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Fәnn : 3808 Vergi sistemi
1 Vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin qanuni hәrәkәtlәri nәticәsindә vergi ödәyicisinә vurulan
ziyan hansı qaydada ödәnilir?

•

qanunla müәyyәn edilmiş hallar istisna olmaqla, ödәnilmir
bütün hallarda ödәnilir
heç bir halda ödәnilmir
vergi ödәyicisinin tәlәbi әsasında ödәnilir
qanunla müәyyәn edilmiş hallar istisna olmaqla, ödәnilir

2 Vergi orqanları tәrәfindәn maliyyә sanksiyalarının alınması barәdә iddialarına hansı qanunvericilik
aktına uyğun olaraq baxılır?

•

MülkiProsessual Mәcәllәyә
Vergi Mәcәllәsinә
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinә
Cinayәt Mәcәllәsinә
Mülki Mәcәllәyә

3 Vergi ödәyicilәri, vergi agentlәri vә onların nümayәndәlәri, vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәri vergi
qanunvericiliyinin pozulmasına görә hansı qanunvericilik aktlarına әsasәn mәsuliyyәt daşıyırlar?

•

İnzibati Xәtalar, Vergi Mәcәllәsi vә Azәrbaycan Respublikasının digәr qanunları ilә
yalnız Vergi Mәcәllәsi
yalnız İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi
Mülki Mәcәllә
yalnız İnzibati Xәtalar vә Vergi Mәcәllәsi

4 Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә vergi ödәyicilәrinә vә vergi agentlәrinә Vergi Mәcәllәsi
ilә müәyyәn edilmiş hansı mәsuliyyәt tәdbirlәri tәtbiq edilir?

•

maliyyә sanksiyaları vә faizlәr
faizlәr vә inzibati cәrimәlәr
maliyyә sanksiyaları, faizlәr vә inzibati cәrimәlәr
maliyyә sanksiyaları vә inzibatı cәrimәlәr
yalnız maliyyә sanksiyaları vә inzibati cәrimәlәr

5 Vergi qanunvericiliyinin pozulması faktını tәsdiq edәn halların vә vergi ödәyicisinin tәqsirinin sübut
edilmәsi hansı orqanın üzәrinә qoyulur?

•

vergi orqanlarının
icra hakimiyyәti orqanlarının
maliyyә orqanlarının
vergi ödәyicisinin
hüquqmühafizә orqanlarının

6 Vergi qanunvericiliyinin pozulması malların Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn
keçirilmәsi ilә bağlı olduqda, hәmin işlәrә hansı Mәcәllә ilә müәyyәn edilmiş qaydada baxılır?

•

Gömrük Mәcәllәsi
MülkiProsessual Mәcәllәsi

Vergi Mәcәllәsi
Mülki Mәcәllә
Cinayәt Mәcәllәsi

7 Vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergi qanunvericiliyinin bir neçә pozuntusuna yol verildikdә, maliyyә
sanksiyaları necә tәtbiq edilir?

•

Vergi Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş әn aşağı maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir
vergi orqanının müәyyәn etdiyi qaydada
hәr pozuntuya münasibәtdә ayrıca tәtbiq edilir
pozuntunun yüksәk mәblәği götürülür vә ona uyğun maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir
Vergi Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş әn yüksәk maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir

8 Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçә il keçdikdә şәxs hәmin qanunvericiliklә bağlı
hüquq pozuntusunun törәdilmәsinә görә mәsuliyyәtә cәlb edilә bilmәz vә vergi öhdәliklәri yarana
bilmәz?

•

4 il
1 il
3 il
5 il
2 il

9 Vergi hesabatını vә ya hesabatın әvәzinә nәzәrdә tutulmuş arayışı әsas olmadan müәyyәn edilәn
müddәtdә tәqdim etmәyәn vergi ödәyicisinә vergi orqanının rәhbәrinin [onun müavininin] qәrarına
әsasәn hansı mәblәğdә maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

75 manat
25 manat
40 manat
100 manat
50 manat

10 Vergi ödәyicisi vergilәr, faizlәr vә maliyyә sanksiyaları üzrә borclarını bildirişdә göstәrilәn
müddәt әrzindә ödәmәdikdә vergi orqanının tәlәbinә әsasәn aktivlәri barәdә mәlumatı 10 gün әrzindә
tәqdim edilmәdiyinә görә vergi ödәyicisinә nә qәdәr maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

50 manat
200 manat
100 manat
75 manat
40 manat

11 Müәyyәn edilmiş vergi mәblәğindәn artıq ödәnilmiş mәblәğ vә ya düzgün tutulmayan vergi
mәