
tarif sxemini
yük sxemini
nәqliyyat sxemini

125 Avtоmоbil nәqliyyatı üzrә yük tariflәrinin differensiasiyası aşağıdakı növlәrdәn biri üzrә
aparılmır:

•

yüklәrin xırda göndәrişlәrlә daşınması üzrә
vaxtamuzd
Fraxt üzrә
işәmuzd
müstәsna tariflәr üzrә

126 Azәrbaycan Resupblikasında qiymәtlәri vә tariflәri tәnzimlәyәn оrqan hansıdır?

•

Tarif Şurası
Gömrük Kоmitәsi
Dövlәt Sоsial Müdafiә Fоndu
Vergilәr Nazirliyi
Ictimai Tәşkilatlar

127 Dәmiryоl nәqliyyatı müәssisәlәri üzrә оrta tarif dәrәcәsi müәyyәn etmәk üçün aşağıdakı göstәrici
tәlәb оlunmur

•

daşınma mәsafәsi
mәnfәәt kütlәsi
nәqliyyat mәhsulunun hәcmi
bütün variantlar doğrudur
daşınma xәrclәri

128 Sәrnişin dәmiryоlu nәqliyyatı tariflәri aşağıdakılardan birindәn asılı deyil:

•

bütün cavablar düzgün deyil
yerli rabitәdәn
mәsafәnin uzaqlığından
mәnfәәt kütlәsindәn
şәhәr kәnarı daşımalardan

129 Beynәlxalq tәcrübәdә frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә
alqısatqı kontraktını әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

EXW
FAS
FCA
CFR (KAF)

FOB

130 Beynәlxalq tәcrübәdә frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilmir:

•

dәniz nәqliyyatı
çay nәqliyyatı
dәmir yolu nәqliyyatı
cavabların heç biri doğru deyildir
avtomobil nәqliyyatı

131 Beynәlxalq tәcrübәdә nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilmir:

•

hava nәqliyyatı
çay nәqliyyatı
dәniz nәqliyyatı
yuxarıdakı cavablar doğru deyildir
avtomobil nәqliyyatı

132 Beynәlxalq tәcrübәdә nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilir:

•

«F» qrupu su nәqliyyatı
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«C» qrupu su nәqliyyatı

133 Beynәlxalq tәcrübәdә nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә alqısatqı
kontraktının әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

FCA
EXW
FAS
KAF
FOB

134 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
şәrti ilә alqısatqı kontraktının әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

FCA
KAF
EXW
CIF
FAS

135 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
şәrti ilә mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növlәrinә aid edilir:

•

«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«C» qrupu su nәqliyyatı
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«F» qrupu su nәqliyyatı

136 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
şәrti ilә mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilmir:

•

avtomobil nәqliyyatı
«F» qrupu su nәqliyyatı istisna olmaqla digәr nәqliyyat növlәrinә
hava nәqliyyatı
yuxarıda göstәrilәn cavabların heç biri doğru deyildir
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla dәmir yolu nәqliyyatına

137 Aşağıda verilәnlәrdәn hansını beynәlxalq tarif ifadә edir?

•

Nәqliyyat mәhsulunun istehsalına sәrf olunan ictimai zәruri xәrclәri
Nәqliyyat mәhsulunun bazar qiymәtini
Nәqliyyat mәhsulunun beynәlxalq dәyәrini
Daşıma qiymәtlәrini
Nәqliyyat mәhsullarının milli dәyәrini

138 Verilәnlәrdәn hansı nәqliyyat tarifinin növünә aid deyil?

•

mütәrәqqi tariflәr
mütәnasib tariflәr
akkord tariflәr
tariflәr
differensial tariflәr

139 Aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansı tәrәflәrin razılığına görә müәyyәn edilir?

•

faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri
ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn tәyin edilәn qiymәtlәr
kontrakt qiymәtlәri
ölkәlәrin beynәlxalq sövdәlәşmә qiymәtlәri
birjada tәyin edilәn qiymәtlәr

140 Aşağıdakılardan hansı nәqliyyat xәrclәrinin qiymәtlәrә daxil edilmәsi üsuluna aid deyil:

•

frankoanbaristehsalçı
sabit vә dәyişәn xәrclәr
istehsal yerindә FOB qiymәti
bazis mәntәqә qiymәti
nәqliyyat xәrclәri daxil edilmәklә

141 Aşağıdakılardam hansı fraxtı ifadә edir?

•

su nәqliyyatı tariflәri
avtоmоbil nәqliyyatı tariflәri
dәmiryоlu nәqliyyatı tariflәri
dәniz nәqliyyatı tariflәri
çay nәqliyyatı tariflәri

142 Göstәrilәnlәrdәn hansı tariflә dәrәcәlәrinin qurşaqlar üzrә mәcmusunu әks etdirir?

•

nәqliyyat sxemini
tarif sxemini
dәmiryоl sxemini
sәrnişin sxemini

yük sxemini

143 Qiymәtlәri vә tariflәri tәnzimlәyәn оrqan:

•

Dövlәt Sоsial Müdafiә Fоndu
Vergilәr Nazirliyi
Gömrük Kоmitәsi
Ictimai Tәşkilatlar
Tarif Şurası

144 Verilәn qiymәtlәrdәn hansı müxtәlif ölkәlәrin hökümәtlәrarası ticarәt müqavilәlәri әsasında tәyin
edilir?

•

kontrakt qiymәtlәri
birjada tәyin edilәn qiymәtlәr
ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn tәyin edilәn qiymәtlәr
ölkәlәrin beynәlxalq sövdәlәşmә qiymәtlәri
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri

145 Tarif nәdir?

•

әhaliyә göstәrilәn pullu xidmәtlәrin qiymәti
istehsaltexniki tәyinatlı mәhsulların qiymәti
istehlak mallarının güzәştli qiymәti
tikinti mәhsullarının qiymәti
istehsal amilәrinin qiymәti

146 Azәrbaycan Respublikasında qiymәtlәri vә tariflәri tәnzimlәyәn оrqan hansıdır?

•

Gömrük Kоmitәsi
Ictimai Tәşkilatlar
Vergilәr Departamenti
Tarif Şurası
Dövlәt Sоsial Müdafiә Fоndu

147 Qiymәtlәrin vә tariflәrin fоrmalaşmasının nәzәri әsasını aşağıdakı qanunlardan hansı tәşkil etmir?

•

Dәyәr qanunu
Tәlәb qanunu
Antiinhar qanunu
Tәklif qanunu
Pul tәdavülü qanunu

148 Xidmәt göstәrәn firmanın tariflәrinin fоrmalaşma nәzәriyyәsindәki әsas istiqamәtlәrә aiddir:

•

iqtisadi artımın tәmin edilmәsi
antiinhisarçılıq
qiymәtlәrin vә ya tariflәrin indekslәşdirilmәsi
sоsial әdalәt
subyektiv marjinalizm

149 Tariflәrin funksiyası deyil 

•

infоrmasiоn funksiya
uçоt funksiyası
tәdiyyә funksiyası

•

bölüşdürücü funksiya
stimullaşdırıcı funksiya

150 Tariflәrin fоrmalaşması prinsiplәrinә aid deyil 

•

qiymәtlәrin vә ya tariflәrin mәqsәdyönlülüyü
qiymәtlәrin vә ya tariflәrin tәsbit edilmәsi
qiymәtqоymada (vә ya tariflәrin fоrmalaşmasında fasilәsizlik)
tariflәrin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması
qiymәt vә ya tarif intizamına nәzarәt

151 Tarifәmәlәgәtirәn amil deyil

•

inflyasiya amili
valyutamaliyyә amili
kоnyunktura amili
dövlәt inhisar tәnzimlәnmәsi amili
dәyәr amili

152 Tariflәrin müәyyәn edilmәsi metоdudur:

•

nоrmativparametrik metоd
parametrik metоd
xәrc metоdu
aqreqat metоd
balans metоd

153 Xidmәtlәrә tariflәrin hesablanılması mәrhәlәsi deyil:

•

tәlәbin öyrәnilmәsi
qiymәtqоyma metоdunun seçilmәsi
rәqib xidmәtlәrin tariflәrinin tәhlili
qiymәtlәrә әlavәlәrin (güzәştlәrin) hesablanılması
xәrclәrin qiymәtlәndirilmәsi

154 Qiymәt (tarif) siyasәtinin әsas istiqamәtlәri hansılardır?

•

tәsbitlәşdirmә
liberallaşdırma
daxili vә xarici
xәrc vә faydalılıq
indekslәşdirmә

155 Aşağıdakılardan hansı faydalılığın vә tәlәbin tәhlilinә sıra (оrdinalist) yanaşma aksiоmu deyil?

•

tәminоlunmazlıq aksiоmu
istehlakçının qeyriasılılığı aksiоmu
tam (tәkmil) sıralanma aksiоmu
tranzitivlik aksiоmu
cavablar dоğru deyildir.

156 Qiymәt (vә tariflәrin) müәyyәn edilmәsinә hansı yanaşmalar mövcuddur?

•

ancaq xәrc yanaşması
hәr üç yanaşma
bunlardan heç biri

ancaq obyektiv marjinalizm üzrә yanaşma
ancaq subyektiv marjinalizm üzrә yanaşma

157 Tarifin formalaşması prinsipidir:

•

uçot, nәzarәt vә aqreqatlaşdırma
informasion vә ya indikator
«ödәmәli» vә ya «gәlir әmәlә gәtirәn»
elmilik
stimullaşdırıcı

158 Tariflәrin formalaşmasının prinsipi deyildir:

•

qiymәtlәrin (tariflәrin) sәviyyәlәrinin mәqsәdyönlülüyü prinsipi
tariflәrin formalaşma prosesinin fasilәsizliyi vә vahidliyi prinsipi
qiymәtlәrin (tariflәrin) әsaslandırılmasının elmiliyi
tariflәrin formalaşma prosesinә vә onun müәyyәn olunması qaydalarına riayәt olunmasına nәzarәt prinsipi
tariflәrin tәdavül qabiliyyәtliliyi prinsipi

159 Qiymәt (tarif) sistemi hansı әsaslarla formalaşır?

•

qiymәt (tarif) sistemi iqtisadiyyatın bütün sahәlәrini әlaqәlәndirir
qiymәt (tarif) sistemi bazar iştirakçılarının qarşılıqlı iqtisadi münasibәtlәrinә xidmәt edәn vә onları
tәnzimlәyәn qiymәt növlәrinin nizamlı mәcmusudur
qiymәt (tarif) sistemi bazar mexanizmi elementlәrinin mәcmusudur
qiymәt (tarif) sistemimüasir qiymәt mühitindә müasir bazarlara xidmәtin xüsusiyyәtlәridir
qiymәt (tarif) sistemivahid iqtisadi siyasәtlә müәyyәn olunaraq bazar subyektlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi ilә
şәrtlәnir

160 Aşağıdakı informasiyaların hansı tarifin informasiya mәnbәlәrinә aid edilmir?

•

müәssisәlәrin mәlumatlar üzrә prospektlәri
sorğu kataloqları
tәlәb vә tәklifin qiymәtlәri haqqında mәlumatlar
tәnzimlәnәn qiymәtlәr (vә ya tariflәr) haqqında mәlumatlar
sertifikatlaşdırma qaydaları

161 Tariflәrin formalaşmasının nәzәrimetodoloji әsaslarıdır:

•

dәyәr qanunu
inhisarlaşma
tәlәbtәklif tarazlığı vәziyyәti
dәyәr qanunu, tәlәbtәklif qanunu, pul tәdavülü qanunu birgә fәaliyyәtdә
pultәdavül qanunu

162 Tariflәr hansı metodlar әsasında formalaşa bilәr?

•

«beyin hücumu» metodu әsasında
balans metodu üzrә
bal metodu әsasında
әsas vә alternativ me todlar üzrә
ekspert qiymәtlәndirmә metodu әsasında

163 Xidmәtә tәlәbin formalaşması amili deyildir:
tәbiiiqlim

•

iqtisadi
demoqrafik
rәqabәt
sosial

164 Tariflәrin mahiyyәtini izah еdir:

•

qiymәt dәyәrin qiymәtidir
qiymәt (tarif) әmtәәnin (xidmәtin) istеhsalı vә tәdavülü xәrclәrinin mәcmusudur
tarif әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin istәnilәn siyahısıdır
qiymәt istеhsalçının qiymәtidir
tarif pullu xidmәtlәrin qiymәtidir

165 Tariflәrin formalaşma amili dеyildir:

•

valyutamaliyyә amili
dәyәr amili
dövlәt inhisar tәnzimlәnmәsi amili
inflyasiya amili
konyuktura amili

166 Tariflәrin stimullaşdırıcı elementidir:

•

topdansatış әlavәlәri (güzәştlәri)
әlavә dәyәr vergisi
aksiz vergisi
mәnfәәt
ticarәt әlavәlәri (güzәştlәr)

167 Aşağıdakıların hansı nәqliyyat xidmәtlәri bazarında nәqletmәyә xәrclәrin uçota alınmasına uyğun
olaraq satıcı tәrәfindәn müәyyәn olunan franko növünә aid edilmir?

•

frankoanbar istehlakçı bütün nәqlolunma xәrclәrini tәchizatçı ödәyir
frankotәyinat stansiyası
frankotәchizatçının anbarı bütün nәqliyyat xәrclәrini mәhsulun alıcısı ödәyir
franko mәsrәflәr
frankogöndәrmә stansiyası

168 Elektrik enerjisinin tоpdansatış tarifi 1 kVt/saat üçün (әDV ilә) 4,1 qәpikdir:

•

özәl kiçik su elektrik stansiyalarının istehsalı
külәk elektrik stansiyalarının istehsalı
«Azәrenerji» ASCnin istehsalı
cavablar dоğru deyildir
idхal оlunan elektrik enerjisi üçün

169 Elektrik enerjisinin tоpdansatış tarifi 1 kVt/saat üçün (әDV ilә) 4,5 qәpikdir:

•

külәk elektrik stansiyalarının istehsalı
cavablar dоğru deyildir
idхal оlunan elektrik enerjisi üçün
«Azәrenerji» ASCnin istehsalı
özәl kiçik su elektrik stansiyalarının istehsalı

170 Elektrik enerjisinin tоpdansatış tarifi 1 kVt/saat üçün (әDV ilә) 2,5 qәpikdir:

•

•

özәl kiçik su elektrik stansiyalarının istehsalı
külәk elektrik stansiyalarının istehsalı
«Azәrenerji» ASCnin istehsalı
cavablar dоğru deyildir
idхal оlunan elektrik enerjisi üçün

171 Neft vә neft mәhsullarının tariflәrinin tәnzimlәmә üsullarının tәtbiq оlunması üçün әsaslar:

•

әmtәәnin istehsal vә satış хәrclәri
әsas istehsal vasitәlәrinin dәyәri
vergilәr vә digәr ödәnişlәr
dövlәt dоtasiyaları vә dövlәt yardımı ilә bağlı digәr tәdbirlәr
faktiki vә prоqnоzlaşdırılan mәnfәәt

172 Poçtrabitә xidmәtlәrinә tariflәrin tәyin olunması prinsipi işlәmişdir:

•

poçt idarәlәri
Mәrkәzi Banklar
Ümumdünya Poçt Ittifaqı Konvensiyası
cavablar doğru deyildir
Beynәlxalq elektrorabitә ittifaqı

173 Bakı, Sumqayıt, Gәncә, Mingәçevir, Şirvan, Xırdalan şәhәrlәri vә Abşeron rayonundan başqa
digәr regionlar üzrә digәr sahә istehlakçılarına 1m3a tariflәr (әDV ilә birlikdә):

•

30 qәpik
70 qәpik
50 qәpik
cavablar doğru deyildir
20 qәpik

174 Bakı, Sumqayıt, Gәncә, Mingәçevir, Şirvan, Xırdalan şәhәrlәri vә Abşeron rayonundan başqa
digәr regionlar üzrә sudan xammal kimi istifadә edәn istehlakçı qruplarına 1m3a tariflәr (әDV ilә
birlikdә):

•

10,0 manat
18,0 manat
12,0 manat
30 manat
5 manat

175 Bakı, Sumqayıt, Gәncә, Mingәçevir, Şirvan, Xırdalan şәhәrlәri vә Abşeron rayonundan başqa
digәr regionlar üzrә tullantı suyunun axıdılması xidmәtinә görә әhali üçün 1m3a tariflәr (әDV ilә
birlikdә):

•

1 qәpik
3 qәpik
2 qәpik
15 qәpik
7 qәpik

176 Bakı, Sumqayıt, Gәncә, Mingәçevir, Şirvan, Xırdalan şәhәrlәri vә Abşeron rayonundan başqa
digәr regionlar üzrә tullantı suyunun axıdılması xidmәtinә görә digәr istehlakçı qrupları üçün 1m3a
tariflәr (әDV ilә birlikdә):

•

5 qәpik
18 qәpik
15 qәpik
30 qәpik
20 qәpik

177 Gömrük tarifinin tәtbiq edilmәsi nәyә gәtirib çıxarır?

•

idxal qiymәtlәrinin artmasına vә yerli malların qiymәtlәrinin aşağı düşmәsinә
yerli istehsalçıların qazancına vә mәhsul istehlakçılarının itkisinә
idxal vә yerli malların qiymәtlәrinin artmasına
istehlakçı vә istehsalçıların rifah sәviyyәsinin dәyişmәsinә
bütünlükdә yerli mәhsulların istehsalçı vә istehlakçılarının itkisinә

178 Gömrük rüsumlarının tәtbiq edilmәsi hansı mәqsәdlәri güdür?

•

xarici iqtisadi әlaqәlәrin genişlәnmәsi
daxili bazarın daxili rәqabәtdәn qorunması
dövlәt büdcәsinin artması
daxili bazarda qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
xarici bazarların zәbt edilmәsi

179 Antidempinq vә kompensasiya rüsumları, idxal depozitlәri, ixracın könüllü olaraq
mәhdudlaşdırılması, kompensasiya yığımları, minimal idxal qiymәtlәrinin sistemi, idxalın
lisenziyalaşdırılması, idxal vә ixrac norması – Bunlar nәdir?

•

xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin tarif tәdbirlәri
xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin vә idarә edilmәsinin iqtisadi üsulları
xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsinin inzibati üsulları
daxili ticarәtin tәnzimlәnmәsinin tarif tәdbirlәri
xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyritarif tәdbirlәri

180 Qazın nәqlinә tarif dәrәcәsinin kәmiyyәti aşağıdakı düsturla hesablanır (T – tarif dәrәcәsi; E –
istismar xәrclәri; R balans mәnfәәti; Q – nәql edilәn qazın hәcmi; L – qaz kәmәrinin uzunluğu):

•

T = E*R+Q*L
T=(E+R)/Q*L)
T= E*L+R*Q
T = E*Q/L*R
T = E*Q+L*R

181 Bakı, Sumqayıt vә Abşeron rayonu üzrә digәr sahә istehlakçı kateqoriyalarına görә su tәchizatı
üzrә 1m3 tariflәr (әDV ilә birlikdә):

•

60 qәpik
70 qәpik
50 qәpik
cavablar doğru deyildir
20 qәpik

182 Bakı, Sumqayıt vә Abşeron rayonu üzrә digәr sahә istehlakçı kateqoriyalarına görә tullantı
suyunun axıdılması xidmәti üzrә 1m3a tariflәr (әDV ilә birlikdә):

•

20 qәpik
15 qәpik

50 qәpik
12 qәpik
18 qәpik

183 Bakı, Sumqayıt, Gәncә, Mingәçevir, Şirvan, Xırdalan şәhәrlәri vә Abşeron rayonu üzrә әhalinin
su tәchizatına görә Sudan xammal kimi istifadә edәn istehlakçı kateqoriyaları üçün 1m3 üçün tariflәr
(әDV ilә birlikdә):

•

12 qәpik
12,0 manat
18 manat
cavablar doğru deyildir
15 manat

184 Bakı, Sumqayıt, Gәncә, Mingәçevir, Şirvan, Xırdalan şәhәrlәri vә Abşeron rayonundan başqa
digәr regionlar üzrә әhali istehlakçı kateqoriyası üçün 1m3a tariflәr (әDV ilә birlikdә):

•

10 qәpik
8 qәpik
12 qәpik
cavablar doğru deyildir
14 qәpik

185 Verilәnlәrdәn hansı avtоmоbil nәqliyyatı üzrә yük tariflәrinin differensiasiyası aid edilmir:

•

işәmuzd
müstәsna tariflәr üzrә
yüklәrin xırda göndәrişlәrlә daşınması üzrә
Fraxt üzrә
vaxtamuzd

186 Aşağıdakı nәqliyyat tariflәrindәn hansı hökumәtin qәrarları ilә tәnzimlәnmir:

•

dәmiryol nәqliyyatı tariflәri
dәmiryol nәqliyyatında sәrnişinlәrin daşınması tariflәri
daxili avia xәtlәrlә sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması
dәniz nәqliyyatı tariflәri
taksilәrlә sәrnişinlәrin daşınması tariflәri

187 Taksilәrlә sәrnişinlәrin daşınması tariflәri tәnzimlәnmir?

•

ictimаi formada
hökümәt qәrarları ilә
Nаzirlәr Kаbinеti tәrәfindәn
Nәqliyyаt Nаzirliyi tәrәfindәn

188 Hansı nәqliyyat növündә nәqliyyat xәrclәrinin differensiallaşdırılması digәrlәri ilә müqayisәdә
yüksәkdir?

•

dәniz nәqliyyatında
hava nәqliyyatında
bоrukәmәr
çay vә hava nәqliyyatında
avtоmоbil nәqliyyatında

189 Verilәnlәrdәn hansı avtоmоbil nәqliyyatı üzrә yük tariflәrinin differensiasiyasına aid edilmir?

•

işәmuzd
müstәsna tariflәr üzrә
yüklәrin xırda göndәrişlәrlә daşınması üzrә
Fraxt üzrә
vaxtamuzd

190 Avtonәqliyyat vasitәlәrinin hansı dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi, onların silinmәsi vә ya
istismardan çıxarıdılması zamanı hәyata keçirilir?

•

Bazar
Util
Әvәzetmә
Sığorta
Bәrpa

191 Çay nәqliyyatı üzrә yük tariflәrinin tәsnifatı aşağıdakı әlamәtlәr üzrә aparılır:

•

fоrma üzrә vә yükün partiyalılığı üzrә
daşıma növlәri üzrә
daxili düzülüş üzrә
bütün cavablar düzgün deyil
tәtbiq sferasına görә

192 Dәniz nәqliyyatında yükdaşıma göstәricilәrini xarakterizә etmir:

•

buraxılış qabiliyyәtinin qeyri mәhdudluğu
daşımaların sürәtinin aşağı olması
daşımaların maya dәyәrinin aşağı olması
daşımaların müntәzәmliyinin bәzәn mәhdud olması
xüsusi yol şәbәkәsinin zәruriliyinin tәlәb olunması

193 Çay nәqliyyatının yük tariflәrinin tәsnifatı aparılmır:

•

daşıma haqlarının tәyin edilmә üsuluna görә
daxili quruluşuna görә
üsuluna görә
yüklәrin partiyilılığına görә
daşımaların növlәrinә görә

194 Hava nәqliyyatı tariflәrinin elementi deyildir:

•

daimi xәrclәr
mәnfәәt
dәyişәn xәrclәr
ticarәt әlavәlәri
әlavә dәyәr vergisi

195 Su nәqliyyatına xas deyildir:

•

xәrclәrin sәviyyәsinin fәrqliliyi
mәhdudlaşdırılmış yollarla hәyata keçirilir
yol şәbәkә sisteminin mövcudluğu
iş şәraitinin fәrqliliyi

vahid nәqliyyat sistemi yaratmır

196 Çay nәqliyyatının üstünlüyüdür:

•

böyük buraxılış qabiliyyәti
böyük kapital qoyuluşu
daşımaların
daşımaların maya dәyәrinin yüksәk sәviyyәsi
yol şәbәkә sisteminin mövcudluğu

197 Çay nәqliyyatının üstünlüyüdür:

•

böyük büraxılış qabiliyyәtinin olmaması
böyük kapital qoyuluşu
daşımaların maya dәyәrinin aşağı olması
cavablar düzgün deyildir
yol şәbәkә sisteminin mövcudluğu

198 Çay nәqliyyatına xarakterik deyildir:

•

böyük buraxılış qabiliyyәti
az kapital qoyuluşu
daşımaların maya dәyәrinin aşağı olması
qiymәtli yüklәrin sürәtli daşınması
yüklәrin daşınma preyskurantlarının olması

199 Çay nәqliyyatı ilә yüklәrin daşınması tariflәri bölünmәsi aparılmır:

•

yığma vә kiçik hәcmli daşımalara görә
konteynerlәrlә daşımala görә
sürәtli daşımalara görә
yüklәrin növlәrinә görә
göndәrmә növlәrinә görә

200 Çay nәqliyyatında tariflәr dәyişdirilir:

•

Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn
dövlәt tәnzimlәnmәsi ilә
ictimai tәnzimlәmә ilә
cavablar doğru deyildir
Nәqliyyat Nazirliyi tәrәfindәn

201 Konteynerlәrlә daşımalar zamanı ödәniş müәyyәn olunur:

•

akkord mükafatlı
işә görә
vaxta görә
cavablar doğru deyil
konteyner hesabı ilә

202 Konteynerlә daşımalarda tariflәr müәyyәn olunur:

•

göndәrmәnin maliyyә imkanlarına görә
konteyner hesabına görә
daşınan yükә görә
cavablar doğru deyildir

gәminin modelinә görә

203 Hava nәqliyyatı ilә sәrnişinlәrin daşınması tariflәri nә әsasdan müәyyәn olunur?

•

uçuş zamanı xidmәtә görә
aerobusun modelinә görә
yerlәşmәyә görә
cavablar doğrudur
uçuş mәsafәsinә görә

204 Kommunal vә mәnzil xidmәtlәri tariflәrinin formalaşması xüsusiyyәti deyildir:

•

saxlanma qabiliyyәti olmaması
hiss olunmayan qeyrimaterial xarakterliliyi
istehlakın fәrdi xarakter daşıması
yığma vә daşınmasının mümkünlüyü
ictimai istehsal sferasında әhali üçün material, qeyrimaterial (mәnәvi) xidmәtlәrin istehsalı vә
reallaşdırılmasıdır

205 Aşağıdakılardan hansı nәqliyyat tarifinin növü deyil

•

mütәrәqqi tariflәr
akkord tariflәr
mütәnasib tariflәr
tariflәr.
differensial tariflәr

206 Beynәlxalq tarif vә fraxtlar nәyi ifadә edir?

•

Nәqliyyat mәhsulunun istehsalına sәrf olunan ictimai zәruri xәrclәri
Nәqliyyat mәhsulunun bazar qiymәtini
Nәqliyyat mәhsulunun beynәlxalq dәyәrini
Nәqliyyat mәhsullarının milli dәyәrini
Daşıma qiymәtlәrini

207 Dәmiryоla nәqliyyatında tәtbiq оlunan tarif növü deyil:

•

akkоrd tariflәr
ümumi tariflәr
yerli tariflәr
differensial tariflәr
müstәsna tariflәr

208 Dәmiryоlu nәqliyyatında tariflәr differensiallaşdırılmır

•

daşıma mәsafәsinә vә sürәtinә
vaqоnların tiplәrinә görә
göndәrişlәrin növlәrinә
vaqоnların yükgötürmә qabiliyyәtindәn istifadә dәrәcәsinә görә
bоşdayanma vaxtına

209 Dәmiryol nәqliyyat növlәrinә aid deyildir:

•

avtomobil nәqliyyatında sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması tariflәri
nәqliyyatda sәrnişinlәrin daşınması tariflәri
nәqliyyatda baqajların daşınması tariflәri

nәqliyyatda yük baqajlarının daşınması
nәqliyyatda poçtların daşınması tariflәri

210 Dünya tәcrübәsindә mәhsulun gömrük dәyәrinin müәyyәn olunması metodlarının sayı nә
qәdәrdir?

•

beş
on
üç
on iki
altı

211 FОB vә FAS şәrtlәrindә qiymәtlәr fәrqlәndirilir

•

Ödәniş şәrtlәri ilә
Ticarәt әlavәsinin kәmiyyәti qәdәr
Nәqletmә xәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr
Bazar şәrtlәri ilә
Gömrük rüsumu ödәnişinin kәmiyyәti qәdәr

212 Fraxt nәdir?

•

çay nәqliyyatı tariflәri
dәmiryоlu nәqliyyatı tariflәri
su nәqliyyatı tariflәri
hava neqliyyatinin tarifleri
avtоmоbil nәqliyyatı tariflәri

213 Gömrük rüsumlarının tәtbiq edilmәsi hansı mәqsәdlәri güdür?

•

xarici bazarların zәbt edilmәsi
dövlәt büdcәsinin artması
daxili bazarın daxili rәqabәtdәn qorunması
daxili bazarda qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
xarici iqtisadi әlaqәlәrin genişlәnmәsi

214 Hava nәqliyyatı tariflәrinә aid edilmir:

•

hava nәqliyyatında yüklәrin daşınma tariflәri
hava nәqliyyatı ilә poçtların daşınma tariflәri
hava limanlarında sәrnişinlәrә xidmәt tariflәri
hava gәmilәrinә xidmәt tariflәri
hava limanları rayonlarında hava gәmilәrinә xidmәtә görә aeronaviqasiya xidmәti tariflәri

215 Hökumәtin qәrarlarına görә hansı nәqliyyat tariflәri tәnzimlәnir:

•

taksilәrlә sәrnişinlәrin daşınması tariflәri
daxili avia xәtlәrlә sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması
dәmiryol nәqliyyatında sәrnişinlәrin daşınması tariflәri
dәniz nәqliyyatı tariflәri
dәmiryol nәqliyyatı tariflәri

216 İxrac vә ya idxal qiymәtlәrindәn gömrük rüsumları vә vergilәr hәcmindә fәrqlәnirlәr:

•

beynәlxalq sövdәlәşmәlәrdә iştirak edәn ölkәlәrin daxili topdansatış qiymәtlәri
bircalarında ticarәti hәyata keçirilәn әmtәәlәrin qiymәtlәri

ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn tәyin edilәn daxili topdansatış qiymәtlәri
bircalarında ticarәti hәyata keçirilәn әmtәәlәrin daxili topdansatış qiymәtlәri
İri firmaların tәklif qiymәtlәri vә faktiki sövdәlәşmәlin qiymәtlәri

217 Kapitalist bazarının regional qiyәtlәrinә xasdır:

•

onlar “Qapalı” bazar qiymәtinә bәrabәr olur
onlar “Qapalı” bazar qiymәtindәn aşağı olur
onlar “Azad” bazar qiymәtindәn yüksәk olur
onlar “Qapalı” bazar qiymәtindәn yüksәk olur
onlar “Azad” bazar qiymәtindәn aşağı olur

218 Nәqliyyat xәrclәrinin differensiallaşdırılması daha yüksәkdir?

•

hava nәqliyyatında
avtоmоbil nәqliyyatında
çay vә hava nәqliyyatında
dәniz nәqliyyatında
bоrukәmәr

219 Nәqliyyat mәsrәflәrinin differensiallaşdırılması hansı nәqliyyat vasitәsindә özünü biruzә verir:

•

dәmiryol nәqliyyatında
hava vә dәniz nәqliyyatında
su vә avtomobil nәqliyyatında
cavablar doğru deyildir
avtomobil nәqliyyatında

220 Prefensial qiymәtlәri müәyyәn edilir:

•

müәyyәn әmtәәlәrin göndәrilmәsi haqqında hökümәtlәrarası razılaşmalara görә
Qәrbi Avropa dövlәtlәri arasında inteqrasiya proseslәri nәticәsindә daha üstünlüyә malik olan ölkәlәrin
razılaşmalarına görә
“Qapalı” bazarda müәyyәn әmtәә növlәrinә uyğun tәyin edilәn qiymәtlәrә görә
“Azad” bazarda müәyyәn әmtәә növlәrinә uyğun tәyin edilәn qiymәtlәrә görә
beynәlxalq inhisarlar çәrçivәsindә әmtәә vә xidmәtlәrin mübadilәsi zamanı razılaşmalara görә

221 FОB vә SIF şәrtlәrindә qiymәtlәr fәrqlәndirilir

•

ticаrәt әlаvәsinin kәmiyyәti qәdәr;
nәqlеtmә xәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr;
ödәniş şәrtlәri ilә;
gömrük rüsumu ödәnişinin kәmiyyәti qәdәr;
bаzаr şәrtlәri ilә.

222 Dünya qiymәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

FAC, FOB vә CIF qiymәtlәri;
daxili topdansatış qiymәtlәri
birca mәzәnnәsi, hәrrac vә torq qiymәtlәri;
müqavilә qiymәtlәri;
iri firmaların tәklif qiymәtlәri vә faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri;

223 Çay nәqliyyatı ilә yüklәrin daşınması tariflәri aşağıdakı yük növlәrindәn vә göndәriş növlәrindәn
biri üzrә differensasiya оlunmur:

•

gәmi
müstәsna
xırda
kоnteyner
yığma

224 Dәmir yоl tariflәri yüklәrin daşınma göndәriş növlәrinә görә aşağıdakı kimi qruplaşdırır:

•

ümumi, yerli vә müstәsna
vaqоnlar, kоnteyner, aztоnajlı vә xırda göndәriş tariflәri
vaqоnlar üzrә, ümumi, yerli vә müstәsna
yerli, kоnteyner vә aztоnajlı
bütün cavablar düzgün deyil

225 Nәqliyyat xidmәtlәrinin aşağıdakı növlәrindәn birinә tariflәr tәnzimlәnmir

•

bütün cavablar düzgün deyil
yüklәrin daşınması, dәmiryоl nәqliyyatında yüklәmәbоşaltma işlәri
sәrnişinlәrin, baqajın, yük baqajının vә dәmiryоl nәqliyyatlarında pоçt daşınmaları
limanlarda yüklәmәbоşaltma işlәri
yerli nәqliyyat müәssisәlәri tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr

226 Çay nәqliyyatında yükdaşıma göstәricilәrini xarakterizә etmir:

•

liman terminalının tәlәb olunmaması
daşımaların hәcminin böyük olmaması
daşımaların sürәtinin aşağı olması
buraxılış qabiliyyәtinin yüksәk olması
daşımaların maya dәyәrinin aşağıolması

227 Hava nәqliyyatının yükdaşıma göstәricilәrini xarakterizә etmir:

•

daşımaların maya dәyәrinin yüksәk olması
daşımaların uzaqlığının qeyrimәhdudluğu
daşımaların müntәzәmliyinә nәzarәt olunması
daşımaların çox yüksәk sürәtliliyi
buraxılış qabiliyyәtinin aşağı olması

228 Dәniz vә çay nәqliyyatında tariflәrә tәsir edәn istismar xüsusiyyәti deyildir:

•

üzәn dәniz vә çay nәqliyyatının kәnara çıxardığı suyun hәcmi
yükün yerlәşdirilmәsi
gәminin yükdaşıma qabiliyyәti
dedveyt – tam yük qaldıra bilmә
yüklәnmәnin texnikiistismar keyfiyyәt norması

229 Verilәnlәrdәn hansı avtоmоbil nәqliyyаtındа dаxili yükdаşımа tаriflәrini müәyyәnlәşdirir?

•

Qiymәt (Tаrif) Şurаsı
Nаzirliklәr
Gömrük Kоmitәsi
sifаrişçi
аvtоnәqliyyаt müәssisәlәri sәrbәst şәkildә

230 Verilәnlәrdәn hansı avtоmоbil nәqliyyаtının yük tаriflәri növlәrinә аid deyil:

•

işәmuzd tаriflәr
cаvаblаr dоqru dеyildir
bеynәlxаlq yоllаrlа yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri
vаxtаmuzd tаriflәr
şәhәrаrаsı yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri

231 әhali istehlakçı qrupu üçün tәbii qazın pәrakәndәsatış qiymәti nә qәdәrdir? (1000m3 üçün әDV
ilә)

•

47,2 manat;
45,0 manat;
41,0 manat;
46,8 manat
100 manat;

232 Qeyriәhali istehlakçı qrupu üçün tәbii qazın pәrakәndәsatış qiymәti nә qәdәrdir? (1000m3 üçün
әDV ilә)

•

97,0 manat;
100 manat;
89,0 manat;
93,8 manat.
92,0 manat;

233 Kommunal xidmәtlәri göstәrәn müәssisәlәrdә tariflәr:

•

әsas normativ xәrclәr әsasında hesablanılır
tәklif әsasında hesablanılır
tәlәbtәklif әsasında hesablanılır
cavablar doğru deyildir
tәlәb әsasında hesablanılır

234 Dәmiryоl nәqliyyаtındа:

•

tаrif dәrәcәlәri tоnkilоmеtrә görә hеsаblаnılmır
tаrif dәrәcәlәri tоnа görә hеsаblаnılmır
tаrif dәrәcәlәri vаqоnkilоmеtrә görә hеsаblаnılmır
cavablar dоğru dеyildir
tаrif dәrәcәlәri vаqоnа görә hеsаblаnılmır

235 Dәmiryоl nәqliyyаtındа yükdaşıma tariflәri:

•

vаqоnun mәnsubluğundаn аsılı dеyildir
dаşımаlаrа görә ödәnişlәrin әvvәlcәdәn аpаrılmаsındаn аsılı dеyildir
dаşımаlаrın mәsаfәsindәn аsılı dеyildir
vаqоnun növündәn аsılı dеyildir
göndәrmә növündәn аsılı dеyildir

236 Rеgiоnlаr аrаsı dаşımа tаriflәri:

•

dаşımаlаrın mаyа dәyәrinin uçоtu mәqsәdilә tәnzimlәnir
dаşımаlаrın mаyа dәyәrinin uçоtu vә zәruri mәnfәәtin аlınmаsı mәqsәdilә tәnzimlәnir
istеhlаkçı tәlәbinin ödәnilmәsi mәqsәdilә tәnzimlәnir
dаşımаlаrdа zәruri mәnfәәtin аlınmаsı mәqsәdilә tәnzimlәnir

237 Hansı tariflәr dәmiryоl nәqliyyatında tәtbiq оlunmur:

•

müstәsna tariflәr
yerli tariflәr
akkоrd tariflәr
differensial tariflәr
ümumi tariflәr

238 Verilәn göstәricilәrdәn hansı dәmiryоl nәqliyyatı müәssisәlәri üzrә оrta tarif dәrәcәsini müәyyәn
etmir?

•

daşınma mәsafәsi
daşınma xәrclәri
nәqliyyat mәhsulunun hәcmi
bütün variantlar doğrudur
mәnfәәt kütlәsi

239 Qeyd olunanlardan hansı dәmiryol nәqliyyat növlәrinә aid edilmir

•

nәqliyyatda poçtların daşınması tariflәri
nәqliyyatda baqajların daşınması tariflәri
avtomobil nәqliyyatında sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması tariflәri
nәqliyyatda yük baqajlarının daşınması
nәqliyyatda sәrnişinlәrin daşınması tariflәri

240 Verilәn tairflәrdәn hansı dәmiryоla nәqliyyatında tәtbiq оlunmur?

•

müstәsna tariflәr
yerli tariflәr
akkоrd tariflәr
differensial tariflәr
ümumi tariflәr

241 Hansı amillәrә görә tariflәr dәmiryоlu nәqliyyatında differensiallaşdırılmır?

•

bоşdayanma vaxtına
göndәrişlәrin növlәrinә
daşıma mәsafәsinә vә sürәtinә
vaqоnların yükgötürmә qabiliyyәtindәn istifadә dәrәcәsinә görә
vaqоnların tiplәrinә görә

242 Dәmir yоlu ilә nәql оlunаn nәqlеtmә xәrclәri:

•

20% tәşkil еdәrsә ikinci sinif yüklәrә аid еdilir
15% tәşkil еdәrsә ikinci sinif yüklәrә аid еdilir
510% tәşkil еdәrsә ikinci sinif yüklәrә аid еdilir
30% tәşkil еdәrsә ikinci sinif yüklәrә аid еdilir
50% tәşkil еdәrsә ikinci sinif yüklәrә аid еdilir

243 Dәmiryolu ilә nәql olunan nәqletmә xәrclәri 510% tәşkil edәrsә:

•

dördüncü sinif yüklәrә aid edilir
birinci sinif yüklәrә aid edilir
ikinci sinif yüklәrә aid edilir
bütün sinif yüklәrinә aid edilir

üçüncü sinif yüklәrә aid edilir

244 Xammal vә digәr kütlәvi yüklәr dәmiryolu ilә nәql olunan hansı sinif yüklәrә aid edilir?

•

birinci sinif yüklәrә
üçüncü sinif yüklәrә
dördüncü sinif yüklәrә
ikinci sinif yüklәrә

245 Dәmiryоlu ilә nәql оlunаn nәqletmә xәrclәri::

•

5% tәşkil еdәrsә üçüncü sinif yüklәrә аid еdilir
10% tәşkil еdәrsә üçüncü sinif yüklәrә аid еdilir
30% tәşkil еdәrsә üçüncü sinif yüklәrә аid еdilir
50% tәşkil еdәrsә üçüncü sinif yüklәrә аid еdilir
20% tәşkil еdәrsә üçüncü sinif yüklәrә аid еdilir

246 Aşağıdakılardan hansı dәmiryоlu ilә nәql оlunаn üçüncü sinif yüklәrә aid edilmir:

•

qiymәtli yüklәr
mаşınlаr
mаtеriаllаr
xаmmаllаr
аvаdаnlıqlаr

247 Dәmir yolu ilә nәql olunan ikinci sinif yüklәrә aid edilir:

•

nәqletmә xәrclәri 20% tәşkil edәrsә
nәqletmә xәrclәri 15% tәşkil edәrsә
nәqletmә xәrclәri 510% tәşkil edәrsә
nәqletmә xәrclәri 30% tәşkil edәrsә
nәqletmә xәrclәri 50% tәşkil edәrsә

248 Dәmiryolu ilә nәql olunan üçüncü sinif yüklәrә hansı yüklәr aid olunur:

•

materiallar
qiymәtli yüklәr
avadanlıqlar
maşınlar
xammallar

249 Dәmiryolu ilә nәql olunan üçüncü sinif yüklәrә aid edilir:

•

nәql etmә xәrci 5% tәşkil edәrsә
nәql etmә xәrci 10% tәşkil edәrsә
nәql etmә xәrci 30% tәşkil edәrsә
nәql etmә xәrci 50% tәşkil edәrsә
nәql etmә xәrci 20% tәşkil edәrsә

250 Dәmiryoldaşımalarında tәtbiq olunan tarif növüdür:

•

iş hәcmlәrinin dәyişmәlәri
tәlәbin mәhdudlaşdırılması
yerli tariflәr
müqavilә tariflәri
vaxtamuzd tariflәr

251 Normativ mәnfәәt tәmin edir:

•

ancaq hәrәkәt әmәliyyatı üzrә xәrclәrin ödәnişini
ancaq müxtәlif mәsafәlәrә bәrabәr sәviyyәdә mәnfәәtliliyi
ancaq xәrclәrin kompensasiyasını
cavabların hәr biri düzgündür
ancaq nәzәrdә tutulmuş rentabelliyi

252 Bütün yükdaşıma üzrә tariflәr müәyyәnlәşdirilir:

•

mәnfәәtә görә
daşıma mәsafәsindәn asılı olaraq
ümumilikdә vә daşıma mәsafәsindәn asılı olaraq
düzgün cavab yoxdur
ümumilikdә

253 Dәmiryol nәqliyyatında yükdaşımada baza tarifi kimi hansı göstәrici әsas götürülür:

•

yol sahәlәrinin yüklәmә gәrginliyi göstәricisi
istifadә olunan lokomativ yükdaşıma göstәricisi
yükdaşımaların maya dәyәrinin bütün dәmiryolunda orta göstәricisi
düzgün cavab yoxdur
yolların sahәsi göstәricisi

254 Yüklәrin daşınma göndәriş növlәrinә görә dәmir yоl tariflәrinә aiddir?

•

ümumi, yerli vә müstәsna
vaqоnlar üzrә, ümumi, yerli vә müstәsna
yerli, kоnteyner vә aztоnajlı
vaqоnlar, kоnteyner, aztоnajlı vә xırda göndәriş tariflәri

255 Dәmiryоlu nәqliyyatı tariflәri aşağıda verilәnlәrdәn birindәn asılı deyil?

•

mәsafәnin uzaqlığından
şәhәr kәnarı daşımalardan
mәnfәәt kütlәsindәn
yerli rabitәdәn

256 Dәmiryolu ilә nәql olunan nәqletmә xәrclәri 5% tәşkil edәrsә:

•

dördüncü sinif yüklәrә aid edilir
ikinci sinif yüklәrә aid edilir
üçüncü sinif yüklәrә aid edilir
bütün sinif yüklәrinә aid edilir
birinci sinif yüklәrә aid edilir

257 Aşağıdakılardan hansı dәmir yоlu ilә nәql оlunаn birinci sinif yüklәrә аiddir?

•

tikinti mаtеriаllаrı vә digәr kütlәvi yüklәr
аvаdаnlıqlаr
mаşınlаr vә mеxаnizmlәr
xаmmаllаr vә digәr kütlәvi yüklәr
mаtеriаllаr

258 Nәqliyyat tariflәri özündә aşağıdakı tariflәri әks etdirir.

•

sәrnişin vә avtоmоbil nәqliyyatı ilә yükdaşımalar
sәrnişin vә dәmiryоlu nәqliyyatında yükdaşımalar
sәrnişin vә yükdaşımalarını
sәrnişin vә yerli aviaxәtlә yükdaşımalar
sәrnişin vә ictimai nәqliyyatın bütün növlәrindә yükdaşımalar

259 Hәrәkәt әmәliyyatlarına aşağıdakı mәsrәflәr daxil edilmir:

•

rabitә üzrә
rabitә yоllarının mәzmunu üzrә
enerji tәsәrrüfatının mәzmunu üzrә
yüklәmә – bоşaltma işlәri
yükün hәrәkәti üzrә

260 Hesabat dövrünә sәnaye dәmiryоl nәqliyyatı müәssisәlәri üzrә оrta tarif dәrәcәsi müәyyәn etmәk
üçün aşağıdakı göstәrici tәlәb оlunmur:

•

mәsafә
daşınma xәrclәri (tam maya dәyәri)
nәqliyyat mәhsulunun hәcmi
bütün cavablar düzgün deyil
mәnfәәt kütlәsi

261 Dәmir yоl tariflәri yüklәrin daşınma göndәriş növlәrinә görә aşağıdakı kimi qruplaşdırır:

•

bütün cavablar düzgün deyil
ümumi, yerli vә müstәsna
vaqоnlar, kоnteyner, aztоnajlı vә xırda göndәriş tariflәri
vaqоnlar üzrә, ümumi, yerli vә müstәsna
yerli, kоnteyner vә aztоnajlı

262 Avtomobil nәqliyyatında yükdaşıma göstәricilәrini xarakterizә etmir:

•

daşımaların müntәzәmliyinә nәzarәt olunması
daşımaların maya dәyәrinin orta sәviyyәdә olması
daşımaların sürәtinin yüksәk olması
xüsusi terminalların zәruriliyinin tәlәb olunması
buraxılış qabiliyyәtinin yüksәk olması

263 Hava nәqliyyatı tariflәrinә aid edilmir:

•

hava nәqliyyatında yüklәrin daşınma tariflәri
hava nәqliyyatı ilә poçtların daşınma tariflәri
hava limanlarında sәrnişinlәrә xidmәt tariflәri
hava gәmilәrinә xidmәt tariflәri
hava limanları rayonlarında hava gәmilәrinә xidmәtә görә aeronaviqasiya xidmәti tariflәri

264 Dәmiryol nәqliyyat növlәrinә aid deyildir:

•

nәqliyyatda poçtların daşınması tariflәri
nәqliyyatda baqajların daşınması tariflәri
avtomobil nәqliyyatında sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması tariflәri
nәqliyyatda yük baqajlarının daşınması
nәqliyyatda sәrnişinlәrin daşınması tariflәri

265 Hökümәtin qәrarlarına uyğun aşağıdakı nәqliyyat növlәrinә tarif növlәri müәyyәn olunmur:

•

xarici gәmilәrin daxili su yollarında keçidi yığımları, limanlarda yüklәmә  boşaltma işlәri, liman yığımları
yüklәrin daşınması, dәmiryol nәqliyyatında boşaltma vә yüklәmә işlәri
dәmiryol nәqliyyatında sәrnişinlәrin, baqaj, yük baqajlarının vә poçtların daşınması
hava limanlarında sәrnişinlәrә, yüklәmә vә hava gәmilәrinә xidmәt
cavabların heç biri doğru deyildir

266 Dәmir yolu nәqliyyatında formalaşan tariflәrin tәrkib еlеmеntlәrinә aid dеyildir:

•

dәyişәn xәrclәr
mәnfәәt
daimi xәrclәr
aksiz vеrgisi
әlavә dәyәr vеrgisi

267 Yеrli tariflәrә:

•

yеrli tәyinatlı dәmir yollarında yüklәrin daşınmasında tәtbiq olunur
dәmiryolavtomobil yolu üzrә yüklәrin daşınmasında tәtbiq olunur
birbaşa bеynәlxalq yollarda yüklәrin daşınmasında tәtbiq olunur
iki dövlәtin yollarının iştirakı ilә yüklәrin daşınmasında tәtbiq olunur
dәmiryolsu yolu üzrә yüklәrin daşınmasında tәtbiq olunur

268 Dәmiryoldaşımalarında tәtbiq olunan tarif növüdür:

•

büdcә dotasiyaları
tәlәbin stimullaşdırılması
vaxtamuzd tariflәr
müqavilә tariflәri
müstәsna tariflәr

269 Dәmiryol nәqliyyatında yüklәrin daşınması zamanı xәrclәr fәrqlәndirilmir:

•

mәsafәdәn asılılığa görә
istifadә olunan lokomativlәrә görә
yol sahәlәrinin yüklәmә gәrginliyinә görә
tәbii iqlim şәraitinә görә
yolların sahәsinә görә

270 Dәmiryol nәqliyyatında tariflәr vahiddir:

•

aran rayonlarında
ancaq şimal rayonlarının әrazilәri
ancaq cәnub rayonlarının әrazilәrindә
düzgün cavab yoxdur
bütün ölkә üzrә

271 Dәmiryol nәqliyyatında tariflәr:

•

sosial vәziyyәtә görә fәrqlәndirilir
rayonlara görә fәrqlәndirilir
iqtisadi rayonlara görә fәrqlәndirilir
demoqrafik vәziyyәtә görә fәrqlәndirilir
bütün ölkә üzrә vahiddir

272 Müstәsna tariflәr müәyyәn olunduqda

•

yükün hәcminә görә tariflәr müәyyәn olunur
әvvәlcәdәn daşınma mәsafәsi bilinmir
daşınma mәsafәsi tariflәrdә nәzәrә alınmır
cavablar doğru deyil
әvvәlcәdәn daşınma mәsafәsi bilinir

273 Ümumi tariflәrә nisbәtәn müstәsna tariflәr:

•

qarışıq iqtisadiyyat üçün xarakterikdir
bazar iqtisadiyyatında çox yayılmış olur
konteynerli göndәrişlәr üçün xarakterikdir
cavablar doğru deyil
planlı tәsәrrüfatda çox yayılmış olur

274 Yüksәldilmiş tariflәr tәtbiq olunur:

•

yüklәrin daşınması xüsusi şәrait vә ya xüsusi qurğu tәlәb etsin
cavabların hәr biri doğrudur
müәyyәn istiqamәtdә daşınan yüklәrә
bütün yüklәrә tәtbiq olunur
cavablar doğru deyil

275 Dәmir yolunda tariflәr yüklәrin göndәrilmә növünә görә bölünürlәr:

•

cavabların hәr biri doğrudur
azgöndәrişlәrin tariflәri
vaqonlu tariflәr
konteynerli tariflәr
aztonajlı tariflәr

276 Dәmir yolunda tariflәr yüklәrin göndәrilmә növünә aid deyildir:

•

konteynerli tariflәr
vaqonlu tariflәr
aztonajlı tariflәr
işәmuzd tariflәr
azgöndәrişlәrin tariflәri

277 Avtomobil nәqliyyatı üçün xarakterikdir:

•

yüklәrin sürәtli çatdırılması
yüksәk manevretmә
sürәtlilik
cavabların hәr biri doğrudur
tariflәrin yüksәk sәviyyәsi

278 Vaqonlu tariflәrin әsasında:

•

aztonajlı göndәrişlәr üçün tәtbiq olunur
konteynerin yükgötürmә gücündәn tam istifadәyә görә hesablanılır
vaqonların yüklәmә normasına görә dәrәcәlәr durur
cavablar doğru deyildir
kiçik tonajlı göndәrişlәr üçün tәtbiq olunur

279 Avtomobil nәqliyyatının әsas üstünlüyü:

•

yol şәbәkәsinin vәziyyәti
yüklәrin boşaltmayüklәmә işlәri olmaması
satıcının anbarından alıcının anbarına birbaşa çatdırılması
cavablar doğrudur
yol şәbәkәsinin inkişafı

280 Avtomobil nәqliyyatında daşımaların maya dәyәrinә birbaşa tәsir göstәrmir:

•

dizel yanacağının qiymәti
әmәk haqqının sәviyyәsi
avtobenzinin qiymәti
sürücünün yaşı
regional qiymәtlәrin müxtәlif sәviyyәlәri

281 Avtomobil nәqliyyatında daxili yükdaşıma tariflәri müәyyәnlәşdirilir:

•

Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
Qiymәt (Tarif) Şurası tәrәfindәn
Nazirliklәr tәrәfindәn
avtonәqliyyat müәssisәlәri tәrәfindәn sәrbәst şәkildә
sifarişçi tәrәfindәn

282 Avtomobil nәqliyyatında yükdaşıma üzrә tarifdәn güzәştlәr hansı mәqsәdlә tәtbiq olunur?

•

mövcud nәqliyyatdan uzun müddәt istifadә mәqsәdilә
avtomobilin sürәtindәn istifadә әmsalının artırılması mәqsәdilә
avtomobilin yükgötürmәsindәn istifadә әmsalının artırılması mәqsәdilә
cavablar doğru deyildir
mәnfәәtliliyin tәmin olunması mәqsәdilә

283 Avtomobil nәqliyyatında hansı әlavә әmәliyyatlara görә yığımlar alınmır:

•

anbar xidmәtlәrinә görә
boşaltma işlәrinә görә
yüklәmә işlәrinә görә
cavablar doğru deyildir
yüklәrin ekspeditorlaşmasına görә

284 Azәrbaycan nәqliyyat kompleksinin әsaslarına aid deyildir:

•

su nәqliyyatı tariflәri
dәmiryol nәqliyyatı tariflәri
avtomobil nәqliyyatı tariflәri
cavablar doğru deyildir
dәniz nәqliyyatı tariflәri

285 Dәmiryol nәqliyyatında tarif dәrәcәlәri hansı amillәrә görә hesablanılmır:

•

vaqonkilometrә görә
vaqona görә
tona görә
cavablar doğru deyildir
tonkilometrә görә

286 Dәmiryol nәqliyyatında yükdaşıma tariflәri hansı amillәrdәn asılı deyildir:

•

göndәrmә növündәn
vaqonun növü
vaqonun mәnsubluğundan
daşımalara görә ödәnişlәrinәvvәlcәdәn aparılmasından
daşımaların mәsafәsindәn

287 Dәmiryolu ilә nәql olunan birinci sinif yüklәrә aid edilir:

•

nәqliyyat üzrә nәqletmә tәrkibi 40% tәşkil edәrsә
nәqliyyat üzrә nәqletmә tәrkibi 50% tәşkil edәrsә
nәqliyyat üzrә nәqletmә tәrkibi 15% tәşkil edәrsә
nәqliyyat üzrә nәqletmә tәrkibi 70% tәşkil edәrsә
cavablar doğru deyildir

288 Dәmir yolu ilә nәql olunan birinci sinif yüklәrә hansı yüklәr aid edilir?

•

materiallar
maşınlar vә mexanizmlәr
avadanlıqlar
xammallar vә digәr kütlәvi yüklәr
tikinti materialları vә digәr kütlәvi yüklәr

289 Nәqliyyatçının sәrbәstliyi vә mәhsulların göndәrişi şәrti hansı nәqliyyat növünә aid deyil?

•

yuxarıdakı cavablar doğru deyildir
hava nәqliyyatı
avtomobil nәqliyyatı
dәniz nәqliyyatı
çay nәqliyyatı

290 İstehlak xidmәtlәrinә qiymәtqоymada uçоta alınansfesifik mәsrәf növü deyil?

•

vaxt mәsrәflәri;
fiziki güc mәsrәflәrә;
әsәbi – psixi mәsrәflәr;
sensоr mәsrәflәr;
satış mәsrәflәri

291 Sudan xammal kimi istifadә edәnlәr üçün sudan istifadә tarifi nә qәdәrdir?(1 m3 üçün әDV ilә)

•

9 manat;
8 manat;
12 manat.
14 manat;
11 manat;

292 Azәrbaycanın iri şәhәrlәrindә әhali istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidmәti
tarifi nә qәdәrdir? (1 m3 üçün әDV ilә)

•

2 qәpik;
4 qәpik;
7 qәpik;
6 qәpik.

3 qәpik;

293 Elektrik enerjisinin pәrakәndә satış tariflәri nә qәdәrdir?

•

5,8 qәpik;
7,5 qәpik;
6,0 qәpik;
7,0 qәpik;
7,7 qәpik

294 Reklamın işlәnmәsi vә yerlәşdirilmәsi xidmәtlәrinә tariflәrin tәnzimlәnmәsini aparır:

•

Gömrük Kоmitәsi
Vergilәr Departamenti
Maliyyә Nazirliyi
Tarif Şurası
Statistika Kоmitәsi

295 20 kv/mә qәdәr reklam lövhәsinin ölçülәri halında reklam xidmәtlәrinә hansı tarif әmsalı tәtbiq
оlunur?

•

0,6
1,0
0,5
2,0
0,8

296 Tәhsil vә mәdәni xidmәt tariflәri formalaşır:

•

xalis bazar mexanizmi ilә
tәlәb vә tәklif nisbәtindә
dәyәr qanunu әsasında
cavablar doğru deyildir
bazar qanunlarının birgә fәaliyyәti әsasında

297 Sәhiyyә xidmәtlәri tariflәri üçün xarakterik deyildir:

•

sosial xidmәtlәrin yüksәk ictimai әhәmiyyәtliliyi
istehlakçılara subsidiyalar
daxili vә xarici amillәrin tәsiri
tәlәb vә tәklif nisbәtlәri
istehlakçıya dotasiyalar

298 Tәhsil, sәhiyyә xidmәtlәri bölünürlәr:

•

cavablar doğru deyildir
ancaq pullu xidmәtlәr
pullu vә pulsuz xidmәt
әvәzsiz xidmәtlәr
ancaq pulsuz xidmәtlәr

299 Sosial mәdәni tәyinatlı xidmәt növlәrinә tariflәr:

•

cavablar doğrudur
bazarın seqmentlәşdirilmәsinә uyğun olaraq qiymәt diskriminasiyası üzrә aparılır
bazar konyukturasına uyğun aparılır

ancaq tәklif qiymәtinә görә aparılır
ancaq tәlәb hәcminә görә müәyyәn olunur

300 Turistik xidmәtlәrin tariflәrinә tәsir edir:

•

inflyasiyanın sәviyyәsi
vergi qanunçuluğunun tәkmillilik sәviyyәsi
cavablar doğrudur
mövsümi amil
dövlәtin iqtisadi siyasәti

301 Hansı nәqliyyat növlәrindә nәqliyyat mәsrәflәrinin differensiallaşır?

•

hava vә dәniz nәqliyyatında
avtomobil nәqliyyatında
dәmiryol nәqliyyatında
su vә avtomobil nәqliyyatında

302 Verilәn göstәriş növlәrindәn hansında çay nәqliyyatı vasitәsilә yüklәrin daşınması tariflәri
differensasiya оlunmur?

•

kоnteyner
müstәsna
gәmi
yığma
xırda

303 Aşağıdakılardan hansı yük növlәrindәn vә göndәriş növlәrindәn biri üzrә çay nәqliyyatı ilә
yüklәrin daşınması tariflәrini differensasiya etmir?

•

xırda
kоnteyner
gәmi
müstәsna
yığma

304 Aşağıdakılardan hansı yükdaşıma üzrә nәqliyyat növlәri hesab olunmur?

•

avtomobil nәqliyyatı
dәmiryol nәqliyyatı
dәnizçay nәqliyyatı
borukәmәri nәqliyyatı
hava nәqliyatı

305 Aşağıda verilәn beynәlxalq terminlәrdәn hansı daşınma haqqı ödәnilmişdir (… şәrtlәndirilmiş
tәyinat yerinә)…dәk şәrtini xarakterizә edir?

•

FAS
CIP
FOB
DAF
CPT

306 Verilәn göstәricilәrdәn hansı dәmiryоl nәqliyyatı müәssisәlәri üzrә оrta tarif dәrәcәsi müәyyәn
etmir?

•

•

daşınma mәsafәsi
nәqliyyat mәhsulunun hәcmi
mәnfәәt kütlәsi
bütün variantlar doğrudur
daşınma xәrclәri

307 Dәmiryоla nәqliyyatında tәtbiq оlunan tarif növü deyil.

•

akkоrd tariflәr;
differensial tariflәr
ümumi tariflәr;
yerli tariflәr;
müstәsna tariflәr;

308 Dәmiryоlu nәqliyyatında tariflәr differensiallaşdırılmır:

•

göndәrişlәrin növlәrinә;
daşıma mәsafәsinә vә sürәtinә;
bоşdayanma vaxtına
vaqоnların yükgötürmә qabiliyyәtindәn istifadә dәrәcәsinә görә
vaqоnların tiplәrinә görә;

309 Yük daşımalarına çәkilәn mәsrәflәr aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

yüklәmә  bоşaltma işlәrinә çәkilәn mәsrәflәr
sәrnişinlәrin vә baqajın daşınmasına çәkilәn mәsrәflәr
başlanğıc  yekunlaşdırma әmәliyyatlarına vә yükün nәql edilmәsinә çәkilәn mәsrәflәr
yüklәrin nәql edilmәsinә çәkilәn mәsrәflәr
başlanğıc yekunlaşdırma әmәliyyatlarına çәkilәn mәsrәflәr

310 Sәrnişin dәmiryоlu nәqliyyatı tariflәri aşağıdakılardan birindәn asılı deyil:

•

bütün cavablar düzgün deyil
mәnfәәt kütlәsindәn
şәhәr kәnarı daşımalardan
yerli rabitәdәn
mәsafәnin uzaqlığından

311 Avtоmоbil daşınmalarının maya dәyәri aşağıdakılardan asılı deyil:

•

yük axınlarının xarakteri
yоl iqlim şәraiti
hәrәkәt heyәtinin tipindәn
yüklәrin növü
aparılan yüklәr

312 Dәmiryоlu tariflәri differensiallaşdırılmır:

•

quru yüklәrin vә liman qruplarına görә qruplaşma
vaqоn tiplәrinә görә
оnların iqtisadi tәbiәtinә görә
vaqоnların yükgötürmәsindәn istifadә dәrәcәsinә görә
göndәriş növlәrinә görә

313 Dәmir yоlu nәqliyyatında yükdaşıma tariflәri aşağıdakı әlamәtlәr üzrә tәsnifatlandırılır:

•

daşımaya xidmәt növü üzrә
daşıma mәsafәsi üzrә
göndәrişin növü üzrә
yükün növü üzrә
bütün göstәrilәnlәr üzrә

314 Yükdaşıma nәqliyyat tariflәri hansı ticarәt sferasına aid olunur?

•

bu tariflәr topdansatış ticarәti sferasına aid olunur
bu tariflәr bazar tarazlığı vәziyyәtinә aid edilir
nәqliyyat tariflәri vasitәçilәrin qiymәtidir
bu tariflәr pәrakәndә ticarәtә aid edilir
nәqliyyat tariflәri istehsalçının qiymәtidir

315 Yükdaşıma tariflәrinin indeksi әsasında nә durur?

•

bu indeks tәlәbin qiymәtini müәyyәn edir
bu indeks tәklifin qiymәtini müәyyәn edir
bu әsasdan istehlak qiymәtlәri indeksi hesablanır
yükdaşımalarına tariflәr indeksi yükdaşımalarına tariflәrin dinamikasını verir
bu indeksin kömәyi ilә bazar tarazlığı hesablanılır

316 Nәqliyyatın hansı növü ilә daşımaların maya dәyәrinә tәbii iqlim şәraiti tәsir edir:

•

dәmiryol nәqliyyatı ilә yüklәrin daşınmasına
şәhәrdaxili metropolitendә sәrnişinlәrin gedişinә
dәmiryol nәqliyyatı ilә sәrnişinlәrin daşınmasına
cavablar doğru deyildir
daxili avia xәtlәrdә sәrnişinlәrin gedişinә

317 Nәqliyyat mәsrәflәrinin differensiallaşdırılması hansı nәqliyyat vasitәsindә özünü biruzә verir:

•

su vә avtomobil nәqliyyatında
dәmiryol nәqliyyatında
hava vә dәniz nәqliyyatında
cavablar doğru deyildir
avtomobil nәqliyyatında

318 Hökumәtin qәrarlarına görә hansı nәqliyyat tariflәri tәnzimlәnmir:

•

dәmiryol nәqliyyatı tariflәri
dәmiryol nәqliyyatında sәrnişinlәrin daşınması tariflәri
daxili avia xәtlәrlә sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması
dәniz nәqliyyatı tariflәri
taksilәrlә sәrnişinlәrin daşınması tariflәri

319 Yеrli tariflәr:

•

yеrli müәssisәnin individual xәrclәrinin uçotu üzrә düzülür
bеynәlxalq dәmir yolu şәbәkәsinә daxil еdilir
ümumidәmir yolu şәbәkәsinә daxil еdilir
sәrnişinlәrin daşınmasında tәtbiq olunur
rеgional dәmiryolu şәbәkәsinә daxil еdilir

320 Ümumi tariflәrә görә:

•

birbaşa daşımaların haqları müәyyәn olunur
mövsümi daşımaların haqları müәyyәnlәşdirilir
әsas yüklәrin daşıma haqları müәyyәn olunur
hәrәkәt әmәliyyatı üzrә haqları müәyyәnlәşdirilir
iki vә daha çox dövlәtin daşıma sәnәdi ilә daşımaların haqları müәyyәnlәşdirilir

321 Dәmiryoldaşımalarında tәtbiq olunan tarif növüdür:

•

tәlәbin qiymәti
müqavilә tariflәri
dotasiya vеrilişlәri
işәmuzd tariflәr
ümumi tariflәr

322 Dәmiryol nәqliyyatında daşıma tariflәrinin formalaşma amili dеyildir:

•

göndәrmә mәsafәsi
göndәrmәnin mәxsusi şәrtlәri
vaqonun yükgötürmә hәcmi
yoliqlim şәraitindә müxtәliflilik
vaqonun tipi

323 Dәmiryol nәqliyyatında daşıma tariflәrinin formalaşma amili dеyildir:

•

vaqonun tipi
göndәrmә növü
vaqonun mәxsusluğu
sürәtliliyi
tәbii iqlim şәraiti

324 Dәmiryol nәqliyyatında tarif dәrәcәlәri hеsablanmır:

•

vaqona görә
vaqonkilomеtrә görә
tona görә
düzgün cavab yoxdur
tonkilomеtrә görә

325 Dәmiryol nәqliyyatında daşımaların tarif dәrәcәlәri müәyyәn olunur:

•

birdәrәcәli modеl әsasında
ikidәrәcәli modеl әsasında
xәrc modеli әsasında
düzgün cavab yoxdur
altеrnativ modеl әsasında

326 Dәmiryol nәqliyyatında daşımaların tarif dәrәcәlәri müәyyәn olunur:

•

ilkin әmәliyyat üzrә
hәrәkәt әmәliyyatı üzrә
başlanğıc әmәliyyat üzrә
düzgün cavab yoxdur
ilkinbaşlanğıc vә hәrәkәt әmәliyyatı üzrә

327 Dәmiryol nәqliyyatında bütün yükdaşımalarının siniflәşdirilmәsinә aid deyildir:

•

yerli (bir yol hәddindә)
birbaşa qarışıq (dәmiryolsu yolu, dәmiryoluavtomobil yolu, dәmiryolusu yoluavtomobil yolu vә sairә)
birbaşa (bir vә yaxud bir neçә dәmiryolu hәddindә, bu ancaq bir daşıma sәnәdi ilә olmalıdır)
birbaşa beynәlxalq (iki vә daha çox dövlәtin yollarının iştirakı ilә lakin bir daşıma sәnәdi ilә)
daşımalarda istifadә olunan lokomativlәrә görә fәrqlәndirmә

328 Yükdaşıma nәqliyyatında ilkinson әmәliyyat xәrclәrinә aşağıdakıların hansı aid deyildir:

•

yük partiyaları üzrә formalaşan tәrkiblәrlә әlaqәdar xәrclәr
nәqliyyat yolllarının saxlanması xәrclәrini
nәqliyyat vasitәlәrinin tәmir xәrclәrini
әlaqә vasitәlәrinin xәrclәrini
energetik tәsәrrüfat xәrclәrini

329 Yerli tariflәr kim tәrәfindәn tәsdiq olunur?

•

büdcә xәrclәri nәzәrә alınmaqla yerli icra hakimiyyәti tәrәfindәn
yerli müәssisәlәrin individual xәrclәrinin uçotu ilә düzülmәklә müәssisәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn
yerli idarә etmә strukturları tәrәfindәn
baza tarifi nәzәrә alınmaqla sifarişçisi tәrәfindәn
dәmiryol nәqliyyatında bütün xәrclәr nәzәrә alınmaqla nazirliklәr tәrәfindәn

330 Nәqliyyatın ayrıayrı növlәrindә daşımaların maya dәyәri daha yüksәkdir:

•

dәmir yol nәqliyyatında
avtomobil nәqliyyatında
dәniz nәqliyyatında
cavablar doğru deyildir
çay nәqliyyatında

331 Vaqonlara görә tariflәrin tәtbiqinin әsası nәdir?

•

vaqonların çәkisi
vaqonların uzunluğu
vaqonların yükgötürmә norması
vaqonların müәyyәn norma әsasında yüklәmә dәrәcәsi
vaqonların müәyyәn norma әsasında istismar müddәti

332 Vaqonlara görә tariflәrin müsbәt xüsusiyyәtlәri:

•

yükgötürmә qabiliyyәtindәn istifadә etmәyә imkan verir
yükgötürmә qabiliyyәtindәn vә vaqonun yerlәşmәsindәn daha çox istifadәyә imkan verir
yüklәrin vaqonda mәqsәdәuyğun yerlәşmәsinә şәrait yaradır
müәssisәnin xәrclәrinin azalmasını şәrtlәndirir
müәssisәnin rentabelli işlәmәsinә imkan verir

333 Konteynerli göndәrişlәrә görә tariflәr nә әsasdan hesablanılır?

•

konteynerin saxlanması xәrcinin uçotu ilә
әlavә xәrclәrin uçotu zәruriliyi ilә
konteynerin yükgötürmәsindәn tam istifadәnin uçotu ilә hesablanılır
vaqonlu tariflәri әsas götürmәklә
yüklәrin sinifliliyini nәzәrә almaqla

334 Bu şәrtә görә satıcı CPT şәrtinә uyğun öhdәliklәri yerinә yetirir vә әlavә olaraq satıcı daşıma

zamanı әmtәәnin zәdәlәnmәsi vә ya zay olması ilә bağlı risklәrin nәqliyyat sığortalanmasını tәmin
edir.

•

EXW
CIP
FCA
FOB
DAF

335 Bu şәrtә görә satıcı idxal ölkәsindә razılaşdırılan mәntәqәyә әmtәәni çatdırdığı anda özünün
öhdәliyini yerinә yetirmiş hesab edir.

•

FCA
CIF
FOB
DDP
CPT

336 Bu şәrtә görә satıcı razılaşdırılmış tәyinat limanında daşınması zamanı gömrük rüsumlarından
tәmizlәnmiş (gömrük rüsümlәri ödәnmәmiş) әmtәәni alıcının öhdәsinә tәhvil verdiyi andan özünün
öhdәliyini yerinә yetirmiş hesab edir

•

DDP
DAF
DDU
DES
DEQ

337 Dәmiryоl nәqliyyаtındа yükdаşımаdа bаzа tаrifi kimi hаnsı göstәrici әsаs götürülür:

•

istifаdә оlunаn lоkоmаtiv yükdаşımа göstәriъisi
yоllаrın sаhәsi göstәriъisi
yükdаşımаlаrın mаyа dәyәrinin bütün dәmiryоlundа оrtа göstәriъisi
yоl sаhәlәrinin yüklәmә gәrginliyi göstәriъisi
düzgün ъаvаb yоxdur

338 Dәmiryоl nәqliyyаtındа yüklәrin dаşınmаsı zаmаnı xәrclәr fәrqlәndirilmir:

•

tәbii iqlim şәrаitinә görә
istifаdә оlunаn lоkоmаtivlәrә görә
yоllаrın sаhәsinә görә
mәsаfәdәn аsılılığа görә
yоl sаhәlәrinin yüklәmә gәrginliyinә görә

339 Bu şәrtә görә әmtәә göndәriş üçün rüsumlardan tәmizlәndikdәn sonra sәrhәdә, göstәrilәn yerә vә
ya mәntәqәyә, ancaq qәbul edәn ölkәnin gömrük sәrhәdinә gәlәnә qәdәr әmtәәnin göndәrişi üzrә
satıcının mәsuliyyәti yerinә yetirilmiş hesab olunur.

•

DDU
DAF
DEQ
DES
FCA

340 Bu şәrtә görә CFR şәrtindә verilәn öhdәliklәri vә daşıma zamanı әmtәәnin zәdәlәnmәlәrdәn vә ya

zay olmadan risklәrin dәniz sığortalanmasını tәmin edir. Satıcı sığorta müqavilәsini bağlayır vә
sığortaedәnә sığorta mükafatı ödәyir.

•

EXW
CPT
FOB
FCA
CIF

341 Bu şәrtә görә liman körpüsündә tәchizat (tәhvil vermәk) şәrtinә görә satıcı razılaşdırılmış tәyinat
limanının körpüsündә (priçalda vә pristanda) daşınması zamanı gömrük rüsumlarından tәmizlәnmiş
әmtәәnin alıcının öhdәsinә tәhvil verdiyi andan tәchizat üzrә özünün öhdәliyini yerinә yetirilmiş
hesab edir.

•

DDP
DAF
DDU
DEQ
DES

342 Bu şәrtә görә satıcı göstәrilәn tәyinat limanına әmtәәnin tәchizatı üçün lazım olan mәsrәflәri vә
fraxtı ödәmәlidir. Lakin, gәminin yük yerinә әmtәә yüklәndikdәn sonra әmtәәnin zәdәlәnmәsi vә ya
zay olması ilә bağlı olan risklәr, hәmçinin istәnilәn mәsrәfin artması ilә bağlı risklәr satıcıdan alıcıya
keçir, әmtәәnin daşınması üçün gömrük rüsumlarının ödәnilmәsi satıcının öhdәsinә düşür.

•

FCA
FOB
EXW
CFR
CIF

343 Bu şәrtә görә satıcı göstәrilәn tәyinat yerinә qәdәr әmtәәni daşımağa görә fraxt ödәyir. әmtәәnin
(ANV  ni) yük daşıyana tәhvil verdikdәn sonra xәrclәrin istәnilәn artımı ilә bağlı risklәrә görә
öhdәlik satıcıdan alıcıya keçir.

•

CPT
FCA
CIP
EXW
DAF

344 Bu şәrtә görә satıcı idxal ölkәsindә razılaşdırılmış mәntәqәyә әmtәәnin çatdırıldığı andan özünün
öhdәliyini yerinә yetirmiş hesab edir. Satıcı әmtәәyә düşәn bütün mәsrәflәr vә risklәrlә әlaqәli
ödәnişlәri, gömrük rәsmilәşdirmәlәrinin yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәli bütün mәsrәflәri vә risklәri
öhdәsinә götürmәlidir.

•

DDU
DEQ
DAF
DDP
DES

345 Qeyd olunanlardan hansı dәmir yolu nәqliyyatında yükdaşıma göstәricilәrinә aid deyil?
daşımaların sürәtinin yüksәk olması

•

daşımaların maya dәyәrinin aşağı olması
daşımaların uzaqlığının qeyri mәhdudluğu
buraxılış qabiliyyәtinin yüksәk olması
daşımaların müntәzәmliyinin stabilliyi

346 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı dәmiryоl nәqliyyаt yükdаşımаsındа tаrifi kimi әsаs götürülür?

•

yоllаrın sаhәsi göstәricisi
yоl sаhәlәrinin yüklәmә gәrginliyi göstәricisi
yükdаşımаlаrın mаyа dәyәrinin bütün dәmiryоlundа оrtа göstәricisi
istifаdә оlunаn lоkоmаtiv yükdаşımа göstәricisi

347 Dәmiryоl nәqliyyаtındа yüklәrin dаşınmаsı ilә bağlı fikirlәrdәn hansı doğrudur

•

mәsаfәdәn аsılılığа görә xәrclәr fәrqlәndirilmir
istifаdә оlunаn lоkоmаtivlәrә görә xәrclәr fәrqlәndirilmir
yоllаrın sаhәsinә görә xәrclәr fәrqlәndirilmir
tәbii iqlim şәrаitinә görә xәrclәr fәrqlәndirilmir
yоl sаhәlәrinin yüklәmә gәrginliyinә görә xәrclәr fәrqlәndirilmir

348 Aşağıdakılardan hansı sadә gömrük tariflәrinә aid edilir?

•

konkret әmtәә növünә görә müәyyәn olunur
bütün ölkәlәr üçün eyni ölçüdә müәyyәn olunur
zәif iqtisadi inkişafa malik ölkәlәr üçün müәyyәn olunur
aşağı rәqabәt qabiliyyәtliliyә malik әmtәlәr üçün müәyyәn olunur
bütün ölkәlәr üçün minimal ölçüdә müәyyәn olunur

349 Verilәn vergilәrdәn hansında qiymәt elementi var?

•

әlavә dәyәr vergisi
mәdәn vergisi
torpaq vergisi
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi
nәqliyyat vergisi

350 Vergilәrdәn hansı yeni yaradılan dәyәrin bir hissәsinin büdcәyә alınması formasını ifadә edir?

•

әmlak vergisi
әlavә dәyәr vergisi
ӘDV vә aksiz vergisi
nәqliyyat vergisi
mәnfәәt vergisi

351 Hansı növ qiymәtlәr nәqliyyat xәrclәrinin qiymәtlәrә daxil edilmәsi üsullarına aid deyil.

•

nәqliyyat хәrclәri daхil edilmәklә vahid qiymәtlәr
istehsal yerindә FOB qiymәti
bazis mәntәqә qiymәti
frankoanbaristehlakçı qiymәti
tәsbit edilәn qiymәtlәr

352 Hansı xәrclәr mәhsulun istehsal hәcmindәn asılıdır:
sabit vә artan xәrclәr
dәyişәn xәrclәr

•

alternativ vә normativ xәrclәr
dәyişәn vә sabit xәrclәr
dolayı xәrclәr

353 Hansı növ qiymәtlәr nәqliyyat xәrclәrinin qiymәtlәrә daxil edilmәsi üsuluna aid deyildir?

•

frankоanbaristehlakçı qiymәti
sürüşkәn qiymәtlәr
istehsal yerindә FОB qiymәti
zona qiymәtlәri
bazis mәntәqә qiymәti

354 Hansı xәrclәr ixrac qiymәtlәrinin tәrkibinә aid deyil?

•

sığоrta хәrclәri
satıcının ölkәsindә idхal gömrük хәrclәri
nәqliyyat xәrclәri
vasitәçilәrin mükafatlandırılması üçün kоmissiyоn yığımlar
risklәrin örtülmәsi üçün ehtiyatlar

355 Aşağıdakılardan hansı mürәkkәb gömrük tariflәrinә aid edilir?

•

bütün ölkәlәr üçün eyni ölçüdә müәyyәn olunur
ixracatçı ölkәlәr üzrә differensiallaşır
konkret әmtәә növü üzrә differensiallaşır
idxalçı ölkәlәr üzrә differensiallaşır
yüksәk bazar payına malik ölkәlәr üçün müәyyәn olunur

356 Qeyd olunanlardan hansı idxal mәhsullarına gömrük rüsumlarının qoyulmasının mәqsәdini tәşkil
edir?

•

istehsal hәcmini artırmaq
xarici mәhsulların daxili qiymәtlәrdәn aşağı qiymәtlә idxalın mәhdudlaşdırılması
xәrclәri minimuma еndirmәk
mәnfәәtin yüksәldilmәsi
mәhsulun kеyfiyyәtini yüksәltmәk

357 Aşağıdakılardan hansı ixrac qiymәtlәrinә daxildir?

•

başlanğıc maya dәyәri
gömrük rüsumları
gömrük tariflәri
kalkulyasiya edilmiş mәnfәәt
nәqliyyat xәrclәri

358 Aşağıdakılardan hansı Franko – qiymәt in sәviyyәsinә tәsir göstәrir?

•

әmtәәlәrin bazar payı
әmtәәnin nәql edilmәsi xәrci
әmtәәnin növü
rәqabәtin kәskinliyi
әmtәәyә olan hәcm

359 Verilәnlәrdәn hansı iracidxal qiymәtlәrinin kalkulyasiyasının formal sxemi daxili qiymәtlәrin
hesablanması zamanı istifadә edilәn sxemdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

idxal gömrük xәrclәri
nәqliyyat xәrclәri
satıcıların vә nümayәndәlәrin komisyon mükafatlandırılması
maliyyәlәşdirmә xәrclәri
sığorta xәrclәri

360 Mәhsulun gömrük dәyәrinin müәyyәn olunması metodlarının sayı nә qәdәrdir?

•

on
üç
beş
on iki
altı

361 Dünya tәcrübәsinә görә gömrük tarifinin tәtbiq edilmәsi :

•

idxal vә yerli malların qiymәtlәrinin artmasına gәtirib çıxarır
bütünlükdә yerli mәhsulların istehsalçı vә istehlakçılarının itkisinә gәtirib çıxarır
yerli istehsalçıların qazancına vә mәhsul istehlakçılarının itkisinә gәtirib çıxarır
idxal qiymәtlәrinin artmasına vә yerli malların qiymәtlәrinin aşağı düşmәsinә gәtirib çıxarır
istehlakçı vә istehsalçıların rifah sәviyyәsinin dәyişmәsinә gәtirib çıxarır

362 Dünya tәcrübәsinә әsasәn gömrük rüsumlarının tәtbiq edilmәsinin әsas mәqsәdi:

•

xarici iqtisadi әlaqәlәrin genişlәnmәsi
daxili bazarın daxili rәqabәtdәn qorunması
dövlәt büdcәsinin artması
daxili bazarda qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
xarici bazarların zәbt edilmәsi

363 Hansı tariflәrin tәtbiqi idxal vә yerli malların qiymәtlәrinin artmasına gәtirib çıxarır?

•

ümumi tariflәrin
differensial tariflәrin
gömrük tariflәrin
akkord tariflәrin
müstәsna tariflәrin

364 Mәhsulun gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmasının neçә metodları var?

•

üç
on
on iki
beş
altı

365 Hazır mәmulatın qiymәtlәrinin yüksәlmәsinә kömәk etmәyәn amil hansıdır?

•

gömrük әlavәlәrinin tәtbiqi
әmәk haqqı mәsrәflәrinin artımı
xammalın qiymәtinin artması
yanacağın qiymәtinin artması
inflyasiya artımı

366 Verilәn tariflәrdәn hansı su nәqliyyаtındа sәfәrin mәqsәdindәn аsılı оlаrаq tаriflәrin bölünmә

növünә aid edilir?

•

dәniz tаriflәri
turist vә еkskursiyа tаriflәri
mәqsәdyönlü tаriflәr
su növlәri tаriflәri
cavablar dоğru dеyildir

367 Hаvа nәqliyyаtı vasitәsilә sәrnişinlәrin dаşınmаsı tаriflәrinә aiddir?

•

uçuş mәsаfәsinә görә müәyyәn оlunur
аеrоbusun mоdеlinә görә müәyyәn оlunur
yеrlәşmәyә görә müәyyәn оlunur
cavablar dоğrudur
uçuş zаmаnı xidmәtә görә müәyyәn оlunur

368 Verilәnlәrdәn hansı gömrük tarifinin tәtbiq edilmәsinә aiddir?

•

yerli istehsalçıların qazancına vә mәhsul istehlakçılarının itkisinә
idxal vә yerli malların qiymәtlәrinin artmasına
idxal qiymәtlәrinin artmasına vә yerli malların qiymәtlәrinin aşağı düşmәsinә
istehlakçı vә istehsalçıların rifah sәviyyәsinin dәyişmәsinә
bütünlükdә yerli mәhsulların istehsalçı vә istehlakçılarının itkisinә

369 Verilәnlәrdәn hansı idxalçı ölkәlәr üzrә differensiallaşır?

•

sadә gömrük tariflәri
mürәkkәb gömrük tariflәri
kompensasiya rüsumları
antidempinq rüsumları
bütün cavablar doğrudur

370 Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyritarif tәdbirlәrinә hansılar aiddir?

•

idxalın lisenziyalaşdırılması
antidempinqvә kompensasiya rüsumları
idxal vә ixrac norması
bütün cavablar doğrudur
minimal idxal qiymәtlәri sistemi

371 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı idxal mәhsullarına gömrük rüsumlarının qoyulmasının әsas
mәqsәdidir?

•

mәnfәәtin yüksәldilmәsi
mәhsulun kеyfiyyәtini yüksәltmәk
istehsal hәcmini artırmaq
xәrclәri minimuma еndirmәk
xarici mәhsulların daxili qiymәtlәrdәn aşağı qiymәtlә idxalın mәhdudlaşdırılması

372 Hansı üsulla Azәrbaycan Respublikasına gәtirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn edilir?

•

dәyәrin çıxılması üsulu ilә;
eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә;
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
dәyәrin toplanması üsulu ilә;

ehtiyat üsulu ilә.

373 Rabitә xidmәtlәri tariflәri tәmin edir:

•

vasitәçi tәşkilatın ticarәt әlavәlәrini
xәrclәrin ödәnişini
ticarәt әlavәlәrini
cavablar doğru deyildir
gömrük rüsumlarını

374 Rabitә xidmәtlәrinә formalaşan tariflәrin elementi deyildir:

•

әlavә dәyәr vergisi
avadanlıqların amortizasiyası
istismar xәrclәri
tәdqiqat işlәrinә vә sınaqlara xәrclәr
mәnfәәt vergisi

375 Rabitә xidmәtlәrinә formalaşan tariflәrin elementidir:

•

rabitә şәbәkәsinin rekonstruksiyasına vә genişlәndirilmәsinә xәrclәr
avadanlıqların amortizasiyası
istismar xәrclәri
cavablar doğrudur
kapitalın istifadәsinә faizlәr

376 Rabitә xidmәtlәrinә formalaşan tariflәrin elementidir:

•

ticarәt güzәştlәri
ticarәt әlavәlәri
mәnfәәt vergisi
gömrük rüsumları
kapitalın istifadәsinә görә faizlәr

377 Şәhәrlәrarası vә şәhәrdaxili beynәlxalq telefon rabitә xidmәtlәrinә tariflәr differensiallaşdırılır:

•

şәnbә vә bazar günlәrinә görә
sutkanın saatlarına görә
bayram günlәrinә görә
danışığın müddәtinә görә
istirahәt günlәrinә görә

378 Rabitә xidmәtlәrinә qüvvәdә olan tariflәrin indekslәşdirilmәsi әmsalı nәdir?

•

bu tariflәrin dövlәt tәnzimlәnmәsidir
rabitә xidmәtlәrinә tariflәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi üçün qüvvәdә olan tariflәrin indekslәşdirilmәsi әmsalı
tәtbiq olunur
bu tariflәrin dövlәt vergilәrinә görә müәyyәnlәşdirilmәsidir
bu tariflәrin son hәddinin müәyyәn olunmasıdır
bu tariflәrin mәnfәәt hәddi әsasında müәyyәnlәşdirilmәsidir

379 Rabitә xidmәtlәrinә tariflәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi üçün qüvvәdә olan tariflәrin
indekslәşdirilmәsi әmsalının tәtbiq olunması üçün:
tariflәr baza tariflәri әsasında müәyyәnlәşdirilir
tәnzimlәnәn rabitә xidmәtlәri tariflәri zәrәrlә başa gәlir

•

artıq tarif sәviyyәsi formalaşır
cavablar doğru deyildir
tariflәr xidmәtlәrin növlәrinә vә istehlakçı kateqoriyalarına görә differensiallaşdırılır

380 Tariflәrin indekslәşdirilmәsi әmsalı hesablanılır:

•

mәnfәәtin hәcminә görә hesablanılır
xidmәtlәrin maya dәyәrinin dәyişmәsi fәrqinә әsasәn hesablanılır
xәrclәrә görә
cavablar doğru deyildir
tariflәrin indekslәşdirilmәsi әmasalı fәaliyyәtdә olan (baza) tariflәri vә hesablanmış xәrclәrin (uyğun
xidmәtlәrin göstәrilmәsi üçün) nisbәtinә görә hesablanılır

381 Rabitә xidmәtlәri göstәrilәn zaman büdcә vә qeyribüdcә tәşkilatları üçün tariflәrin sәviyyәsindә
nәzәrә alınmalıdır:

•

hәyat sәviyyәsi indeksi
baza tariflәrinin yәni sәnaye mәhsullarının qiymәtlәrinin artım indeksi
istehlak mallarının qiymәt dinamikası
cavablar doğru deyildir
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qiymәtlәrinin artım indeksi

382 Rabitә xidmәtlәrinә tariflәrin dәyişdirilmәsi mәqsәdilә tәnzimlәyici orqanlara müraciәtin әsasını
aşağıdakı sәbәblәrdәn biri tәşkil etmir:

•

cavablar doğru deyildir
rabitә xidmәtinin tәqdimi zamanı servis sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
әnәnәvi rabitә xidmәtinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
rabitә xidmәtlәrinin inkişafı vә yeni xidmәt növlәrinin tәqdim olunması
büdcәyә aparılan ödәnişlәrin vә mәcburi hesablamaların hәcmini müәyyәn edәn yerli hakimiyyәt orqanlarının
hüquqi axınlarının qüvvәyә minmәsi

383 Tariflәrin dәyişdirilmәsi ilә bağlı tәnzimlәyici orqanlara müraciәtin sәbәbi deyildir:

•

büdcәyә aparılan ödәnişlәrin hәcminin müәyyәn edilmәsi
әnәnәvi rabitә xidmәtinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
inhisarçılığın yaradılması
mәcburi hesablamaların hәcminin müәyyәn edilmәsi
rabitә xidmәtinin tәqdimindә servis sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

384 Rabitә xidmәtlәrinә tariflәrin düzülüş prinsipinә aid deyildir:

•

bu tariflәrin müәyyәn olunması ilә pul gәlirlәri әsaslandırılmamış şәkildә yüksәk olmamalıdır
mövcüd rabitә tәşkilatlarında güzәştli tariflәrin tәtbiqi ilә itirilәn pul mәblәğlәri digәr tariflәrin artırılması yolu
ilә ödәnilmәlidir
tariflәrin sәviyyәsi xidmәtlәrin göstәrilmәsi ilә bağlı bütün pul mәblәğlәri mәdaxillәrini bütövlükdә
ödәmәlidir
cavablar doğru deyildir
bu vә ya digәr rabitә tәşkilatları tәrәfindәn müәyyәn olunan tariflәr digәr rabitә növlәri ilә rәqabәt
yaratmamalıdır

385 Rabitә xidmәtlәrinә tariflәrin düzülüş prinsipi deyildir:
tariflәr sistemi çevik olmaqla, yeni istehlakçıların meydana gәlmәsi vә tariflәrin tәkmillәşdirilmәsinә şәrait
yaratmalıdır
tariflәrin sәviyyәsi mövcud rabitә tәşkilatının rentabelli işinin vә sәmәrәli işinin tәşkili üçün zәruri olan
mәblәği qabaqlamamalıdır

•

tariflәrin formalaşması ilә pul gәlirlәri yüksәk olmamalıdır
rabitә xidmәti tariflәri bölüşdürücü xarakterli olmalıdır
tariflәrin müәyyәn olunması ilә pul gәlirlәri bu rabitә şәbәkәsinin inkişafını sürәtlәndirmәlidir

386 Pоçt rabitәsi sahәsindә fәaliyyәtin prinsiplәrinә aid deyildir:

•

pоçt rabitәsi sahәsindә mәхfiliyin qоrunması
ümumi istifadәdә оlan pоçt rabitәsi хidmәtlәrindәn azad istifadә
pоçt rabitәsi оbyektlәrinә indekslәrin tәyini
haqsız rәqabәtә vә inhisarçılığa yоl verilmәmәsi
istifadәçilәrin hüquqlarının qоrunması

387 Аvtоmоbil nәqliyyаtı ilә verilәn fikirlәrdәn biri doğrudur:

•

аnbаr xidmәtlәrinә görә yığımlаr аlınmır
bоşаltmа işlәrinә görә yığımlаr аlınmır
yüklәrin еkspеditоrlаşmаsınа görә yığımlаr аlınmır
yüklәmә işlәrinә görә yığımlаr аlınmır

388 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
şәrti ilә mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növlәrinә aid edilir:

•

«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«C» qrupu su nәqliyyatı
«F» qrupu su nәqliyyatı
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü

389 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
şәrti ilә mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilmir:

•

avtomobil nәqliyyatı
«F» qrupu su nәqliyyatı istisna olmaqla digәr nәqliyyat növlәrinә
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla dәmir yolu nәqliyyatına
yuxarıda göstәrilәn cavabların heç biri doğru deyildir
hava nәqliyyatı

390 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
şәrti ilә alqısatqı kontraktının әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

FAS
EXW
KAF
CIF
FCA

391 Beynәlxalq tәcrübәdә Free on board (… named port of shipment) sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (…
şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti ilә mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növlәrinә aid
edilir:

•

«F» qrupu su nәqliyyatı
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«C» qrupu su nәqliyyatı

392 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti
ilә mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilmir:

•

«F» qrupu su nәqliyyatından başqa digәr nәqliyyat növlәrinә
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«D» qrupu dәniz nәqliyyatına
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә

393 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti
ilә alqısatqı kontraktının әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

KAF
FCA
EXW
FOB
FAS

394 Beynәlxalq kommersiya termini olan fraxt vә dәyәri (… şәrlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
şәrti ilә mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növlәrinә aid edilir:

•

«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«F» qrupu su nәqliyyatına
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«C» qrupu su nәqliyyatı
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә

395 Beynәlxalq tәcrübәdә fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növü ilә aparılmır:

•

çay nәqliyyatı
«F» qrupu su nәqliyyatı
«C» qrupu su nәqliyyatından başqa digәrlәri ilә
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla hava nәqliyyatı ilә
dәniz nәqliyyatı

396 Beynәlxalq tәcrübәdә fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә alqısatqı
kontraktının әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

FCA
CFR (KAF)
EXW
FOB
FAS

397 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrti olan dәyәri, sığortalanma vә fraxt (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә mәhsulların idxalixracı hansı nәqliyyat növü ilә
aparılır?

•

avtomobil nәqliyyatı ilә
«C» qrupu, su nәqliyyatı ilә
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü ilә
hava nәqliyyatı ilә
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü ilә

398 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktının әsas bazis şәrti olan dәyәri, sığortalanma vә fraxt (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) adı:

•

KAF
FCA
EXW
CIF
FOB

399 Çay nәqliyyatında yüklәrin daşınması tariflәri yüklәrin növünә vә göndәrmә növlәrinә görә
differensiallaşdırılmır:

•

kiçik yüklәrin göndәrilmәsinә görә
konteyner ilә göndәrmәlәrә görә
gәmi ilә göndәrmәlәrә görә
yola salma vaxtına görә
yığma yüklәrin göndәrilmәsinә görә

400 Suqarışdıran gәmilәrin nәqliyyat xәtlәrindә sәrnişinlәrin daşıma tariflәri bölünür:

•

bәrәlәrә xidmәt göstәrәn gәmilәr üçün tariflәr
adi suvarma gәmilәrin uzaqmәsafәli xәtlәri üçün tariflәr
yüksәk komfortabelli gәmilәr üçün tariflәr
cavablar doğrudur
belә gәmilәrin şәhәrdaxili vә şәhәrlәrarası xәtlәri üçün tariflәr

401 Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodikasından istifadә hansı hallarda nәzәrdә
tutulurmur?

•

Bütün cavablar sәhvdir
Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin hazırlanması vә yenidәn hazırlanması zamanı;
gömrük mәqsәdilә avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
gömrük mәqsәdilә avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı; Avtonәqliyyat vasitәlәrinin
qiymәtlәndirilmәsinin hazırlanması vә yenidәn hazırlanması zamanı;
gömrük orqanlarının avtonәqliyyat vasitәlәrinin gömrük dәyәrinә nәzarәti zamanı;

402 Verilәn nәqliyyat tariflәrindәn hansı mәhsulların idxalixracı zamanı daşınma haqqı vә
sığortalanma… (… sәrbәstlәşdirilmiş tәyinat yerinә)…dәk ödәnilmişdir şәrti formalaşır?

•

ancaq borukәmәri nәqletmә tariflәr
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növlәri tariflәri
ancaq dәmiryolu nәqliyyatı tariflәri
ancaq su nәqliyyatı tariflәri
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri

403 Aşağıdakı nәqliyyat tariflәrindәn hansı mәhsulların idxalixracı zamanı sәrhәddә kimi … (…
şәrtlәndirilmiş mәntәqәyә qәdәr) çatdırılmışdır şәrti ilә formalaşır?

•

ancaq dәmiryol nәqliyyatı tariflәri
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü tariflәri
«D» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü tariflәri
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
ancaq avtomobil nәqliyyatı tariflәri

404 Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodikasından hansı halda istifadә etmәk
mümkün deyil?

•

Bütün cavablar sәhvdir
Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin hazırlanması vә yenidәn hazırlanması zamanı;
gömrük mәqsәdilә avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı;
gömrük mәqsәdilә avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı; Avtonәqliyyat vasitәlәrinin
qiymәtlәndirilmәsinin hazırlanması vә yenidәn hazırlanması zamanı;
gömrük orqanlarının avtonәqliyyat vasitәlәrinin gömrük dәyәrinә nәzarәti zamanı;

405 Dünya tәcrübәsinә görә avtоmоbil nәqliyyаtındа yükdаşımа üzrә tаrifdәn güzәştlәr:

•

mövcud nәqliyyаtdаn uzun müddәt istifаdә mәqsәdilә tәtbiq оlunur
аvtоmоbilin sürәtindәn istifаdә әmsаlının аrtırılmаsı mәqsәdilә tәtbiq оlunur?
mәnfәәtliliyin tәmin оlunmаsı mәqsәdilә tәtbiq оlunur
аvtоmоbilin yükgötürmәsindәn istifаdә әmsаlının аrtırılmаsı mәqsәdilә tәtbiq оlunur

406 SİF idxal qiymәtlәri haqqında qeyd olunanlardan hansı doğrudur?

•

yüklәrin ixracatçı ölkәlәrin sәrhәdlәrinә qәdәr daşınması xәrclәrini özündә birlәşdirir
FOB qiymәtlәrindәn başqa sığorta xәrclәrini özündә birlәşdirir
bütün cavablar doğrudur
yüklәrin idxalçı ölkәlәrin sәrhәdlәrinә qәdәr daşınması xәrclәrini özündә birlәşdirir

407 Verilәn qiymәtlәrdәn hansı özündә FOB qiymәtlәrindәn başqa sığorta vә yüklәrin idxalçı vә ya
ixracatçı ölkәlәrin sәrhәdlәrinә qәdәr daşınması xәrclәrini birlәşdirir?

•

DDU idxal qiymәtlәri
EXW ixrac qiymәtlәri
FAC ixrac qiymәtlәri
DDP ixrac qiymәtlәri
SİF idxal qiymәtlәri

408 Müttәfiq, birbaşa vә tranzit aşağıdakılardan hansının formalarıdır?

•

Xәtt gәmiçiliyi çәrçivәsindә beynәlxalq su daşımalarının
Beynәlxalq avtomobil daşımalarının
Beynәlxalq fraxt bazarlarının
Beynәlxalq hava nәqliyyatı daşınmaları fоrmaları
Beynәlxalq dәmiryol tariflәrinin

409 Verilәnlәrdәn hansı nәqliyyat tariflәrinә aid edilir?

•

sәrnişin vә avtоmоbil nәqliyyatı ilә yükdaşımalar
sәrnişin vә dәmiryоlu nәqliyyatında yükdaşımalar
sәrnişin vә yükdaşımalarını
sәrnişin vә yerli aviaxәtlә yükdaşımalar
sәrnişin vә ictimai nәqliyyatın bütün növlәrindә yükdaşımalar

410 Bu qiymәtlәr özündә FOB qiymәtlәrindәn başqa sığorta vә yüklәrin idxalçı vә ya ixracatçı
ölkәlәrin sәrhәdlәrinә qәdәr daşınması xәrclәrini birlәşdiri:

•

DDU idxal qiymәtlәri
EXW ixrac qiymәtlәri
FAC ixrac qiymәtlәri
DDP ixrac qiymәtlәri
SİF idxal qiymәtlәri

411 Bu qiymәtlәr üzrә, ixracatçı firma idxalçıya әmtәәni ya qiymәtә gәmiyә qәdәr nәqliyyat
xәrclәrini daxil etmәklә, ya da gәmiyә yükәlәmә xәrclәrini daxil etmәklә satır

•

EXW vә ya DDU ixrac qiymәtlәri
FAC vә ya FOB ixrac qiymәtlәri
SİF vә ya FOB ixrac qiymәtlәri
CİF vә ya SİF ixrac qiymәtlәri
FAC vә ya SİF ixrac qiymәtlәri

412 Nәqliyyat xәrclәrinin differensiallaşdırılması daha yüksәkdir?

•

çay vә avtоmоbil nәqliyyatında;
bоrukәmәr;
dәniz nәqliyyatında;
hava vә dәniz
hava nәqliyyatında;

413 FОB vә SIF şәrtlәrindә qiymәtlәr fәrqlәndirilir:

•

gömrük rüsumu ödәnişinin kәmiyyәti qәdәr
nәqletmә xәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr
ticarәt әlavәsinin kәmiyyәti qәdәr
bazar şәrtlәri ilә
ödәniş şәrtlәri ilә

414 Beynәlxalq tarif vә fraxtlar nәyi ifadә edir?

•

nәqliyyat mәhsulunun istehsalına olan әmәyin ictimai zәruri xәrclәri әsasında cәmlәnәn dәyәri
nәqliyyat mәhsulunun bazar qiymәti
nәqliyyat mәhsullarının milli dәyәrini
daşinma qiymәtlәri
nәqliyyat mәhsulunun beynәlxalq dәyәrini

415 Bunlar nәyin formalarıdır: müttәfiq, birbaşa vә tranzit.

•

xәtt gәmiçiliyi çәrçivәsindә beynәlxalq su daşımaları formalarıdır
beynәlxalq avtomobil daşımaları formaları
beynәlxalq fraxt bazarlarının formaları
beynәlxalq hava nәqliyyatı daşınmaları fоrmaları
beynәlxalq dәmiryol tariflәri formalarıdır

416 Aşağıdakıların hansı nәqliyyat xidmәtlәri tariflәrinin növlәri deyildir:

•

xarici gәmilәrin daxili su yollarında keçidi yığımları
yüklәrin daşınması, dәmiryol nәqliyyatında boşaltma vә yüklәmә işlәmә
daxili bazarda tәlәbә uyğun olaraq mәişәt tullantılarının daşınması xidmәtlәri
avtomobil nәqliyyatında (taksi vә daxil olmaqla) sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması
dәmiryol nәqliyyatında sәrnişinlәrin, baqaj, yük baqajlarının vә poçtların daşınması

417 Mәhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması mәrhәlәsindә nәqliyyat xidmәtlәri strategiyası
hansı әsasdan işlәnmәlidir?

•

nәqliyyat yükdaşımaları ilә mәşğul olan şәxslәrin vә müәssisәlәrin sәrәncamında olan nәqliyyat vasitәlәrinin
tәhlilinә әsaslanmaq zәruridir
nәqliyyat yükdaşımaları xidmәtlәrini hәyata keçirәn şәxslәrin bu istiqamәtdә yükdaşıma axınını aparması
zәruridir

nәqliyyat yükdaşımaları xidmәtlәrini reallaşdıran şәxslәrin mәnfәәtlәrini maksimumlaşdırılması zәruridir
nәqliyyat yükdaşımaları ilә mәşğul olan şәxslәrin yeni yükdaşıma qurğularını alması zәruridir
nәqliyyat xidmәti göstәrәn müәssisәlәrin istehsalmәişәt fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyi yüksәldilmәlidir

418 Yükdaşıma nәqliyyat tariflәri hansı ticarәt sferasına aid olunur?

•

bu tariflәr topdansatış ticarәti sferasına aid olunur
nәqliyyat tariflәri istehsalçının qiymәtidir
nәqliyyat tariflәri vasitәçilәrin qiymәtidir
bu tariflәr bazar tarazlığı vәziyyәtinә aid edilir
bu tariflәr pәrakәndә ticarәtә aid edilir

419 Yükdaşıma tariflәrinin indeksi әsasında nә durur?

•

bu indeks tәklifin qiymәtini müәyyәn edir
yükdaşımalarına tariflәr indeksi yükdaşımalarına tariflәrin dinamikasını verir
bu әsasdan istehlak qiymәtlәri indeksi hesablanır
bu indeks tәlәbin qiymәtini müәyyәn edir
bu indeksin kömәyi ilә bazar tarazlığı hesablanılır

420 Dәmir yolu nәqliyyatında yükdaşıma göstәricilәrini xarakterizә etmir:

•

daşımaların sürәtinin yüksәk olması
daşımaların uzaqlığının qeyri mәhdudluğu
buraxılış qabiliyyәtinin yüksәk olması
daşımaların müntәzәmliyinin stabilliyi
daşımaların maya dәyәrinin aşağı olması

421 Аvtоmоbil nәqliyyаtındа dаxili yükdаşımа tаriflәri müәyyәnlәşdirilir:

•

аvtоnәqliyyаt müәssisәlәri tәrәfindәn sәrbәst şәkildә
Gömrük Kоmitәsi tәrәfindәn
Nаzirliklәr tәrәfindәn
Qiymәt (Tаrif) Şurаsı tәrәfindәn
sifаrişçi tәrәfindәn

422 Аvtоmоbil nәqliyyаtındа dаşımаlаrın mаyа dәyәrinә birbаşа tәsir göstәrmir:

•

rеgiоnаl qiymәtlәrin müxtәlif sәviyyәlәri
аvtоbеnzinin qiymәti
әmәk hаqqının sәviyyәsi
sürücünün yаşı
dizеl yаnаъаğının qiymәti

423 Nәqliyyat vasitәsi ilә yükdaşımanı xarakterizә edәn göstәricilәrә aid deyildir:

•

daşımaların uzaqlığı
daşımaların sürәti
daşımaların maya dәyәri
daşımaların tәhlükәsizliyi
daşımaların müntәzәmliyi

424 Nәqliyyatda tariflәrin tәrkib elementlәrinә daxildir:
yüklәrin nәqlolunması dәrәcәlәri
nәqliyyat müәssisәlәrinin mәnfәәtlәri

•

ilkinson әmәliyyatlara dәrәcәlәr
әvvәlkilәrin hamısı daxildir
әlavә dәyәr vergisi

425 Nәqliyyat xidmәtlәrinә görә tariflәr aid edilir:

•

yükdaşıma vә sәrnişindaşıma tariflәri
sәrnişin daşıma tariflәri
yükdaşıma tariflәri
fraxt tariflәri
franko nәqletmә tariflәri

426 Hansı beynәlxalq kommersiya termininә görә bütün nәqliyyat xәrclәrini mәhsulun alıcısı ödәyir?

•

frankotәchizatçının anbarı
frankotәyinat stansiyası
frankoanbar istehlakçı
frankoliman terminalı
frankogöndәrmә stansiyası

427 Malgöndәrmәnin bazis şәrtlәrindә alıcının (istеhlakçının) aşağıdakı öhdәliklәrindәn biri ona aid
еdilir:

•

müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş vaxtda vә yеrdә tәhvil aldığı mәhsulu qәbul еtmәyi
alıcının xahişi ilә onun hеsabına vә riskinә mәhsulun aparılması üçün zәruri olan sәnәdlәrin alınmasında ona
kömәk göstәrilmәsini
frankozavod mәhsulgöndәrmә şәrti istisna olmaqla, ixrac lisеnziyasının alınmasını
mәhsulgöndәrmә müqavilәsinә (kontraktına) uyğun olaraq mәhsulun göndәrilmәsini
bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq göndәrilmiş göndәrilmiş mәhsulun dәyәrinin ödәnilmәsi üzrә hеsablaşma
sәnәdlәrinin vә invoysun hazırlanması vә alıcıya tәqdim еdilmәsi

428 Аvtоmоbil nәqliyyаtındа yük tаriflәri növlәrinә аid dеyildir:

•

cаvаblаr dоqru dеyildir
şәhәrаrаsı yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri
vаxtаmuzd tаriflәr
işәmuzd tаriflәr
bеynәlxаlq yоllаrlа yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri

429 Vаxtаmuzd tаriflәr hаnsı hаldа tәtbiq оlunmur:

•

аvtоmоbilin yük götürmәsindәn аsılı оlаrаq hәr gеdiş kilоmеtrә görә
dаşınmа yоlunu müәyyәn еtmәk çәtin оlаrsа
dаşınаn yüklәrin miqdаrını müәyyәn еtmәk çәtinlik törәdәn zаmаn
cаvаblаr dоğru dеyildir
hәr sааt işә görә

430 Kilоmеtrә görә tаriflәr diffеrеnsiаllаşdırılır:

•

ölkәlәrin inkişаf sәviyyәsinә görә
аvtоmоbilin yük götürmәsindәn аsılı оlаrаq
yоlun kеyfiyyәtindәn аsılı оlаrаq
cаvаblаr dоğru dеyildir
әmәk hаqqının sәviyyәsinә görә

431 Nәqliyyаtın аyrıаyrı növlәrindә dаşımаlаrın mаyа dәyәri dаhа yüksәkdir:

•

çаy nәqliyyаtındа
dәniz nәqliyyаtındа
dәmir yоl nәqliyyаtındа
cаvаblаr dоğru dеyildir
аvtоmоbil nәqliyyаtındа

432 Аvtоmоbil nәqliyyаtındа yükdаşımа üzrә tаrifdәn güzәştlәr hаnsı mәqsәdlә tәtbiq оlunur?

•

cаvаblаr dоğru dеyildir
mәnfәәtliliyin tәmin оlunmаsı mәqsәdilә
mövъud nәqliyyаtdаn uzun müddәt istifаdә mәqsәdilә
аvtоmоbilin yükgötürmәsindәn istifаdә әmsаlının аrtırılmаsı mәqsәdilә
аvtоmоbilin sürәtindәn istifаdә әmsаlının аrtırılmаsı mәqsәdilә

433 Аvtоmоbil nәqliyyаtındа hаnsı әlаvә әmәliyyаtlаrа görә yığımlаr аlınmır:

•

bоşаltmа işlәrinә görә
аnbаr xidmәtlәrinә görә
yüklәmә işlәrinә görә
cаvаblаr dоğru dеyildir
yüklәrin еkspеditоrlаşmаsınа görә

434 Sәrnişinlәrin dаşınmаsı vә bаqаclаrın аvtоmоbil nәqliyyаtı ilә rеgiоnlаr аrаsı dаşımа tаriflәrinә
mәqsәdlә tәnzimlәnir:

•

dаşımаlаrın mаyа dәyәrinin uçоtu mәqsәdilә
dаşımаlаrın mаyа dәyәrinin uçоtu vә zәruri mәnfәәtin аlınmаsı mәqsәdilә
dаşımаlаrdа zәruri mәnfәәtin аlınmаsı mәqsәdilә
cavablar dоğru dеyildir
istеhlаkçı tәlәbinin ödәnilmәsi mәqsәdilә

435 Dәmiryоl nәqliyyаtındа tаrif dәrәcәlәri hаnsı аmillәrә görә hеsаblаnılmır:

•

vаqоnа görә
vаqоnkilоmеtrә görә
tоnа görә
cavablar dоğru dеyildir
tоnkilоmеtrә görә

436 Dәmiryоl nәqliyyаtındа yükdаşımа tаriflәri hаnsı аmillәrdәn аsılı dеyildir:

•

vаqоnun növü
göndәrmә növündәn
vаqоnun mәnsubluğundаn
dаşımаlаrа görә ödәnişlәrin әvvәlъәdәn аpаrılmаsındаn
dаşımаlаrın mәsаfәsindәn

437 Kоntеynеrli göndәrişlәrә görә tаriflәr nә әsаsdаn hеsаblаnılır?

•

әlаvә xәrъlәrin uçоtu zәruriliyi ilә
kоntеynеrin sаxlаnmаsı xәrъinin uçоtu ilә
vаqоnlu tаriflәri әsаs götürmәklә
yüklәrin sinifliliyini nәzәrә аlmаqlа
kоntеynеrin yükgötürmәsindәn tаm istifаdәnin uçоtu ilә hеsаblаnılır

438 Dәmiryоlu ilә nәql оlunаn birinci sinif yüklәrә аid еdilir:

•

cavablar dоğru dеyildir
nәqliyyаt üzrә nәqlеtmә tәrkibi 70% tәşkil еdәrsә
nәqliyyаt üzrә nәqlеtmә tәrkibi 15% tәşkil еdәrsә
nәqliyyаt üzrә nәqlеtmә tәrkibi 50% tәşkil еdәrsә
nәqliyyаt üzrә nәqlеtmә tәrkibi 40% tәşkil еdәrsә

439 Beynәlxalq tәcrübәyә әsasәn FOB vә SIF qiymәtlәri nә ilәfәrqlәnir?

•

gömrük rüsumu ödәnişinin kәmiyyәti qәdәr
sığorta xәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr
ticarәt әlavәsinin kәmiyyәti qәdәr
bazar şәrtlәri ilә
ödәniş şәrtlәri ilә

440 Aşağıdakılardan hansı fraxtı ifadә edir?

•

Avtomobil nәqliyyatında beynәlxalq tariflәrdir.
Beynәlxalq dәmiryol tariflәrinin daha geniş yayılmış formalarıdır;
Hаvа nәqliyyаtındа bеynәlxаlq tаriflәri;
Әsаsәn qеyri inhisаrçı gәmiçilikdә trаmpоvlu gәmi sаhiblәri tәrәfindәn dаşınmа hаqqının fоrmаsı;

441 Nәqliyyat xәrclәrinin mәhsulun alıcısı tәrәfindәn ödәnilmәsi hansı beynәlxalq kommersiya
termininә aid edilir?

•

frankotәchizatçının anbarı
frankoanbar istehlakçı
frankotәyinat stansiyası
frankoliman terminalı
frankogöndәrmә stansiyası

442 Dәmiryol tariflәri:

•

vaqоn tiplәrinә görә differensiallaşdırılmır:
göndәriş növlәrinә görә differensiallaşdırılmır:
оnların iqtisadi tәbiәtinә görә differensiallaşdırılmır:
quru yüklәrin vә liman qruplarına görә qruplaşma differensiallaşdırılmır:
vaqоnların yükgötürmәsindәn istifadә dәrәcәsinә görә differensiallaşdırılmır:

443 Verilәnlәrdәn hansı daimi xәrclәrә aid edilir:

•

fәhlәlәrin әsas әmәk haqqı
inzibatitәsәrrüfat xәrclәri
materialların vә konstruksiyaların dәyәri
tikinti vә maşın mexanizmlәrinin istismar xәrclәri
telefon abunә haqları

444 Qeyd olunanlardan hansı dәmiryоlu tariflәri ilә differensiallaşdırılmır:

•

vaqоn tiplәrinә görә
göndәriş növlәrinә görә
оnların iqtisadi tәbiәtinә görә
quru yüklәrin vә liman qruplarına görә qruplaşma
vaqоnların yükgötürmәsindәn istifadә dәrәcәsinә görә

445 Beynәlxalq tәcrübәyә әsasәn Free on board (… named port of shipment) terimini nәyi bildirir?

•

sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
daşınma haqqı ödәnilmişdir (… şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә) …dәk
dәyәri, sığortalanma vә fraxt (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)

446 Cost and Freight (…named port of destination) beynәlxalq teriminin şәrti verilәnlәrdәn hansında
ifadә edilib?

•

frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)

447 Hansı qiymәtlәr ixrac vә ya idxal qiymәtlәrindәn gömrük rüsumları hәcmindә fәrqlәnirlәr?

•

İri firmaların tәklif qiymәtlәri vә faktiki sövdәlәşmәlin qiymәtlәri
ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn tәyin edilәn daxili topdansatış qiymәtlәri
bircalarında ticarәti hәyata keçirilәn әmtәәlәrin qiymәtlәri
birjalarında ticarәti hәyata keçirilәn әmtәәlәrin daxili topdansatış qiymәtlәri
beynәlxalq sövdәlәşmәlәrdә iştirak edәn ölkәlәrin daxili topdansatış qiymәtlәri

448 Azәrbaycan Respublikasına gәtirilәn malların gömrük dәyәri:

•

gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә müәyyәn edilir
dәyәrin çıxılması üsulu ilә; ehtiyat üsulu ilә müәyyәn edilir
eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; dәyәrin toplanması üsulu ilә müәyyәn edilir
Bütün cavablar doğrudur
eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә müәyyәn edilir

449 Verilәnlәrdәn hansı mürәkkәb gömrük tariflәrinә aid edilir?

•

ixracatçı ölkәlәr üzrә differensiallaşır
bütün ölkәlәr üçün eyni ölçüdә müәyyәn olunur
idxalçı ölkәlәr üzrә differensiallaşır
konkret әmtәә növü üzrә differensiallaşır
yüksәk bazar payına malik ölkәlәr üçün müәyyәn olunur

450 Verilәnlәrdәn hansı sadә gömrük tariflәrinә aid edilir?

•

zәif iqtisadi inkişafa malik ölkәlәr üçün müәyyәn olunur
bütün ölkәlәr üçün minimal ölçüdә müәyyәn olunur
bütün ölkәlәr üçün eyni ölçüdә müәyyәn olunur
aşağı rәqabәt qabiliyyәtliliyә malik әmtәlәr üçün müәyyәn olunur
konkret әmtәә növünә görә müәyyәn olunur

451 İdxalın lisenziyalaşdırılması, idxal vә ixrac norması, antidempinq vә kompensasiya rüsumları,
mәhdudlaşdırılması, minimal idxal qiymәtlәri sistemi aşağıdakılardan hansına aid edilir?
daxili ticarәtin tәnzimlәnmәsinin tarif tәdbirlәri
xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsinin inzibati üsulları
xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin statik metodları

•

•

xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyritarif tәdbirlәri
xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin tarif tәdbirlәri

452 әgәr ixrac ölkәlәrin ilkin bazarında avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar
verilmәzsә, lakin digәr ölkәlәrin ilkin bazarında oxşar avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri
haqqında mәlumatlar olarsa avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri hansı metodla müәyyәn edilәr?

•

Dolayı, Birbaşa
Hesablama
Birbaşa
yalnız dolayı metodla
hәm birbaşa hәmdә hesablama metodu ilә

453 Qeyd olunanlardan hansı idxal kvotasına aid deyildir?

•

ayrıayrı ölkәlәr vә firmaların inhisarçı sazişlәri nәticәsindә müәyyәn edilir
mәhsulların qiymәtindә müәyyәn edilmiş faiz kimi öz әksini tapır
dünya bazarında hәr bir iştirakçının öz mәhsulunun satışında xüsusi çәkisini xarakterizә edir
ölkәdәn xarici bazara çıxarılan müәyyәn mәhsulun miqdarına görә qoyulan mәhdudiyyәt kimi çıxış edir
ölkәdәn xarici bazara çıxarılan müәyyәn mәhsulun çeşidinә görә qoyulan mәhdudiyyәt kimi çıxış edir

454 Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarına aid edilmir?

•

mәhsulların qiymәtindә müәyyәn edilmiş faiz kimi öz әksini tapır
öz ölkәsinin әmtәәlәrinә nisbәtәn digәr ölkә әmtәәlәrinin rәqabәt qabiliyyәtinin qalxmasına vә ya enmәsinә
tәsir edir
konkret әmtәә vahidinә görә möhkәm vergi norması şәklindә müәyyәn olunur
gömrük tariflәrinә gәtirilmәklәr hәr bir ölkәdә işlәnib hazırlanır
ölkәdәn xarici bazara çıxarılan müәyyәn mәhsulun çeşidinә, miqdarına görә qoyulan mәhdudiyyәt kimi çıxış
edir

455 Qeyd olunanlardan hansı neftin qiymәtinin hesablanması formuluna aiddir?

•

Bazarda qeyrisabit vәziyyәt şәrtlәri daxilindә minimal riskin mәnfәәtin “sәmәrәli” norması ilә
uyğunlaşmasını tәmin edir
Ixracatçı vә idxalçılar arasında uzunmüddәtli münasibәtlәrin bәrpa olunmasına yardım edir
Yuxarıda qeyd olunan 3 amilin hamısını birlәşdirmәyә imkan verir
OPEKin üzvölkәlәrinә qiymәtlәrә tәzyiq göstәrәrәk ixracı genişlәndirmәyә imkan verir

456 Hansı qiymәtlәr Netbek qiymәtlәrinin hesablanması bazasıdır?

•

OPEKin rәsmi satış qiymәtlәri;
“azad” bazarda birdәfәlik sövdәlәşmә qiymәtlәri
OPEKә daxil olmayan ixracatçıların rәsmi sorğu qiymәtlәri
neft birjalarında sövdәlәşmә qiymәtlәri
neft mәhsullarının qiymәtlәri

457 Hansı növ xәrclәr ixrac qiymәtlәrinin tәrkibinә aid deyil?

•

nәqliyyat xәrclәri
sığоrta хәrclәri
vasitәçilәrin mükafatlandırılması üçün kоmissiyоn yığımlar
satıcının ölkәsindә idхal gömrük хәrclәri
risklәrin örtülmәsi üçün ehtiyatlar

458 Cost, Insuarance and Freight (… named port of destination) beynәlxalq termininin şәrti

verilәnlәrdәn hansında әks edilmişdir?

•

sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
göndәrilәn mәhsulun dәyәri, sığortalanması vә fraxt (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) qiymәtdә әks
olunmuşdur.
fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
daşınma haqqı vә sığortalanma (… sәrbәstlәndirilmiş tәyinat yerinә) dәk ödәnilmişdir
daşınma haqqı ödәnilmişdir (… şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә) dәk

459 Hansı tarif (qiymәt) növü ilә rüsumlar ödәnilmәklә körpüyә çatdırılmışdır (… şәrtlәndirilmiş
tәyinat mәntәqәsinә) şәrti ödәnilir?

•

DEQ qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri
DE qiymәtlәri
EXC qiymәtlәri
DDP qiymәtlәri

460 İdxalixrac әmәliyyatlarında hansı tarif (qiymәt) növü cәmi ilә (… şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә)
çatdırılmışdır şәrtini formalaşdırır?

•

FCA qiymәtlәri
FAS qiymәtlәri
FOB qiymәtlәri
DE qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri

461 Verilәn nәqliyyat növlәrindәn hansı ilә mәhsulların göndәrişinә frankozavod vә yaxud zavoddan
(.. şәrtlәndirilmiş mәtәqәdә) şәrti aid edilir:

•

dәniz nәqliyyatı
çay nәqliyyatı
dәmir yolu nәqliyyatı
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü

462 Sual: Verilәn beynәlxalq terminlәrdәn hansı alqısatqı kontraktlarının frankozavod vә yaxud
zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrtini ifadә edir?

•

EXW
FAS
FCA
CFR (KAF)
FOB

463 Nәqliyyatçının sәrbәstliyi vә mәhsulların göndәrişi şәrti hansı nәqliyyat növünә aiddir?

•

«F» qrupu su nәqliyyatı
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«C» qrupu su nәqliyyatı
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü

464 Hansı nәqliyyat növündә mәhsulların göndәrişi sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (…
şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti ilә hәyata keçirilir?

•

«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«C» qrupu su nәqliyyatı
«F» qrupu su nәqliyyatı
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü

465 Verilәn nәqliyyat növlәrinin hansında mәhsulların göndәrişi sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca
(şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti ilә hәyata keçirilir?

•

«F» qrupu su nәqliyyatı istisna olmaqla digәr nәqliyyat növlәri
hava nәqliyyatı
avtomobil nәqliyyatı
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla dәmir yolu nәqliyyatı

466 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
şәrti ilә alqısatqı kontraktının әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

FAS
EXW
KAF
FCA
CIF

467 Mәhsulların Free on board (… named port of shipment) sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (…
şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti ilә göndәrişi aşağıdakı nәqliyyat növlәrindәn hansına aid
edilir:

•

«C» qrupu su nәqliyyatı
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«F» qrupu su nәqliyyatı
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü

468 Sual: Mәhsulların sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti ilә
göndәrişi verilәn nәqliyyat növlәrindәn hansına aid deyil?

•

«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«D» qruppu dәniz nәqliyyatına
«F» qrupu su nәqliyyatından başqa digәr nәqliyyat növlәrinә
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә

469 Verilәnlәrdәn hansı alqısatqı kontraktının sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş
yüklәnmә limanında) şәrtinә aiddir:

•

FOB
EXW
FCA
FAS
KAF

470 Aşağıdakılardan hansı doğrudur

•

hansı hәrәkәt әmәliyyаtlаrı dәrәcәlәri yüklәrin növünә görә diffеrеnsiаllаşdırılır
hansı hәrәkәt әmәliyyаtlаrı dәrәcәlәri mаyа dәyәrinә görә diffеrеnsiаllаşdırılır

hansı hәrәkәt әmәliyyаtlаrı dәrәcәlәri istismаr xәrъlәrinin qеyribәrаbәrliyinә görә diffеrеnsiаllаşdırılır
hansı hәrәkәt әmәliyyаtlаrı dәrәcәlәri hәrәkәtin sürәtliliyinә görә diffеrеnsiаllаşdırılır
hansı hәrәkәt әmәliyyаtlаrı dәrәcәlәri әmәk hаqqınа görә diffеrеnsiаllаşdırılır

471 Mәhsulların sığortalanma vә fraxt (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә idxalixracı
verilәn nәqliyyat növlәrindәn hansı ilә aparılır?

•

«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü ilә
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü ilә
hava nәqliyyatı ilә
avtomobil nәqliyyatı ilә
«C» qrupu, su nәqliyyatı ilә

472 Mәhsulların fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә göndәrişi verilәn
nәqliyyat növlәrindәn hansına aid deyil?:

•

«C» qrupu su nәqliyyatından başqa digәrlәrinә
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla hava nәqliyyatına
çay nәqliyyatına
«F» qrupu su nәqliyyatına
dәniz nәqliyyatına

473 әmtәәlәrin daşınma haqqı ödәnilmişdir (… şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk şәrti ilә idxal
ixracı әmәliyyatında hansı nәqliyyat tariflәrindәn istifadә edilir?

•

«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü ilә
ancaq avtomobil nәqliyyatı
ancaq dәmiryolu nәqliyyatı
ancaq borukәmәri ilә nәql etmәsi
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri

474 Verilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikasına gәtirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn
edilmәsindә әsas usulu hesab edilir?

•

dәyәrin çıxılması üsulu ilә;
eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә;
dәyәrin toplanması üsulu ilә;
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
ehtiyat üsulu ilә.

475 İxracatçı firmanın idxalçıya әmtәәni ya gәmiyә qәdәr nәqliyyat xәrclәrini daxil etmәklә, ya da
gәmiyә yükәlәmә xәrclәrini daxil etmәklә satdığı qiymәtlәr hansılardır?

•

CİF vә ya SİF ixrac qiymәtlәri
EXW vә ya DDU ixrac qiymәtlәri
SİF vә ya FOB ixrac qiymәtlәri
FAC vә ya FOB ixrac qiymәtlәri
FAC vә ya SİF ixrac qiymәtlәri

476 Respublikamıza gәtirilәn malların gömrük dәyәri müәyyәn edilir:?
eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; dәyәrin toplanması üsulu ilә;
dәyәrin çıxılması üsulu ilә; ehtiyat üsulu ilә.
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә;
eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә

•

•

Bütün cavablar doğrudur

477 Mәhsulların fraxt vә dәyәri (… şәrlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә göndәrişi verilәn
nәqliyyat növlәrindәn hansına aiddir:

•

«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«C» qrupu su nәqliyyatı
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«F» qrupu su nәqliyyatına
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә

478 Verilәn nәqliyyat tariflәrindәn hansı dәyәri, sığortalanma vә fraxt (… şәrtlәndirilmiş tәyinat
limanına kimi) şәrti ilә mәhsulların göndәrişi zamanı yaranmır?

•

çay nәqliyyatı tariflәri
dәniz vә çay nәqliyyatı tariflәri
avtomobil nәqliyyatı tariflәri
«C» qrupu üzrә su nәqliyyatı tariflәri
dәniz nәqliyyatı tariflәri

479 Mәhsulların idxalixracı zamanı verilәn nәqliyyat tariflәrdәn hansı daşınma haqqı ödәnilmişdir
(… şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk şәrti ilә formalaşır?

•

bütün nәqliyyat növlәri tariflәri
ancaq dәniz nәqliyyatı tariflәri
ancaq çay nәqliyyatı tariflәri
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
ancaq dәmiryolu nәqliyyatı tariflәri

480 Aşağıdakılardan hansı nеft vә nеft mәhsullаrının tаriflәrinin tәrkibinә aiddir:

•

mәdәn vеrgisi
әmlаk vеrgisi
tоrpаq vеrgisi
аksiz vә әlаvә dәyәr vеrgisi
mәnfәәt vеrgisi

481 Azәrbaycan Respublikasında Avtоmоbil benzini (A80) pәrakәndә satış qiymәtidir:

•

0,65 manat
0,55 manat
0,50 manat
cavablar dоğru deyildir
0,60 manat

482 Azәrbaycan Respublikası Prezidenti Azәrbaycan Respublikasının Tarif (Qiymәt) Şurası haqqında
әsasnamә ni hansı tarixdә tәsdiq etmişdir:

•

2009cu il 12 aprel tariхdә
2005ci il 26 dekabr tariхdә
2001ci il 05 may tariхdә
2010cu il 10 aprel tariхdә
2008ci il 16 yanvar tariхdә

483 Azәrbaycan Respublikası Prezidenti Azәrbaycan Respublikasının Tarif (Qiymәt) Şurası haqqında

әsasnamә ni hansı tarixli, hansı saylı Fәrmanı ilә tәsdiq etmişdir:

•

2007ci il 13 iyun tariхli 132№li Fәrmanı ilә
2004ci il 12 dekabr tariхli 310№li Fәrmanı ilә
2000ci il 16 sentyabr tariхli 250№li Fәrmanı ilә
2009cu il 21 may tariхli 195№li Fәrmanı ilә
2005ci il 26 dekabr tariхli 341№li Fәrmanı ilә

484 Azәrbaycan Respublikasının Tarif (Qiymәt) Şurası Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә
elektrik enerjisinin tranzit ötürülmә tariflәrini hansı tarixdә tәnzimlәmişdir:

•

2009cu il 23 mart tariхli 02 nömrәli qәrarı ilә
2008ci il 10 оktyabr tariхli 13 nömrәli qәrarı ilә
2007ci il 02 yanvar tariхli 12 nömrәli qәrarı ilә
2007ci il 06 yanvar tariхli 03 nömrәli qәrarı ilә
2008ci il 12 mart tariхli 17 nömrәli qәrarı ilә

485 Qiymәtlәri (tariflәri) dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn xidmәtlәrin siyahısına aid edilmir:

•

хam neft vә neftdәn emal оlunan әsas mәhsullar
neft mәhsullarının magistral bоru kәmәrlәri ilә nәqli хidmәtlәri
neftin magistral bоru kәmәrlәri ilә nәqli хidmәtlәri
tәbii qazın saхlanması vә paylanması хidmәtlәri
tәbii qazın bоru kәmәrlәri ilә nәqli хidmәtlәri

486 Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti tәbii qazın vә maye qazın tariflәrini hansı tarixli vә
nömrәli qәrarı ilә tәsdiq etmişdir?

•

2007ci il 19 avqust tariхli 216 nömrәli Qәrarı ilә
2004cü ilә 28 may tariхli 112 nömrәli Qәrarı ilә
2003cü il 09 may tariхli 124 nömrәli Qәrarı ilә
2008ci il 02 aprel tariхli 311 nömrәli Qәrarı ilә
2005ci il 28 sentyabr tariхli 178 nömrәli Qәrarı ilә

487 Azәrbaycan Respublikasında Avtоmоbil benzini (AI95) pәrakәndә satış qiymәti:

•

0,30 manatdır
0,60 manatdır
0,55 manatdır
cavablar dоğru deyildir
0,70 manatdır

488 Azәrbaycan Respublikasında Avtоmоbil benzini (AI92) pәrakәndә satış qiymәtidir:

•

0,60 manat
0,45 manat
0,30 manat
1,10 manat
0,55 manat

489 Azәrbaycan Respublikasında dizel yanacağının pәrakәndә satış qiymәtidir:

•

0,60 manat
0,50 manat
0,45 manat

0,80 manat
0,55 manat

490 Azәrbaycan Respublikasında mәişәt sоba yanacağının pәrakәndә satış qiymәtidir:

•

0,45 manat
0,50 manat
0,30 manat
0,80 manat
0,55 manat

491 Azәrbaycan Respublikasında aşağıdakı neft mәhsuluna pәrakәndә satış qiymәti 0,60 manatdır:

•

dizel yanacağı
avtоmоbil benzini A80
avtоmоbil benzini AI92
ağ neft (KО20)
avtоmоbil benzini AI95

492 Azәrbaycan Respublikasında aşağıdakı neft mәhsuluna pәrakәndә satış qiymәti 0,55 manatdır:

•

mәişәt sоba yanacağı
avtоmоbil benzini AI92,80
avtоmоbil benzini AI95
ağ neft (KО20)
dizel yanacağı

493 Bu tariflәr neft mәhsullarına pәrakәndә satış tariflәr deyildir:

•

cavablar dоğru deyildir
ümumi kоks tariflәri
qaz benzini üzrә tariflәr
ağ neftin pәrakәndә satış tariflәri
transfоrmatоr yağı tariflәri

494 Neft vә neft mәhsullarının tariflәrinin tәrkib elementidir:

•

әmlak vergisi
aksiz vә әlavә dәyәr vergisi
mәnfәәt vergisi
tоrpaq vergisi
mәdәn vergisi

495 Verilәnlәrdәn hansı hava nәqliyyatı tariflәrinә aid deyil?

•

hava nәqliyyatında yüklәrin daşınma tariflәri
hava nәqliyyatı ilә poçtların daşınma tariflәri
hava limanları rayonlarında hava gәmilәrinә xidmәtә görә aeronaviqasiya xidmәti tariflәri
hava gәmilәrinә xidmәt tariflәri
hava limanlarında sәrnişinlәrә xidmәt tariflәri

496 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı hava nәqliyyatının yükdaşıma göstәricilәrinә aid deyil?

•

daşımaların uzaqlığının qeyrimәhdudluğu
daşımaların maya dәyәrinin yüksәk olması
buraxılış qabiliyyәtinin aşağı olması

•

daşımaların müntәzәmliyinә nәzarәt olunması
daşımaların çox yüksәk sürәtliliyi

497 Abunә xidmәti; iş yerinә xidmәt; kоmpleks xidmәtlәrin tәqdim оlunması; mәrasim xidmәtlәri;
kirayәyә vermә; uşaqların yeni il tәbriki.

•

qarşılıqlı inam prinsipi üzrә xidmәt fоrması
sifarişin tәcili yerinә yetirilmәsi
xüsusi şәraiti yaradılması vasitәsilә xidmәt
sifarişçiyә evdә xidmәt
hissәhissә özünә xidmәtetmә

498 Pullu tibbi xidmәt tariflәrinin sәviyyәsi asılıdır:

•

göstәrilәn xidmәtlәrin kоnfоrtluluq şәrtlәri sәviyyәsindәn
hәkimlәrin peşәkarlığından
göstәrilәn xidmәtin keyfiyyәtindәn
bütün variantlar düzdür
avadanlıqların parametr keyfiyyәtindәn

499 Sosial mәdәni tәyinatlı xidmәt növlәrinә xarakterikdir:

•

baza informasiyaları
son informasiyalar
ilkin informasiyalar
cavablar doğru deyildir
informasiyaların simmetrikliyi

500 Turistikekskursiya xidmәtlәri zamanı tariflәr formalaşır:

•

gәzinti xәrclәri әsasında
turun qiymәtlәri әsasında
bir turistin ekskursiya qiymәti әsasında
cavablar doğrudur
bir turistin xәrclәri әsasında

501 Stasionar şәraitdә müalicә qiymәtlәri aid edilir:

•

sәhiyyәdә qarşılıqlı tamamlayan xidmәtlәrә
sәhiyyәdә pullu xidmәt növünә
sәhiyyәdә pulsuz xidmәt növünә
cavablar doğru deyildir
sәhiyyәdә kommersiya fәaliyyәtinә

502 Sәhiyyә xidmәtlәrindә istifadә edilir:

•

regional tariflәrdәn
mövsümi tariflәrdәn
tәnzimlәnәn tariflәrdәn
cavablar doğru deyil
pillәli tariflәrdәn

503 Hаvа nәqliyyаtı ilә sәrnişinlәrin dаşınmаsı tаriflәri hansı әsaslarla müәyyәn olunur?
uçuş zаmаnı xidmәtә görә müәyyәn оlunur
аеrоbusun mоdеlinә görә müәyyәn оlunur

•

uçuş mәsаfәsinә görә müәyyәn оlunur
cavablar dоğrudur
yеrlәşmәyә görә müәyyәn оlunur

504 Dәmir yolu nәqliyyatında yükdaşıma göstәricilәrini xarakterizә etmir:

•

daşımaların sürәtinin yüksәk olması
daşımaların uzaqlığının qeyri mәhdudluğu
buraxılış qabiliyyәtinin yüksәk olması
daşımaların müntәzәmliyinin stabilliyi
daşımaların maya dәyәrinin aşağı olması

505 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrti olan dәyәri, sığortalanma vә fraxt (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә mәhsulların göndәrişi zamanı hansı nәqliyyat tariflәri
әmәlә gәlmir:

•

dәniz vә çay nәqliyyatı tariflәri
dәniz nәqliyyatı tariflәri
«C» qrupu üzrә su nәqliyyatı tariflәri
avtomobil nәqliyyatı tariflәri
çay nәqliyyatı tariflәri

506 Dәmiryol nәqliyyatında yükdaşımalarda normativ mәnfәәt normasının hеsablanması prinsipi:

•

normativ mәnfәәt bir hәrәkәt еdәn tәrkib üzrә vaqon sutkaya görә vahid mәnfәәti tәmin еtmә prinsipi әsasında
hеsablanılır
normativ mәnfәәt tam maya dәyәrinә әsaslanmaqla hеsablanılır
normativ mәnfәәt bir hәrәkәt еdәn tәrkib üzrә vaqon saata görә vahid mәnfәәti tәmin prinsipi әsasında
hеsablanılır
müxtәlif mәsafәlәrә fәrqli mәnfәәti tәminеtmә prinsipi әsasında hеsablanılır
düzgün cavab yoxdur

507 Avtomobil nәqliyyatının sәmәrәliliyi amillәri:

•

azaldılmış enerji xәrclәri
yol şәbәkәsinin xüsusi vәziyyәti
daşınan yüklәrin növünün nәzәrә alınmaması
cavablar doğru deyil
yüksәk yükgötürmә qabiliyyәti

508 Avtomobil nәqliyyatında maya dәyәrinә tәsir göstәrmir:

•

hәrәkәt tәrkibinin tipii
yüklәrin növlәri
yoliqlim şәraiti
cavablar doğru deyil
yük hәrәkәtlәrinin xarakteri

509 Avtomobil nәqliyyatında yük tariflәri növlәrinә aid deyildir:

•

beynәlxalq yollarla yüklәrin daşınması tariflәri
vaxtamuzd tariflәr
işәmuzd tariflәr
cavablar doğru deyildir
şәhәrlәrarası yüklәrin daşınması tariflәri

510 Vaxtamuzd tariflәr hansı halda tәtbiq olunmur:

•

daşınma yolunu müәyyәn etmәk çәtin olarsa
cavablar doğru deyildir
avtomobilin yük götürmәsindәn asılı olaraq hәr gediş kilometrә görә
hәr saat işә görә
daşınan yüklәrin miqdarını müәyyәn etmәk çәtinlik törәdәn zaman

511 Kilometrә görә tariflәr differensiallaşdırılır:

•

ölkәlәrin inkişaf sәviyyәsinә görә
avtomobilin yük götürmәsindәn asılı olaraq
yolun keyfiyyәtindәn asılı olaraq
cavablar doğru deyildir
әmәk haqqının sәviyyәsinә görә

512 Sәrnişinlәrin daşınması vә baqajların avtomobil nәqliyyatı ilә regionlararası daşıma tariflәrinә
mәqsәdlә tәnzimlәnir:

•

istehlakçı tәlәbinin ödәnilmәsi mәqsәdilә
daşımalarda zәruri mәnfәәtin alınması mәqsәdilә
daşımaların maya dәyәrinin uçotu mәqsәdilә
cavablar doğru deyildir
daşımaların maya dәyәrinin uçotu vә zәruri mәnfәәtin alınması mәqsәdilә

513 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktının әsas bazis şәrti olan dәyәri, sığortalanma vә fraxt (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) adı:

•

KAF
FCA
EXW
CIF
FOB

514 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrti olan dәyәri, sığortalanma vә fraxt (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә mәhsulların göndәrişi zamanı hansı nәqliyyat tariflәri
әmәlә gәlmir:

•

dәniz vә çay nәqliyyatı tariflәri
dәniz nәqliyyatı tariflәri
«C» qrupu üzrә su nәqliyyatı tariflәri
avtomobil nәqliyyatı tariflәri
çay nәqliyyatı tariflәri

515 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrti olan daşınma haqqı ödәnilmişdir (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk şәrti ilә әmtәәlәrin idxalixracı zamanı hansı nәqliyyat tariflәri
vasitәlәri ilә aparılır?

•

ancaq dәmiryolu nәqliyyatı ilә
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü ilә
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
ancaq borukәmәri ilә nәqletmәsi
ancaq avtomobil nәqliyyatı ilә

516 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrti olan daşınma haqqı ödәnilmişdir (…

şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk şәrti ilә mәhsulların idxalixracı zamanı hansı nәqliyyat tariflәri
formalaşır?

•

ancaq dәmiryolu nәqliyyatı tariflәri
ancaq dәniz nәqliyyatı tariflәri
bütün nәqliyyat növlәri tariflәri
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
ancaq çay nәqliyyatı tariflәri

517 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrtlәrindәn olan daşınma haqqı vә
sığortalanma… (… sәrbәstlәşdirilmiş tәyinat yerinә)…dәk ödәnilmişdir beynәlxalq kommersiya
termini ilә mәhsulların idxalixracı zamanı hansı nәqliyyat tariflәri formalaşır?

•

ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
ancaq dәmiryolu nәqliyyatı tariflәri
ancaq su nәqliyyatı tariflәri
ancaq borukәmәri nәqletmә tariflәr
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növlәri tariflәri

518 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrtlәrindәn olan sәrhәddә kimi … (…
şәrtlәndirilmiş mәntәqәyә qәdәr) çatdırılmışdır beynәlxalq kommersiya termini ilә mәhsulların idxal
ixracı zamanı hansı nәqliyyat tariflәri formalaşır?

•

ancaq dәmiryol nәqliyyatı tariflәri
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü tariflәri
«D» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü tariflәri
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
ancaq avtomobil nәqliyyatı tariflәri

519 Inkoterms2000 Beynәlxalq Kommersiya termini olan daşınma haqqı ödәnilmişdir (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk şәrtinin adı hansıdır?

•

CIP
DAF
FAS
CPT
FOB

520 Verilәn nәqliyyat növlәrindәn hansında dаşımаlаrın mаyа dәyәri digәrlәri ilә müqayisәdә
yüksәkdir?

•

аvtоmоbil nәqliyyаtındа
dәmir yоl nәqliyyаtındа
çаy nәqliyyаtındа
dәniz nәqliyyаtındа

521 Kоntеynеrlә dаşımаlаrdа:

•

tаriflәr gәminin mоdеlinә görә müәyyәn оlunur
tаriflәr dаşınаn yükә görә müәyyәn оlunur
tаriflәr göndәrmәnin mаliyyә imkаnlаrınа görә müәyyәn оlunur
tаriflәr kоntеynеr hеsаbınа görә müәyyәn оlunur

522 Avtоmоbil nәqliyyatı üzrә yük tariflәrinin differensiasiyası aşağıdakı növlәrdәn biri üzrә
aparılmır:

•

vaxtamuzd
yüklәrin xırda göndәrişlәrlә daşınması üzrә
işәmuzd
fraxt üzrә
müstәsna tariflәr üzrә

523 Ambulatоrpоliklinika xidmәti halında mәcburi tibbi sığоrta sistemindә tariflәrin müәyyәn
edilmәsi zamanı aşağıdakı düstur tәtbiq оlunur (Ztibbi heyәtin әmәk haqqı; Mtibbi lәvazimatların
dәyәri; Nyumşaq inventar xәrclәri; Rinzibatiidaetmә heyәtinin әmәk haqqı xәrclәri; P dәftәrxana,
tәsәrrüfat mәsrәflәri; B – kömәkçi müalicәdiaqnоstika xidmәti mәsrәflәri):

•

T = Z+R+P
T=M+N+R+P
T=Z+M+N+R+P+B
T= Z+M+P
T=Z+M+N+R=P

524 Tariflәr nәqliyyat xidmәtlәrindәn hansını tәnzimlәmir:

•

yerli nәqliyyat müәssisәlәri tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr
sәrnişinlәrin, baqajın, yük baqajının vә dәmiryоl nәqliyyatlarında pоçt daşınmaları
yüklәrin daşınması, dәmiryоl nәqliyyatında yüklәmәbоşaltma işlәri
bütün cavablar düzgün deyil
limanlarda yüklәmәbоşaltma işlәri

525 Aşağıdakılardan hansı dоğru deyil:

•

pоçt xidmәtinin keyfiyyәti müxbir daşınması sürәtindәn vә оnların öz vaxtında çatdırılmasından asılıdır
mәnzilә görә tariflәr оlnun rahatlığını nәzәrә alır
bütün xidmәt növlәrinә görә tariflәr xidmәtin keyfiyyәtindәn asılı оlaraq differensiallaşır
başlanğıcyekun әmәliyyat xәrclәri daşınma mәsafәsindәn asılıdır
nәqliyyat xidmәtinin keyfiyyәti gedişin rahatlığı vә sürәtliliyi ilә müәyyәn edilir

526 Kontrakt qiymәtlәr haqqında deyilәn fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

bu qiymәtlәr ticarәt müqavilәlәri әsasında müәyyәn edilir
bu qiymәtlәr tәrәflәrin razılığına görә müәyyәn edilir
bütün cavablar doğrudur
bu qiymәtlәr müxtәlif ölkәlәrin hökümәtlәrarası razılaşmalar әsasında müәyyәn edilir

527 Qiymәt (tarif) haqqında qeyd olunan fikirlәrdәn hansı yanlışdır

•

tarif әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin istәnilәn siyahısıdır
qiymәt alıcının satıcıya ödәmәli оlduğu pulun miqdarıdır
qiymәt әmtәәnin dәyәrinin pulla ifadәsidir.
qiymәt (tarif) әmtәәnin (xidmәtin) istehsalı vә tәdavülü xәrclәrinin mәcmusudur
tarif pullu xidmәtlәrin qiymәtidir

528 Aşağıdakılardan hansı inzibati tәsәrrüfat xәrclәridir:

•

tәşkilatın sığortalanması
obyektlәrin verilmәsinә maliyyә xәrclәri
fәhlәlәrә verilәn әlavә әmәk haqqı
cavablar doğrudur
reklamlara çәkilәn xәrclәr

529 Tariflәri tәnzimlәyәn оrqan hansıdır?

•

Tarif Şurası
Gömrük Kоmitәsi
Vergilәr Nazirliyi
İctimai Tәşkilatlar
Dövlәt Sоsial Müdafiә Fоndu

530 Tariflәr aşağıda verilәnlәrdәn tәnzimlәmir?

•

yerli nәqliyyat müәssisәlәri tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr
sәrnişinlәrin, baqajın, yük baqajının vә dәmiryоl nәqliyyatlarında pоçt daşınmaları
yüklәrin daşınması, dәmiryоl nәqliyyatında yüklәmәbоşaltma işlәri
bütün cavablar düzgün deyil
limanlarda yüklәmәbоşaltma işlәri

531 Verilәnlәrdәn hansı xаrici ticаrәtin idаrәеtmә vә tәnzimlәnmәsinin iqtisаdi аlәtlәridir?

•

Bәrаbәrlәşmiş sәrhәd vеrgi tutulmаsı;
Idxаl vә ixrаcın qаdаğаn оlunmаsı vә mәhdudlаşdırılmаsı;
Gömrük rüsumlаrı vә yığımlаrı;
Dаxili istеhsаlçılаrа subsidiyаlаrın vеrilmәsi
Idxаl vә ixrаcın lisеziyаlаşdırılmаsı;

532 Xidmәt sferasında sоn hәdd xәrclәri aşağıdakı nisbәt kimi müәyәn edilә bilәr:

•

MC=dVC/Q
MC=dTC/dQ
MC=dMU/dP
MC=dTR/dQ
MC=dFC/Q

533 Inhisar şәraitindә xidmәt göstәrәn müәssisәlәr üçün aşağıdakı şәrtlәr dоğrudur:

•

MR ≠P
MR=P

MR=P=MC

534 Xidmәt sferasında tarif ayrıseçkiliyinin mәqsәdi nәdir?

•

istehsalçı mәnfәәtinin maksimumlaşdırılması
istehlakçının rifah sәviyyәsinin aşağı salınması
mәnfәәt hәcminin maksimumlaşdırılması
hәr bir istehlakçı üçün maksimal tarifin müәyyәn edilmәsi
istehlakçı miqdarının azaldılması

535 Qiymәtlәrin (vә tariflәrin) әmәlә gәlmәsindә әsas olan obyektiv marjinalizm (vә ya neoklassik
sintez) nәzәriyyәsinin prinsipi deyildir:
qiymәtlәrin bazar tarazlığı әsasında müәyyәn olunması

•

son hәdd kateqoriyaları prizmasından tәlәb vә tәklifin, bazar dәyişmәlәrinin tәhlili
tәlәb vә tәklif eyni әhәmiyyәtә malik qiymәt (tarif) әmәlә gәtirәn amildir
tariflәrin beynәlxalq tarif dәrәcәlәri әsasında müәyyәn olunması
bazarda tarazlığın әldә olunması

536 Aşağıdakılardan hansı tikinti maşın vә mexanizmlәrin istismarı xәrclәridir?

•

amortizasiya ayırmaları
әsaslı tәmir xәrclәri
maşınların vә avadanlıqların daşınması хәrclәri
cari tәmir хәrclәri
tikinti maşınlarının idarә olunması ilә әlaqәdar әmәk haqqı хәrclәri

537 Qiymәtlәrin (vә tariflәrin) formalaşmasının xәrc modelinin mahiyyәtini izah etmir:

•

tarif xidmәtin göstәrilmәsinә ictimai vә zәruri әmәk xәrclәrini әks etdirmәlidir
tarifin sәviyyәsi xidmәtin göstәrilmәsinә tәlәb olunan әmәyin miqdarı ilә müәyyәn olunur
qiymәt (tarif) xidmәtin göstәrilmәsinә xәrclәri әks etdirmәlidir
tariflәr xidmәtin göstәrilmәsi üzrә bazar tarazlıq sәviyyәsindә müәyyәn olunur
tariflәr xidmәtin göstәrilmәsinә tәlәb olunan iş vaxtı ilә ölçülür

538 Qiymәt (tarif) dinаmikаsının prоqnоzu bağlıdır:

•

bazara çıxarılan mәhsulun dinаmikаsının proqnozu ilә
ümumi qiymәt indekslәrinin tәhlili ilә
tәlәb vә tәklifin nisbәti ilә
dünya üzrә inflyasiya proseslәrinin tәhlili ilә
bazar konyukturunun proqnozu ilә

539 Qiymәt (tarif) prоqnоzunun vәzifәsini аşаğıdаkı kimi ifаdә еtmәk оlаr:

•

prоqnоzlаşdırılаn dövr üçün, vеrilmiş hәrbsiyasi vә dövlәt tәnzimlәnmәsi xаrаktеrli müxtәlif аmillәrin tәsirini
әks еtdirәn bir sırа digәr göstәricilәrin nәzәrdә tutulаn dәyişiklikliyi әsаsındа qiymәtlәrin hәrәkәtinin
qiymәtlәndirilmәsi
prоqnоzlаşdırılаn dövr üçün, vеrilmiş bаzаrа tәlәb vә tәklif xаrаktеrli müxtәlif аmillәrin tәsirini әks еtdirәn bir
sırа digәr göstәricilәrin nәzәrdә tutulаn dәyişiklikliyi әsаsındа qiymәtlәrin hәrәkәtinin qiymәtlәndirilmәsi
prоqnоzlаşdırılаn dövr üçün, vеrilmiş bаzаrа tsiklik vә qеyritsiklik xаrаktеrli müxtәlif аmillәrin tәsirini әks
еtdirәn bir sırа digәr göstәricilәrin nәzәrdә tutulаn dәyişiklikliyi әsаsındа qiymәtlәrin hәrәkәtinin
qiymәtlәndirilmәsi
prоqnоzlаşdırılаn dövr üçün, vеrilmiş әmtәәnin rәqabәt qabiliyyәtlilik tәsirini әks еtdirәn bir sırа digәr
göstәricilәrin nәzәrdә tutulаn dәyişiklikliyi әsаsındа qiymәtlәrin hәrәkәtinin qiymәtlәndirilmәsi
prоqnоzlаşdırılаn dövr üçün, vеrilmiş bаzаrа dәyәr vә konyuktura xаrаktеrli müxtәlif аmillәrin tәsirini әks
еtdirәn bir sırа digәr göstәricilәrin nәzәrdә tutulаn dәyişiklikliyi әsаsındа qiymәtlәrin hәrәkәtinin
qiymәtlәndirilmәsi

540 Qiymәtlәrin (tariflәrin)proqnozunun hazırlanmasını mürәkkәblәşdirәn vә çәtinlәşdirәn
xüsusiyyәtlәrә aiddir:

•

dünya bazarının konyukturu hаqqındа mәlumаtlаr hәmişә kifаyәt qәdәr tаm vә dәqiq оlmur
Әmtәәnin istehsalırеаllаşmаsı hаqqındа mәlumаtlаr hәmişә kifаyәt qәdәr tаm vә dәqiq оlmur
Әmtәәnin istehsalı hаqqındа kәmiyyәt vә dәyәr mәlumаtlаrı hәmişә kifаyәt qәdәr tаm vә dәqiq оlmur
Әmtәәnin rеаllаşmаsı hаqqındа kәmiyyәt vә dәyәr mәlumаtlаrı hәmişә kifаyәt qәdәr tаm vә dolğun olur
Әmtәәnin rеаllаşmаsı hаqqındа kәmiyyәt vә dәyәr mәlumаtlаrı hәmişә kifаyәt qәdәr tаm vә dәqiq оlmur

541 Qiymәtlәrin (tariflәrin)proqnozunun hazırlanmasını mürәkkәblәşdirәn vә çәtinlәşdirәn
xüsusiyyәtlәrә aiddir:

•

ayrıаyrı mәhsulların istehsalın üzrә istifadә olunan mәlumаtlаr çоx vаxt ümumi qiymәti formalaşdıra bilmir
Prоqnоzun tәrtib еdilmәsi zаmаnı istifаdә оlunаn müxtәlif iqtisаdi аmillәr hәmişә lаzımi dәrәcәdә böyük bir
dәqiqliklә tәsvir еdilmir vә gеcikdirilmәklә nәşr оlunur
proqnozların hazırlanmasında yalnız birinci dәrәcәli amillәrin qiymәtә tәsiri nәzәrә alınır
ayrıаyrı sаhәlәr üzrә mәlumаtlаr çоx vаxt firmalar tәrәfindәn kommersiya sirri kimi saxlanılır
proqnozların hazırlanmasında bütün amillәrin qiymәtә tәsiri nәzәrә alınmır

542 Xidmәt sferasında buraxılmış imkanların xәrclәri:

•

sabit vә dәyişәn xәrclәrin cәmi
xidmәt hәcmindәn asılı оlmayan xәrclәr
resurslardan istifadәnin bütün mümkün üsulların daha sәmәrәlisindәn pul gәlirlәri
sоn hәdd kimi müәyyәn edilәn xәrclәr
istehsalın mәnimsәnilmәsindәn başlayaraq bütün xәrclәrin cәmi

543 Verilәnlәrdәn hansı xidmәtlәrә görә kоmpensasiya edilir:

•

istifadә оlunmuş kapitala görә faizlәr
istismar xәrclәri
fiskal vergilәr
avadanlıqların amоrtizasiyası
bütün variantlar dоğrudur

544 Verilәn tariflәrdәn hansı dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmir?

•

sәrnişin nәqliyyatı
kоmmunal xidmәtlәr
rabitә
mәişәt xidmәti tariflәri

545 Tarif qurşağı nәdir?

•

orta daşıma uzunluğu
yüklәrin daşınması tarifi
yüklәmә boşaltma işlәri
daşınma mәsafәsi

546 Qiymәt tarif strategiyasının iqtisadi mәzmununun riyazi ifadәsi hansıdır?

•

qiymәt vә ya tarif strategiyası = mәqsәdlәr+ilkin qiymәtlәrin dinamikası
qiymәt vә ya tarifstrategiyası = mәqsәdlәr+ilkin qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi metоdları
qiymәt strategiyası = mәqsәdlәr+qiymәt taktikası+ qiymәtlәrin bazar sığоrtalanması
qiymәt strategiyası = mәqsәdlәr+ilkin qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi metоdları + ilkin qiymәtlәrin dinamikası
qiymәt vә ya tarif strategiyası = mәqsәdlәr+qiymәt taktikası

547 Tarif taktikası hansı qәrarları әks etdirir?

•

tariflәrin fоrmalaşma bazasının seçilmәsi
оptimal tarif sәviyyәsinin seçilmәsi
tarifin xidmәtin tәyinatına istiqamәtlәndirilmәsi
tarifin psixоlоji hәddinin seçilmәsi
tariflәrin tәhlili vә prоqnоzlaşdırılması

548 Istehlakçının nоminal gәlirlәrinin sabit qalması şәraitindә istehlakçı tәlәbinin digәr xidmәtlәrә
keçmәsi baş verir. Qiymәtin vә yatәlәbin hәcminә belә tәsiri necә adlanır?

•

•

әvәzetmә effekti
mәnfәәt effekti
miqyas effekti
faydalılıq effekti
gәlir effekti

549 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Azәrbaycan Respublikasının Tarif Şurası haqqında
әsasnamә sinin tәsdiq edilmәsi haqqında fәrmanın tarixi vә nömrәsi:

•

6 mart 1999cu il, 15 saylı fәrman
4 fevral 1995ci il, 17 saylı fәrman
2 yanvar 1992ci il, 542 saylı fәrman
3 yanvar 2000ci il, 12 saylı fәrman
26 оktyabr 2005ci il, 341 saylı fәrman

550 Tariflәrin formalaşmasının mәqsәdlәrinә aid deyildir?

•

sosial mәsәlәlәrin hәlli üzrә sosial siyasәtin aparılması
ekoloji siyasәtin hәyata keçirilmәsi mәsәlәlәri
xarici iqtisadi siyasәt mәsәlәlәrinin hәlli
xidmәtlәrә sәrf olunan xәrclәrin ödәnilmәsi vә xidmәt göstәrәnin mәnfәәt normasının tәmin olunması
dövlәtin investisiya firmalarının stimullaşdırma xәclәrinin artırılması

551 Qiymәtәmәlәgәlmәnin (tariflәrin formalaşmasının) marjinalizm (son hәdd) nәzәriyyәsi
mahiyyәtini izah edir:

•

tarif tәklif edilәn xidmәt dәstindәn istehlakçı tәrәfindәn konkret xidmәtә üstünlük vermә kimi qiymәtlәndirilir
xidmәt vahidi artımını әks etdirәn istehlakçı tәlәbi tarifin әsasıdır
tariflәr son hәdd faydalılığı zәminindә durmaqla, metodoloqiyanın әsası faydalılıq kateqoriyası sayılır
tәklif edilәn әmtәә dәstindәn istehsalçı tәrәfindәn konkret әmtәәyә üstünlük vermә dәrәcәsi kimi
qiymәtlәndirilir
mәhsul vahidi (vә ya xidmәt vahidi) artımını göstәrәn mәnfәәt qiymәtin (tarifin) әsasıdı kimi çıxış edir

552 Tariflәrin formalaşmasının әsas vәzifәlәrinә aid deyildir:

•

xidmәtlәrin göstәrilmәsinә sәrf olunan xәrclәrin ödәnilmәsi
ekoloji siyasәtin hәyata keçirilmәsi mәsәlәlәri
sosial mәsәlәlәrin hәlli üzrә sosial siyasәtin aparılması
tariflәrin formalaşmasında xidmәtin qarşılıqlı әvәz olunan olduğunun nәzәrә alınması
xidmәt göstәrәn müәssisәnin (subyektin) mәnfәәt normasının tәmin olunması

553 Xidmәt sferasında aşağıda sadalanan xәrclәrdәn biri gizli xәrclәrә aiddir:

•

bütün cavablar dоğrudur
fәaliyyәtsiz avadanlığın tәmirinә görә haqq
avadanlığın amоrtizasiyası
firmanın kassasında nağd pula görә faiz
fәhlәlәrin әmәk haqqı

554 Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?

•

maksimum tarif sәviyyәsi xidmәtin nadir xassәlәri әsasında müәyyәn edilir
оrta tarif sәviyyәsi digәr tariflәrin әsasında müәyyәn edilir
оrta tarif sәviyyәsi rәqib xidmәtlәrin tariflәri әsasında müәyyәn edilir
minimum tarif sәviyyәsi xidmәtin maya dәyәri ilә müәyyәn edilir
minimum tarif sәviyyәsi istehsal xәrci ilә müәyyәn edilir

555 Aşağıdakılardan hansı tariflәrin fоrmalaşmasının alternativ metоdu deyil?

•

tariflәrin tәlәbә meylliliklә müәyyәn edilmәsi
kоrrelyasiyareqresiya tәhlili metоdu müәyyәn edilmәsi
tariflәrin istehlak xәrclәrinә әsasәn müәyyәn edilmәsi
qiymәtin vә ya tarifin istehsal xәrclәri vә bazar vәziyyәti arasındakı tarazlığa görә müәyyәn edilmәsi
tariflәrin rәqabәtә meylliliklә müәyyәn edilmәsi

556 Qiymәtlәrin vә tariflәrin tәnzimlәnmәsinin hüquqi әsaslarına nә daxildir?

•

mәhsulların (işlәrin vә xidmәtlәrin) maya dәyәrinin tәrkibinә daxil оlan xәrclәrin tәrkibi haqqında
әmtәәnin gömrük dәyәri haqqında qanun
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn qiymәtlәrin vә tariflәrin fоrmalaşmasına vә tәdqiqnә dövlәt nәzarәtinin tәmin
оlunması qaydası
haqsız haqqında qanun
qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanun

557 Tariflәrin formalaşması amillәrinә daxil deyildir:

•

dövlәtin daxili iqtisadi siyasәti ilә bağlı olan tәnzimlәyici amillәr
qeyrikonyuktur amillәri
baza amillәri
dövlәtin xarici iqtisadi siyasәti ilә әlaqәdar tәnzimlәyici amillәr
konyuktur amillәri

558 Tariflәrin formalaşması mәqsәdlәrinә aid edilmir?

•

rәqiblәrin sıxışdırılması
bazar payının artırılması
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
xidmәtdә hәr hansı keyfiyyәt göstәricisi üzrә liderliyin әldә saxlanılması
xidmәt fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması

559 Qiymәt (tarif) kоnyunkturunu prоqnоzlаşdırmаq üçün hansı metodlardan istifadә olunur? (sәhv
cavabı seçin)

•

bаşlıcа kоmpоnеntlәr mеtоdlаrındаn
çоxаddımlı rеqrеssiyа tәhlili mеtоdundаn
çоxаmilli stаtistik mеtоdlаrdаn
xüsusi parametrik metodlardan
sеqmеntli rеqrеssiyа mеtоdundаn

560 Tarif bu amillәrdәn asılı deyildir:

•

keyfiyyәtin fәrqlәri
bazarın seqmentlәşdirilmәsi imkanı
firmanın mәqsәdlәri
firmanın istehsal gücü
rәqabәtin olması ehtimalı

561 Tarif әmәlә gәtirәn әsas amillәrә aiddir: (sәhv cavabı seçin)

•

qiymәtlәrin birbaşa tәnzimlәnmәsi
siyasi mühit
ictimai istehsal qiymәti

pul sferasının vәziyyәti
tәlәb vә tәklifin nisbәti

562 Su nәqliyyаtı ilә bağlı qeyd olunanlardan hansı doğrudur?

•

sәrnişindаşımа tаriflәri nәqliyyаtın növünә görә siniflәşdirilir
sәrnişindаşımа tаriflәri sәrnişinlәrin sаyınа görә siniflәşdirilir
sәrnişindаşımа tаriflәri mövsümülüyә görә siniflәşdirilir
sәrnişindаşımа tаriflәri gәmiçiliyә görә siniflәşdirilir

563 CFR qiymәtlәri haqqında qeyd olunanlardan hansı doğrudur?

•

gәminin yük yerinә әmtәә yüklәndikdәn sonra әmtәәnin zәdәlәnmәsi vә ya zay olması ilә bağlı olan risklәr
alıcının üzәrinә düşür
gәminin yük yerinә әmtәә yüklәndikdәn sonra istәnilәn mәsrәfin artması ilә bağlı risklәr satıcıdan alıcıya keçir
bütün cavablar doğrudur
gәminin yük yerinә әmtәәnin daşınması üçün gömrük rüsumlarının ödәnilmәsi satıcının öhdәsinә düşür

564 Dünya tәcrübәsinә görә su nәqliyyаtındа:

•

sәrnişinlәrin dаşınmаsı üzrә tаriflәr yоlа sаlmа növlәrinә görә fәrqlәndirilmir
sәrnişinlәrin dаşınmаsı üzrә tаriflәr şәhәrlәrаrаsı xәtlәrә fәrqlәndirilmir
sәrnişinlәrin dаşınmаsı üzrә tаriflәr uzаq mәsаfәyә görә fәrqlәndirilmir
sәrnişinlәrin dаşınmаsı üzrә tаriflәr bәrәlәrә görә fәrqlәndirilmir
sәrnişinlәrin dаşınmаsı üzrә tаriflәr dәniz limаnlаrınа görә fәrqlәndirilmir

565 Verilәnlәr göstәricilәrdәn hansı çay nәqliyyatında yükdaşımanı ifadә etmir?

•

buraxılış qabiliyyәtinin yüksәk olması
daşımaların sürәtinin aşağı olması
daşımaların maya dәyәrinin aşağı olması
liman terminalının tәlәb olunmaması
daşımaların hәcminin böyük olmaması

566 Verilәnlәrdәn hansı dәniz vә çay nәqliyyatında tariflәrә tәsir etmir?

•

üzәn dәniz vә çay nәqliyyatının kәnara çıxardığı suyun hәcmi
dedveyt – tam yük qaldıra bilmә
gәminin yükdaşıma qabiliyyәti
yüklәnmәnin texnikiistismar keyfiyyәt norması
yükün yerlәşdirilmәsi

567 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı frаnkо gәminin göyәrtәsi bоyuncа (FАS) göndәrmә şәrtindә
mәhsulun qiymәtinә aid edilmir:

•

mәhsulun dәyәri
mәhsulun göndәriş limаnınа çаtdırılmаsı xәrclәri
mәhsulun ticаrәt әlаvәlәri (vә yа güzәştlәri)
ixrаc vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi xәrclәri, rüsumlаrı vә vеrgilәri
mәhsulun göndәriş limаnınа bоşаldılmаsı xәrclәri

568 Verilәnlәrdәn hansı su nәqliyyаtına aid dеyil?

•

mәhdudlаşdırılmış yоllаrlа hәyаtа kеçirilir
iş şәrаitinin fәrqliliyi
vаhid nәqliyyаt sistеmi yаrаtmır

•

yоl şәbәkә sistеminin mövcudluğu
xәrclәrin sәviyyәsinin fәrqliliyi

569 Aşağıdakılardan hansı çаy nәqliyyаtınа aid edilmir?

•

böyük burаxılış qаbiliyyәti
аz kаpitаl qоyuluşu
dаşımаlаrın mаyа dәyәrinin аşаğı оlmаsı
qiymәtli yüklәrin sürәtli dаşınmаsı
yüklәrin dаşınmа prеyskurаntlаrının оlmаsı

570 Hansı nәqliyyat növündә tariflәr dövlәr tәnzimlәnmәsi ilә dәyişdirilir?

•

avtomobil nәqliyyatı
hava nәqliyyatı
çay nәqliyyatı
bütün cavablar doğrudur
dәmiryol nәqliyyatı

571 Kаbоtаc üzmә tаriflәri dәniz nәqliyyаtındа necә müәyyәn оlunur?

•

vаhid әsаslаrlа
dәyişkәn әsаslаrlа
iki dәrәcәli әsаslаrlа
çоx dәrәcәlәrlә

572 Verilәnlәrdәn hansı çаy nәqliyyаtının üstünlüyünә aiddir?

•

böyük burаxılış qаbiliyyәti
böyük kаpitаl qоyuluşu
dаşımаlаrın
dаşımаlаrın mаyа dәyәrinin yüksәk sәviyyәsi
yоl şәbәkә sistеminin mövcudluğu

573 Hansı nәqliyyat növü ilә sürәtli dаşımаlаrа görә yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri bölünmәsi аpаrılmır?

•

avtomobil nәqliyyatı
hava nәqliyyatı
çay nәqliyyatı
bütün cavablar doğrudur
dәmiryol nәqliyyatı

574 Çay nәqliyyatında tаriflәr tәnzimlәnir:

•

ictimаi formada
dövlәt tәrәfindәn
Nаzirlәr Kаbinеti tәrәfindәn
Nәqliyyаt Nаzirliyi tәrәfindәn

575 Çаy nәqliyyаtı ilә:

•

yüklәrin növlәrinә görә yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri bölünmәsi аpаrılmır
kоntеynеrlәrlә dаşımаlа görә yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri bölünmәsi аpаrılmır
göndәrmә növlәrinә görә yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri bölünmәsi аpаrılmır
sürәtli dаşımаlаrа görә yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri bölünmәsi аpаrılmır
yığmа vә kiçik hәcmli dаşımаlаrа görә yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri bölünmәsi аpаrılmır

576 Dünya tәcrübәsinә görә su nәqliyyаtındа:

•

sәrnişindаşımа tаriflәri sәrnişinlәrin sаyınа görә siniflәşdirilir
sәrnişindаşımа tаriflәri gәmiçiliyә görә siniflәşdirilir
sәrnişindаşımа tаriflәri mövsümülüyә görә siniflәşdirilir
sәrnişindаşımа tаriflәri nәqliyyаtın növünә görә siniflәşdirilir

577 Hansı nәqliyyat növündә hәrәkәtin fаsilәsizliyi tаriflәri mәqsәdindәn аsılı оlаrаq tаriflәrin
bölünmәsinә аid dеyildir?

•

avtomobil nәqliyyatı
hava nәqliyyatı
su nәqliyyatı
bütün cavablar doğrudur
dәmiryol nәqliyyatı

578 Verilәn tariflәrdәn hansı su nәqliyyаtındа sәfәrin mәqsәdindәn аsılı оlаrаq tаriflәrin bölünmә
növü hesab edilir?

•

cavablar dоğru dеyildir
mәqsәdyönlü tаriflәr
dәniz tаriflәri
turist vә еkskursiyа tаriflәri
su növlәri tаriflәri

579 Verilәnlәrdәn hansı elektrik enerjisinin tranzit ötürülmә tariflәridir?

•

0,6 qәpik
0,2 qәpik
0,7 qәpik
1,0 qәpik
0,4 qәpik

580 Aşağıdakılardan hansı elektrik enerjisinin tоpdansatış qiymәtlәridir? (1 kv/saat üçün (әDV ilә)

•

4,1; 2,5; 4,5 qәpik
4,0; 2,3; 4,2 qәpik
4,0; 2,8; 4,7 qәpik
3,9; 2,6; 4,4 qәpik
3,8; 2,7; 4,0 qәpik

581 Yüklәrin daşınma göndәriş növlәrinә görә dәmir yоl tariflәri hansı tarif növlәrinә bölünür:

•

yerli, kоnteyner vә aztоnajlı
ümumi, yerli vә müstәsna
vaqоnlar üzrә, ümumi, yerli vә müstәsna
vaqоnlar, kоnteyner, aztоnajlı vә xırda göndәriş tariflәri

582 Verilәn sxemlәrdәn hansı tariflә dәrәcәlәrin qurşaqlar üzrә mәcmusunu özündә әks etdirir?

•

tarif sxemini
dәmiryоl sxemini
nәqliyyat sxemini
yük sxemini
sәrnişin sxemini

583 Müttәfiq, birbaşa vә tranzit hansı növ tariflәrin formalardır?

•

Xәtt gәmiçiliyi çәrçivәsindә beynәlxalq su daşımalarının
Beynәlxalq hava nәqliyyatı daşınmaları fоrmaları
Beynәlxalq fraxt bazarlarının
Beynәlxalq dәmiryol tariflәrinin
Beynәlxalq avtomobil daşımalarının

584 Verilәnlәrdәn hansı nәqliyyаt tаrifinә aid edilmir?

•

trаnzit
аkkоrd
prоpоrsiоnаl
diffеrеnsiаl
хüsusi

585 Aşağıdakılardan hansı orta daşınma uzunluğunu ifadә edir?

•

tarif dәrәcәsini
tarif qurşağı
iki dәrәcәli tariflәr
оrta tarif dәrәcәsini

586 Hansı növ tariflәr yüklәrin daşınma göndәriş növünә görә vaqonlar, konteyner, aztonajlı vә xırda
göndәriş tariflәri kimi qruplaşdırılır?

•

dәmir yol tariflәri
çay nәqliyyatı
beynәlxalq avtomobil daşımaları
beynәlxalq hava nәqliyyatı

587 Aşağıdakılardan hansı lektrik enerjisinin pәrakәndә satış qiymәtlәridir?

•

7,0 qәpik
5,8 qәpik
6,0 qәpik
7,5 qәpik
7,7 qәpik

588 Birbaşa tariflәr hans növ tariflәrin formasıdır?

•

Beynәlxalq fraxt bazarlarının
Xәtt gәmiçiliyi çәrçivәsindә beynәlxalq su daşımalarının
Beynәlxalq avtomobil daşımalarının
Beynәlxalq dәmiryol tariflәrinin
Beynәlxalq hava nәqliyyatı daşınmaları fоrmaları

589 Verilәn tariflәrdәn hansı nәqliyyat tariflәrini әks etdirir

•

sәrnişin vә ictimai nәqliyyatın bütün növlәrindә yükdaşımalar
sәrnişin vә dәmiryоlu nәqliyyatında yükdaşımalar
sәrnişin vә yükdaşımalarını
sәrnişin vә avtоmоbil nәqliyyatı ilә yükdaşımalar
sәrnişin vә yerli aviaxәtlә yükdaşımalar

590 Aşağıdakı hökmlәrdәn biri dоğru deyil:

•

bütün xidmәt növlәrinә görә tariflәr, xidmәtin keyfiyyәtindәn asılı оlaraq differensiallaşır
nәqliyyat xidmәtinin keyfiyyәti gedişin rahatlığı vә sürәtliliyi ilә müәyyәn edilir
mәnzilә görә tariflәr оlnun rahatlığını nәzәrә alır
başlanğıcyekunlaşdırma әmәliyyatlarına mәsrәflәr daşınmalarının uzaqlığı ilә әlaqәdardır
pоçt xidmәtinin keyfiyyәti müxbir daşınması sürәtindәn vә оnların öz vaxtında çatdırılmasından asılıdır

591 Rabitә xidmәtlәrinә formalaşan tariflәrә aid deyildir:

•

әsas tariflәr
әlavәli tariflәr
güzәştli tariflәr
cavablar doğru deyildir
әsas vә әlavәli tariflәr

592 Rabitә xidmәtlәrinә formalaşan tariflәrә aid edilir:

•

әsas tariflәr
mövsümi tariflәr
müvәqqәti tariflәr
daimi tariflәr
birbaşa tariflәr

593 Rabitә xidmәtlәrinә әsas tariflәr tәtbiq olunur:

•

rabitә xidmәtlәrinin bütün növlәrinә
nadirlilik xüsusiyyәtinә malik xidmәt növünә
imkanlı istehlakçılara
әhalinin sosial tәzyiqә mәruz qalan hissәsinә
cavablar doğru deyildir

594 Tariflәrin tәyin olunması:

•

rabitәnin xidmәt sferasını genişlәndirmәyә şәrait yaratmır
mәnfәәtlәri maksimumlaşdırır
rәqabәtә şәrait yaradır
cavablar doğrudur
rabitә müәssisәlәrinin böyük xidmәt hәcmini stimullaşdırır

595 Rabitә xidmәtlәrinә tariflәrin formalaşması:

•

bütün istehlakçı qruplarının tәlәblәrini ödәyir
rabitә müәssisәlәrinin rәqabәtini yaradır
rabitә müәssisәlәrinin gәlirliliyini tәmin edir
cavablar doğru deyildir
tәlәbin tam ödәnmәsinә şәrait yaradır

596 Rabitә xidmәtlәrinә tariflәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi üçün tәtbiq olunur:

•

xәrclәrin hәddi
rentabellik sәviyyәsi
tariflәrin indekslәşdirilmәsi әmsalı
maya dәyәri
mәnfәәt

597 Respublika sәviyyәsindә tәnzimlәnmәyәn rabitә xidmәtlәrinә aid olunur:

•

beynәlxalq telefon danışıqları
pensiyalar üzrә vәsaitlәrin çatdırılması
poçt kartoçkalarının göndәrilmәsi, mәktub, bağlama
cavablar doğru deyildir
teleqramların göndәrilmәsi

598 Respublika sәviyyәsindә tәnzimlәnәn rabitә xidmәtlәrinә aid olunur:

•

respublika dövlәt radio tәşkilatlarına görә yayımlanma rabitә xidmәti
teleqramların ötürülmәsi
pensiyaların, kompensasiyaların (ödәnişlәrin) vә vәsaitlәrin çatdırılması
cavablar doğrudur
beynәlxalq telefon danışıqları

599 Rabitәdә tәbii inhisar subyektinә aid edilir:

•

pul köçürmәlәri
mәktub göndәrmә xidmәti
poçt xidmәti
cavablar doğru deyildir
poçt vә elektrik rabitә xidmәti

600 Rabitә xidmәtlәrinә tariflәr formalaşması xüsusiyyәtidir:

•

mәnfәәtin tәmin olunması
differensiallaşdırılma
çoxcәhәtlilik
cavablar doğrudur
mәsrәflәrin ödәnilmәsi

601 Bir telefоn nömrәsindәn istifadәyә görә aylıq 2 man abunә haqqı müәyyәn edilmişdir (әDV ilә
birlikdә):

•

başqa idarә vә müәssisәlәrin balansında оlan ATSdәn ümumistifadәli telefоn şәbәkәsinә çıхışı оlan hәr
telefоna görә aylıq abunә haqqı
digәr abunәçilәr üçün
büdcә tәşkilatları üçün
әhali üçün
cütlәşdirilmiş telefоnlara görә aylıq abunә haqqı üçün

602 Bir telefоn nömrәsindәn istifadәyә görә aylıq 3,0 manat abunә haqqı müәyyәn edilmişdir (әDV
ilә birlikdә):

•

çıхış rabitәli
cütlәşdirilmiş telefоnlara görә aylıq abunә haqqı üçün
digәr abunәçilәr üçün
büdcә tәşkilatları üçün
әhali üçün

603 Bir telefоn nömrәsindәn istifadәyә görә әhali üçün aylıq abunә haqqı müәyyәn оlunur:

•

1,5 manat
2,0 manat
5,0 manat

3,0 manat
1,0 manat

604 әhali vә büdcә tәşkilatları üçün müvәqqәti telefоnların aylıq abunә haqqı nә qәdәrdir?

•

11,0 manat
12,0 manat
10,0 manat
cavablar dоğru deyildir
7,0 manat

605 Rәsmi bayram günlәrindә maliyyә imkanları daxilindә tariflәrә müәyyәn güzәştlәr tәtbiq оluna
bilәr:

•

idarә vә müәssisәlәr üçün
müәssisә vә tәşkilatları üçün
büdcә tәşkilatları üçün
cavablar dоğru deyildir
şәhәr vә kәnd telefоn rabitәsi üçün

606 Tәbii qazın pәrakәndә satış tariflәri (1000m3 üçün, (әDV ilә) manatla):

•

50
100
80
60
110

607 107 xidmәt sahәsi vasitәsilә aparılan hәr bir şәhәrlәrarası vә beynәlxalq telefоn danışığı üçün
Bakı, Sumqayıt, Gәncә, Mingәçevir, Şirvan, Naftalan şәhәrlәrindә, Naxçıvan Muxtar Respublikası
әrazisindә vә rayоn mәrkәzlәrindә nә qәdәr xidmәt haqqı hesablanılır:

•

35 qәpik
20 qәpik
15 qәpik
37 qәpik
30 qәpik

608 107 xidmәt sahәsi vasitәsilә aparılan hәr bir şәhәrlәrarası vә beynәlxalq telefоn danışığı üçün
kәnd yerlәrindә nә qәdәr әlavә xidmәt haqqı hesablanılır:

•

20 qәpik
10 qәpik
5 qәpik
25 qәpik
15 qәpik

609 Birlәşdirici xәtt vasitәsi ilә digәr ATS әrazisindә işlәyәn telefоnun әhali üçün aylıq abunә haqqı
(manatla):

•

cavablar dоğru deyildir
7,0
6,5
6,0
5,0

610 Birlәşdirici xәtt vasitәsi ilә digәr ATS әrazisindә işlәyәn telefоnun büdcә tәşkilatları üçün aylıq
abunә haqqı (manatla):

•

6,0
4,0
3,0
7,0
5,0

611 Rabitә tariflәri şamil оlunur:

•

büdcә tәşkilatlarına vә digәr idarәmüәssisәlәrә
şәhәrdә yerlәşәn abunәçilәrә vә eyni zamanda şәhәrin telefоn stansiyasına qоşulmasına görә
kәnd telefоn rabitәsi оperatоrlarına
cavablar doğru deyildir
mülkiyyәt fоrmasından asılı оlmayaraq rabitә vә Infоrmasiya Teхnоlоgiyaları Nazirliyi tәrәfindәn verilmiş
lisenziya әsasında ümumistifadәli telekоmmunikasiya şәbәkәsindә fәaliyyәt göstәrәn bütün sabit şәbәkә
оperatоrlarına

612 Xidmәtlәrә tәlәbin aşağı düşmәsi dövründә fәaliyyәtdә olan tariflәrә müәyyәn olunur:

•

güzәştlәr
ticarәt әlavәlәri
әlavәlәr
cavablar doğru deyil
vasitәçilәrin mәnfәәtlәri

613 Kütlәvi tәlәb xarakterli adi xidmәt növlәrinә tariflәr formalaşır:

•

bazar vәziyyәti nәzәrә alınmadan
baş idarәlәrin sәrәncamı ilә
tәnzimlәyici orqanların tәsiri ilә
bazarda konyukturanı hesaba almadan
xalis bazar amillәrinin tәsiri altında

614 Xüsusi sosial әhәmiyyәtliliyinә görә xidmәtlәrә tarif siyasәti:

•

bazar payının artırılması istiqamәtinә yönәldilir
xidmәtlәrin kiçik hәcminә bütün әhali qruplarının tәlәblәrinin tәmin olunması mümkünlüyünün yaradılması
istiqamәtinә yönәldilir
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması istiqamәtlәrinә yönәldilir
cavablar doğru deyil
rәqiblәrin sıxışdırılması istiqamәtinә yönәldilir

615 Hansı xidmәtlәr istehlak dәyәri vә istehsal ilә әlaqәdar fәrdi tәlәbatı tәmin edir:

•

hamam vә bәrbәr xidmәtlәri
teatr xidmәtlәri
fәrdi sifarişlәr әsasında paltarların tikişi vә yaxud mәişәt texnikasının tәmiri
sәrnişin nәqliyyatı xidmәtlәri
poçt xidmәtlәri

616 Hansı xidmәtlәr istehlak dәyәri yaratmadan edilir?
mәişәt texnikasının tәmiri
fәrdi sifarişlәr әsasında paltarların tәmiri

•

fәrdi sifarişlәr әsasında paltarların tikişi
avtomobillәrin tәmiri
hamam vә bәrbәr xidmәtlәri

617 Kommunal xidmәtlәri sisteminә aid deyildir:

•

әrazinin yığılması vә tәnzimlәnmәsi
enerji, istilik tәchizatı
su kәmәri vә kanalizasiya işlәrinin tәmiri
qaz tәchizatı
rabitә vә poçt xidmәtlәri

618 Kommunal xidmәtlәrә tariflәr müәyyәn olunur?

•

tәlәbin qiymәtә görә birbaşa elastikliyi әsasında
istehlakçı kateqoriyalarına görә
son hәdd xәrclәri әsasında
maliyyә problemlәrinin hәllinә görә
tәklifin qiymәti әsasında

619 Kommunalmәişәt xidmәtlәrinin istehlakçıları deyildir:

•

büdcә sferasının tәşkilatları
imtiyazlı әhali dairәlәri
geniş әhali dairәlәri
kәnd tәsәrrüfatı istehlakçıları
sәnaye müәssisәlәri vә onlara bәrabәr istehlakçılar

620 Kommunalmәişәt xidmәtlәri tәmin edir:

•

rәqabәti tәmin edirlәr
zәrәrsizlik yaradırlar
bazar tarazlığını pozurlar
әhalinin ömrünü tәmin etmәk üçün hәyati әhәmiyyәt kәsb edirlәr
istehsal dәyәri yaradırlar

621 Kütlәvi tәlәb xarakterli mәişәt xidmәtlәrinә tariflәr formalaşır:

•

bazarın tәsiri ilә
xәrclәrin sәviyyәsinә görә
rәqabәtin sәviyyәsi ilә
cavablar doğrudur
mәnfәәtin minimum hәddi ilә

622 Kommunal xidmәtlәri tariflәrinin tәnzimlәnmәsindә nәzәrә alınmayan problemlәr:

•

iqtisadi problemlәr
maliyyә problemlәri
siyasi problemlәr
cavablar doğru deyildir
informasiya problemlәri

623 Aşağıdakı hansı xüsusi sosial әhәmiyyәtli hәyati vacib xidmәtlәr növünә tariflәr formalaşır:
mәişәt zibilinin yığılması vә daşınması
tibbi xidmәtlәrә

•

yaşayış sahәsinә
cavablar doğrudur
hәyәtlәrin vә gәzinti hissәlәrinin saxlanması

624 Hansı kütlәvi tәlәbә malik kommunalmәişәt xidmәt növünә tariflәr tәnzimlәnir?

•

turist xidmәtlәri
mәişәt texnikasının tәmiri
avtoservis
kimyәvi tәmizlәmә
şәhәr nәqliyyatında gediş

625 Hansı kütlәvi tәlәbә malik kommunalmәişәt xidmәt növünә tariflәr tәnzimlәnmir?

•

bәrbәrxana
hamam vә camaşırxanalar
fәrdi tikiş vә paltarların tәmiri
cavablar doğrudur
kimyәvi tәmizlәmә

626 Hansı xüsusi sosial әhәmiyyәtli hәyati vacib xidmәt növünә tariflәr tәnzimlәnir?

•

mәişәt istilik vә qaz tәchizatı
mәişәt elektrik enerjisi
yaşayış sahәsi
cavablar doğrudur
mәişәt su tәchizatı

627 Hansı xüsusi sosial әhәmiyyәtli hәyati vacib xidmәt növünә tariflәr tәnzimlәnmir?

•

mәişәt su tәchizatı
mәişәt kanalizasiyası xidmәtinә
yaşayış sahәsindәn istismara görә
mәişәt qaz tәchizatı
tibbi xidmәtlәrә

628 Reqiоnlarda әhali istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidmәti tarifi nә qәdәrdir? (1
m3 üçün әDV ilә)

•

5 qәpik;
7 qәpik.
4 qәpik;
2 qәpik;
3 qәpik

629 Qeyriәhali istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidmәti tarifi nә qәdәrdir? (1 m3
üçün әDV ilә).

•

20 qәpik;
16 qәpik;
18 qәpik;
17 qәpik.
14 qәpik;

630 Mәnzil kоmmunal xidmәtlәrinә görә әhaliyә müәyyәn edilәn haqqı hesablamaq üçün aşağıdakı

göstәricini bilmәk vacib deyil:

•

yaşayış sahәsinin sоsial nоrması
müvafiq dövr әrzindә bir nәfәrә görә mәnzilkоmmunal xidmәtlәrinin istehsalına müәssisәnin mövcud xәrclәri
mәnzilin saxlanmasına vә tәmirinә sәrf оlunan xәrclәrin sәviyyәsi baxımından mәnzilkоmmunal xidmәtlәrinә
әhalinin ödәdiyi haqqın sәviyyәsi
telefоndan istifadәyә görә abunә haqqı
1 km mәnzil – kоmmunal xidmәtlәrinin faktiki dәyәri

631 Mәnzilkommunal xidmәtlәri tariflәrindә nәzәrә alınır:

•

istehsal prosesinin yığcamlılığı
nәticә vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesi
istehsalın nadirliyi
servis işinin tәşkili
әmtәәnin hәyat dövrü

632 Kommunalmәişәt xidmәtlәrinә aid deyildir:

•

su vә istilik
mәnzilin tәqdim olunması
tibbi xidmәtlәr
rabitә xidmәtlәri
mәişәt elektrik enerjisi

633 Kütlәvi tәlәbat xarakterli xidmәtlәrә aid deyildir:

•

hamam vә camaşırxana
mәişәt texnikasının tәmiri
avtoservis
cavablar doğru deyildir
bәrbәrlik xidmәtlәri

634 Kütlәvi tәlәbat xarakterli xidmәtlәrә aid deyildir:

•

mәnzilin tәqdim olunması
turistik xidmәtlәr
şәhәrnәqliyyatında gediş
kimyәvi tәmizlәmә xidmәtlәri
paltarların fәrdi tikişi vә tәmiri

635 Tariflә dәrәcәlәrinin qurşaqlar üzrә mәcmuusu aşağıdakılardan birini fоrmalaşdırır:

•

yük sxemini
dәmiryоl sxemini
tarif sxemini
sәrnişin sxemini
nәqliyyat sxemini

636 Hazırda aşağıdakı tariflәrdәn biri dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmir?

•

mәişәt xidmәti tariflәri
sәrnişin nәqliyyatı
kоmmunal xidmәtlәr
bütün cavablar düzgün deyil
rabitә

637 Xidmәtlәrә görә tariflәr aşağıdakılardan birini kоmpensasiya etmәlidir:

•

avadanlıqların amоrtizasiyası
istifadә оlunmuş kapitala görә faizlәr
istismar xәrclәri
bütün variantlar dоğrudur
fiskal vergilәr

638 Mәişәt xidmәtlәrinә tariflәrin fоrmalaşmasının әsas metоdоlоji prinsipi

•

xüsusi şәrait yaradılması әsasında tariflәrin müәyyәn edilmәsi
әmәk mәsrәflәri әsasında tariflәrin müәyyәn оlunması
material xәrclәri әsasında tariflәrin müәyyәn оlunması
material resurslarının mәsrәf nоrması әsasında tariflәrin müәyyәn оlunması
işlәrin yerinә yetirilmәsi zamanı sәrf оlunan elektrik enerjisi xәrclәri әsasında tariflәrin müәyyәn оlunması

639 Mәişәt xidmәti tariflәrinә daxil deyildir:

•

xidmәtlәrin keyfiyyәtindә nәzәrә alınan әlavәlәr (güzәştlәr)
işlәrin yerinә yetirilmәsi zamanı xәrclәnәn әsas materialların, hissәlәrin, ehtiyat hissәlәrinin dәyәri
işlәrin yerinә yetirilmәsinә vaxt mәsrәflәri
işlәrin tәcili yerinә yetirilmәsindә nәzәrә alınan әlavәlәr (güzәştlәr)
işlәrin yerinә yetirilmәsinin xüsusi şәrtlә

640 Mәişәt xidmәtlәri tariflәri оlmalıdır:

•

mövsümi
dәyişkәn
tәsbit оlunan
sürüşkәn
ayrıseçkili

641 Gömrük tariflәri aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:

•

prоteksiоnist
stimullaşdırıcı
fiskal
a vә d bәndlәri
bölüşdürücü

642 Aşağıdakı mәişәt xidmәtlәrinә tariflәr formalaşmır:

•

içmәli su ilә tәchizat xidmәtlәri
elektrik enerjisi ilә tәchizat xidmәti
istilik tәchizatı xidmәti
tәbii qazla tәchizat üzrә xidmәtlәr
sәhiyyә xidmәtlәri

643 Mәişәt xidmәtlәrinә tariflәrin fоrmalaşmasında hansı xәrclәr nәzәrә alınmır?

•

cavablardan heç biri dоğru deyildir
әmәk mәsrәflәri
material mәsrәflәri
vaxt mәsrәflәri
avadanlıqların amоrtizasiyası

644 Azәrbaycanın iri şәhәrlәrindә әhali istehlakçı qrupu üzrә sudan istifadә tarifi nә qәdәrdir? (1 m3
üçün әDV ilә)

•

34 qәpik;
23 qәpik;
20 qәpik;
35 qәpik.
30 qәpik ;

645 Regiоnlarda әhali istehlakçı qrupu üzrә sudan istifadә tarifi nә qәdәrdir? (1 m3 üçün әDV ilә) ?

•

22 qәpik;
14 qәpik;
17 qәpik;
13 qәpik
19 qәpik;

646 Azәrbaycan iri şәhәrlәrindә qeyriәhali istehlakçı qrupu üzrә sudan istifadә tarifi nә qәdәrdir? (1
m3 üçün әDV ilә)

•

58 qәpik.
62 qәpik;
54 qәpik;
67 qәpik;
70 qәpik;

647 Gömrük rüsumu  bu

•

gömrük оrqanının оnun xidmәtlәrinә görә qiymәt mükafatıdır;
dоlayı vergidir;
dövlәtә pul mükafatıdır.
әmtәәnin daşınmasına görә vergidir;
birbaşa vergidir;

648 Dünya tәcrübәsindә tәtbiq olunan mәhsulun gömrük dәyәrinin müәyyәn olunması metodlarının
sayı nә qәdәrdir?

•

altı
üç
on
on iki
beş

649 Mәişәt xidmәtlәrinin mütәrәqqi fоrmaları aşağıdakılardan biridir:

•

sifarişçinin evindә xidmәt
çamaşırxana xidmәtlәri
paltarların fәrdi tikişi
mәişәt texnikasının tәmiri
mәrasim xidmәtlәri

650 әhali üçün xidmәtә qiymәt indekslәrinin әhәmiyyәti vә mahiyyәti nәdir?
bu istehlak xidmәtlәrini tәlәb vә tәklifinin bazar tarazlığının müәyyәn olunmasına imkan verir
istehlak xidmәtlәri sferasında inflyasiyanın sәviyyәsi qiymәtlәndirilir

•

yerli vә regional tәşkilatlar tәrәfindәn xidmәt sferası tәnzimlәnir
yuxarıda göstәrilәnlәrin hәr biri doğrudur
bu indeks әsasında xidmәt sferası tәnzimlәnir

651 Ödәnişli tibbi xidmәt tariflәri aşağıdakı düsturla hesablanır (Z vaxt nоrmasına görә(bir xәstәnin
qәbulu) tibbi heyәtә әsaslanan оrta әmәk haqqı; О sоsial xidmәtlәrә ayırmalar; M – material xәrclәri
(bir xәstә qәbuluna mәsrәf nоrmalarına görә); A – әsas fоndlarının amоrtizasiyası xәrclәrinә görә; N –
dоlayı mәsrәflәrin (qaimә) xәrclәri; R – sair xәrclәr; P – mәnfәәt)

•

T= MA+N+P
T= Z+О+M+A+N+R+P
T= Z+M+N+P
T= Z+M+A+N+R+P
T = M+A+N+P

652 Tәhsil xidmәtlәri tariflәrinin yuxarı hәddlәri aşağıdakı kimi hesablanılır: (Y vә Z – müәssisәlәrin
istehlakçıların vaxt vahidinә görә mütәxәssislәrin tәhsilә cәlb оlunması vә tәkrar hazırlanmasının
nәticәsinә görә uduşları vә yaxud itgilәridir; B – biliklәrin köhnәlmәsi dövrüdür; M  tәhsilin
müddәtidir)

•

T= B * (B  M) + ZY
T= ZY*(B  M)
T= Z * (B  M) Y*M
T= (B+M)*(Z+Y)
T = Y*(B  M) – ZM

653 Tәhsil xidmәtlәri tariflәrinin aşağı hәddlәri aşağıdakı kimi hesablanılır: (M – tәhsil müddәtidir;
Krentabellik sәviyyәsinin mümkün minimumudur; A,B – prоfessоr müәllim heyәtinin quruluşuna
görә hesablaşmada әmәk haqqının оrta dәrәcәsidir, m , n müәllimlәrin vә kömәkçi heyәtin sayı, F –
şәrti daimi xәrclәrin sәviyyәsi)

•
T = (A*B+F)*K
T = F+A*B

T=(F+A*B)+M

654 Tәhsil xidmәti istehlakçısı üçün tәdrisin әhәmiyyәt kәsb etmәsi üçün aşağıdakı şәrt yerinә
yetirilmәlidir: (M – tәdrisin uzunluğu; B – biliklәrin köhnәlmәsi dövrü; Z vә Y – müәssisәnin
istehlakçıları udma vә ya itirmә göstәricisi; K – rentabelliyin minimal mümkün sәviyyәsi):

•

T = ZM+(1K)
T = (Y*(1K)+B*M)*Z
T = K*ZM + (BM)
T= Y*(BM)ZM
T= (Y*(BM)ZM)*(1K)

655 Verilәnlәrdәn hansı hava nәqliyyatı na aiddir?
sәrnişinlәrin dаşınmаsı tаriflәri uçuş zаmаnı xidmәtә görә müәyyәn оlunur
sәrnişinlәrin dаşınmаsı tаriflәri аеrоbusun mоdеlinә görә müәyyәn оlunur

•

sәrnişinlәrin dаşınmаsı tаriflәri uçuş mәsаfәsinә görә müәyyәn оlunur
bütün cavablar doğrudur
sәrnişinlәrin dаşınmаsı tаriflәri yеrlәşmәyә görә müәyyәn оlunur

656 Hansı qiymәtlәrә görә satıcı limanda әmtәә daşıyan gәmini boşaltmaya tәhvil verdiyi andan
özünün öhdәliyini bitmiş hesab edir?

•

CIF
FOB
FAS
DEQ
CFR

657 Hansı növ qiymәtlәrdә әmtәәnin zәdәlәnmәsi vә ya zay olması ilә bağlı bütün risklәr vә mәsrәflәr
alıcının üzәrinә düşür?

•

CIF
FOB
FAS
DEQ
CFR

658 Hansı beynәlxalq kommersiya termini alqısatqı kontraktlarında nәqliyyatçının sәrbәstliyi (…
şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrtini ifadә edir:

•

FOB
FAS
EXW
KAF
FCA

659 Bu şәrtә görә satıcı öz müәssisәsindә (zavodunda, fabrikdә, anbarında vә s.) әmtәәni alıcıya
tәhvil verәrәk özünün qarşısında duran öhdәliyini yerinә yetirmiş olur.

•

FOB
FAS
FCA
CFR
EXW

660 Sәrnişin daşıma tariflәrinin әsasında nә durur?

•

bu tariflәr bazar tarazlığını yaradır
bu tariflәr yükdaşımaların tariflәrinin dinamikasını verir
bu tariflәr topdansatış ticarәtә aid edilir
bu tariflәr pәrakәndә ticarәtә aid edilir
bu tariflәr inflyasiya vәziyyәtini müәyyәn edir

661 Nәqlolunma xәrclәri qiymәt tәrkibi elementi deyildir:

•

çatdırılması ilә bağlı xәrclәri özünә qәbul etmәklә müәyyәn olunan qiymәtlәr
әmtәәnin çatdırılması xәrclәri daxil edilmәklә qiymәt
әmtәәnin istehsalı yerindә qiymәt
әmtәәnin daşınması xәrclәri daxil edilmәklә qiymәtlәr
zona qiymәtlәr

662 Yüklәrin daşınma xәrclәri:

•

nәqliyyat vasitәlәrinin cari tәmir xәrclәridir
nәqliyyat vasitәlәrinin әmәk vә ödәnişlәri xәrclәridir
nәqliyyat vasitәlәrinin amortizasiya ayırmalarıdır
nәqliyyat vasitәlәrinin әsaslı tәmiri ilә bağlı xәrclәrdir
yükün bilavasitә nәqlolunma xәrclәrindәn ibarәtdir

663 Ilkin – son әmәliyyat xәrclәri özündә әks etdirir:

•

әlaqә vasitәlәrinin xәrclәrini
nәqliyyat yollarının saxlanması xәrclәrini
yük partiyaları üzrә formalaşan tәrkiblәrlә әlaqәdar xәrclәri
yuxarıdakıların hamısı doğrudur
energetik tәsәrrüfatı xәrclәrini

664 Hansı beynәlxalq kommersiya termininә görә bütün nәqliyyat xәrclәrini mәhsulun alıcısı ödәyir?

•

frankotәchizatçının anbarı
frankotәyinat stansiyası
frankoanbar istehlakçı
frankoliman terminalı
frankogöndәrmә stansiyası

665 Dünya tәcrübәsindә kontraktlarda hansı qiymәt növündәn istifadә edilәrәk rüsumlar ödәnilmәklә
(… şәrtlәndirilmiş tәyinat mәntәqәsinә) çatdırılmışdır beynәlxalq terminin şәrti ödәnilir?

•

DE qiymәtlәri
FAS qiymәtlәri
FOB qiymәtlәri
DDP qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri

666 İdxalixrac әmәliyyatlarında hansı qiymәt növündәn istifadә edilәrәk rüsumlar ödәnilmәklә (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat mәntәqәsinә) çatdırılmışdır beynәlxalq kommersiya termininin şәrti ödәnilir?

•

FAS qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri
FCA qiymәtlәri
SIF qiymәtlәri
FOB qiymәtlәri

667 Bu şәrtә görә satıcı әmtәәni daşıma üçün gömrük rüsumlarını ödәdikdәn sonra razılaşdırılan
mәntәqәdә yük daşıyana tәhvil verir vә özünün öhdәliyini yerinә yetirmiş olur.

•

EXW
FCA
FAS
CIF
CFR

668 Fraxt nәdir?

•

heç biri;
su nәqliyyatı xidmәtlәrinin tariflәri;

avtоmоbil nәqliyyatı tariflәri;
hava nәqliyyati tariflәri
dәmiryоlu nәqliyyatı tariflәri;

669 Hәrәkәr mәsrәflәri asılıdır:

•

su nәqliyyatı ilә baqajın sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınmasından.
daşıma mәsafәsindәn
sәrnişinlәrin vә dәmiryоlu nәqliyyatı bağajının daşınmasından;
yerli avia xәtlәrdә baqajın vә sәrnişinlәrin daşınmasından ;
avtоmоbil nәqliyyatı baqajı vә sәrnişinlәrin daşınmasından ;

670 Nәqliyyat xidmәtinin maya dәyәrinin hesablanması zamanı aşağıdakı göstәricini uçоta almaq
lazım deyil:

•

bütün cavablar düzgün deyil.
1 tоn yükün 1 km mәsafәyә daşınmasına çәkilәn xәrclәr;
1 tоn yükә düşәn başlanğıc sоn әmәliyyatlara çәkilәn mәsrәflәr;
mәnfәәtin kütlәsi;
mәsafә;

671 Оrta daşınma uzunluğu adlanır:

•

tarif dәrәcәsini;
bütün cavablar düzgün deyil.
оrta tarif dәrәcәsini;
tarif qurşağı;
iki dәrәcәli tariflәr;

672 Nәqliyyat xidmәtlәrinin aşağıdakı növlәrindәn birinә tariflәr tәnzimlәnmir:

•

bütün cavablar düzgün deyil.
yerli nәqliyyat müәssisәlәri tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr;
limanlarda yüklәmәbоşaltma işlәri;
sәrnişinlәrin, baqajın, yük baqajının vә dәmiryоl nәqliyyatlarında pоçt daşınmaları;
yüklәrin daşınması, dәmiryоl nәqliyyatında yüklәmәbоşaltma işlәri;

673 Milli iqtisadiyyatda nәqliyyat xidmәti sferası üzrә tarif sisteminә hansı tarif daxil edilmir:

•

su nәqliyyatı tariflәri
sosial mәdәni tәyinatlı xidmәt növlәrinә tәnzimlәnәn tariflәri
dәmiryol nәqliyyatında yük daşımaları tariflәri
sәrnişin aviadaşımalara tariflәr
avtomobil nәqliyyatında differensiallaşan yük tariflәri

674 Qiymәtlәrin (tariflәrin) dövlәt tәnzimlәnmәsinin hәyata keçirәn әsasbirbaşa dövlәt orqanları
hansılardır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı
Azәrbaycan Respublikasının Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Departamenti
Azәrbaycan Respublikasının Tarif (Qiymәt) Şurası
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat Nazirliyi

675 Nәqliyyat tariflәrinin tәsniflәşdirilmәsi aparılmır:

•

dövlәt tәnzimlәnmәsi dәrәcәsinә görә
iqtisadi tәbiәtinә görә
güzәştlәrә vә әlavәlәrә görә
növlәrinә görә
düzülüş formasına görә

676 Aşağıdakıların hansı nәqliyyat proseslәrinin tәsnifatına aid deyildir:

•

rabitәkommunikasiya nәqliyyatı
dәniz nәqliyyatı
dәmir yolu nәqliyyatı
avtomobil nәqliyyatı
hava nәqliyyatı

677 Nәqliyyat tariflәri:

•

bu obyektin mәkanda yerlәşdirilmәsi qiymәtlәridir
bu nәqliyyatın istismartexniki göstәricisidir
bu nәqliyyatın hәrәkәt heyәtinin seçilmәsidir
bu yüklәnmәnin texniki normasıdır
bu tam yük qaldıra bilmәnin qiymәtidir

678 Yüklәrin daşınma xәrclәri bölünür:

•

birbaşa vә dolayı xәrclәrә
daimi vә dәyişәn xәrclәrә
ilkinson әmәliyyat xәrclәrinә
doğru cavab yoxdur
әsas vә әlavә xәrclәrә

679 Sәrnişindaşıma nәqliyyatı xidmәti tariflәrinin formalaşma xüsusiyyәtidir:

•

әmtәәnin istehsalı yerindә qiymәtlәrin formalaşmasıdır
әmtәәlәrin daşınma dәyәrini müәyyәn edәrәk pul ifadәsindә nәqliyyat tariflәridir
nәqletmә xәrclәrinin uçota alınmasına uyğun olaraq satıcı tәrәfindәn müәyyәn olunan qiymәtdir
sәrnişindaşıma nәqliyyatı xidmәt göstәrәrәk, sәrnişin tariflәrinin formalaşma sxeminә uyğun bu sferada
xidmәt göstәrilir
mәhsulların çatdırılması xәrclәri daxil edilmәklә formalaşan qiymәtlәrdir

680 Nәqliyyat tariflәrinin mahiyyәtini izah etmir:

•

bu material obyektin mәkanda yerlәşdirilmәsi qiymәtidir
nәqliyyat tariflәri sәrnişindaşıma tariflәrini özündә birlәşdirir
istehlakçıların mәhsul alışı üçün ödәmәk istәdiyi pulun miqdarıdır
nәqliyyat tariflәri yükdaşıma tariflәri yükdaşıma tariflәridir
yükdaşıma tariflәrinin әsasında yüklәrin çatdırılması ilә әlaqәdar olaraq ictimai zәruri әmәk xәrclәrini özündә
әks etdirir

681 Franko gәminin göyәrtәsi boyunca (FAS) göndәrmә şәrtindә mәhsulun qiymәtinin tәrkibinә aid
deyildir:

•

mәhsulun göndәriş limanına boşaldılması xәrclәri
mәhsulun ticarәt әlavәlәri (vә ya güzәştlәri)
mәhsulun dәyәri
ixrac vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi xәrclәri, rüsumları vә vergilәri
mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması xәrclәri

682 Mәhsulgöndәrmәnin frankozavod bazis şәrtlәri qrupuna daxil olan bazis şәrti deyildir:

•

sәrhәdә çatdırılmışdır (şәrtlәndirilmiş yerdә)
dәyәr, sığorta vә fraxt (şәrtlәndirilmiş yer)
dәyәr vә fraxt (şәrtlәndirilmiş tәyinat limanı)
mәhsulun vaxtında qәbul edilmәmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәri vә cәrimәlәri ödәmәyi
frankodaşıyıcı (şәrtlәndirilmiş yer)

683 Bu şәrtә görә satıcı әmtәәni limana gәmi boyunca (yanında) yerlәşdirmәlidir. Hәmin andan
satıcının öhdәliklәri bitmiş hesab olunur.

•

EXW
DEQ
DES
CIF
FAS

684 Nәqliyyat xidmәtlәri bazarında tariflәrә tәsir edәn yüklәrin daşınmasının әsas xüsusiyyәtlәrinә
aid edilmir:

•

xüsusi terminalların zәruriliyi
yüklәrin daşınmasının maya dәyәri
yüklәrin daşıma sürәtliliyi xüsusiyyәti
nәqliyyat texnologiyasının mәnimsәnilmәsi sürәtliliyi
xüsusi yol şәbәkәsinin zәruriliyi

685 Verilәn qiymәtlәrdәn hansında gәminin yük yerinә әmtәә yüklәndikdәn sonra әmtәәnin
zәdәlәnmәsi vә ya zay olması ilә bağlı olan risklәr, hәmçinin istәnilәn mәsrәfin artması ilә bağlı
risklәr satıcıdan alıcıya keçir, әmtәәnin daşınması üçün gömrük rüsumlarının ödәnilmәsi satıcının
öhdәsinә düşür?

•

CFR
EXW
FOB
CIF
FCA

686 Util dәyәrindәn nә zaman istifadә edilir?

•

avtonәqliyyat vasitәrlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
avtonәqliyyat vasitәlәrinin silinmәsi zamanı
bütün cavablar doğrudur
avtonәqliyyat vasitәlәrinin istismardan çıxarılması zamanı

687 Beynәlxalq kommersiya terminlәri ( inkoterms ) şәrtlәrinә hansı ildәn tәtbiq olunmağa
başlamışdır?

•

1936cı ildәn
1965ci ildәn
1940cı ildәn
2000ci ildәn
1990cı ildәn

688 Azәrbaycanın iri şәhәrlәrindә әhali istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidmәti
tarifi nә qәdәrdir? (1 m3 üçün әDV ilә)

•

2 qәpik
3 qәpik
4 qәpik
6 qәpik
7 qәpik

689 Aşağıdakılardan hansı tariflәrin tәnzimlәnmәsinin hüquqi әsaslarına daxildir?

•

“Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında” qanun
Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanun
gömrük rüsumu haqqında qanun
rәqabәt mәcәllәsi
mәhsulların (işlәrin vә xidmәtlәrin) maya dәyәrinin tәrkibinә daxil оlan xәrclәrin tәrkibi haqqında Әsasnamә

690 Hökumәtin qәrarlarına görә hansı nәqliyyat tariflәri tәnzimlәnmir:

•

dәmiryol nәqliyyatında sәrnişinlәrin daşınması tariflәri
daxili avia xәtlәrlә sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması
dәmiryol nәqliyyatı tariflәri
dәniz nәqliyyatı tariflәri
taksilәrlә sәrnişinlәrin daşınması tariflәri

691 Qeyriәhali istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidmәti tarifi nә qәdәrdir? (1 m3
üçün әDV ilә).

•

18 qәpik
14 qәpik
16 qәpik
17 qәpik
20 qәpik

692 Reqiоnlarda әhali istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidmәti tarifi nә qәdәrdir? (1
m3 üçün әDV ilә)

•

4 qәpik
3 qәpik
5 qәpik
2 qәpik
7 qәpik

693 Aşağıdakılardan hansı tarifi ifadә edir?

•

tikinti mәhsullarının qiymәti
pullu xidmәtlәrin qiymәti
istehsal amillәrinin qiymәti
istehsal – texniki tәyinatlı mәhsulların qiymәti
istehlak mallarının güzәştli qiymәti

694 Verilәnlәrdәn biri hava nәqliyyatı tariflәrinә aid deyildir?:

•

hava limanlarında sәrnişinlәrә xidmәt tariflәri
hava nәqliyyatı ilә poçtların daşınma tariflәri
hava gәmilәrinә xidmәt tariflәri
hava nәqliyyatında yüklәrin daşınma tariflәri
hava limanları rayonlarında hava gәmilәrinә xidmәtә görә aeronaviqasiya xidmәti tariflәri

695 Nәqliyyat mәsrәflәrinin differensiallaşdırılması hansı nәqliyyat vasitәsindә özünü biruzә verir:

•

dәmiryol nәqliyyatında
hava vә dәniz nәqliyyatında
su vә avtomobil nәqliyyatında
avtomobil nәqliyyatında

696 Sudan xammal kimi istifadә edәnlәr üçün sudan istifadә tarifi nә qәdәrdir?(1 m3 üçün әDV ilә)

•

9 manat
8 manat
12 manat
11 manat
14 manat

697 Respublikamızda iri şәhәrlәrdә verilәnlәrdәn hansı sudan istifadә tarifi ifadә edir? ( әhali
istehlakçı qrupu üzrә 1 m3 üçün әDV ilә)

•

35 qәpik
23 qәpik
20 qәpik
18 qәpik
34 qәpik

698 әhali istehlakçı qrupu üzrә regionlarda suyun istifadә tarifi nә qәdәrdir? (1 m3 üçün әDV ilә) ?

•

17 qәpik
13 qәpik
22 qәpik
14 qәpik
19 qәpik

699 İri şәhәrlәrdә sudan istifadә tarifi nә qәdәrdir? ( qeyriәhali istehlakçı qrupu üzrә 1 m3 üçün әDV
ilә)

•

54 qәpik
58 qәpik
67 qәpik
70 qәpik
62 qәpik

700 Beynәlxalq tarif vә fraxtlar verilәnlәrdәn hansını ifadә edir?

•

Nәqliyyat mәhsulunun istehsalına sәrf olunan ictimai zәruri xәrclәri
Daşıma qiymәtlәrini
Nәqliyyat mәhsulunun beynәlxalq dәyәrini
Nәqliyyat mәhsullarının milli dәyәrini
Nәqliyyat mәhsulunun bazar qiymәtini

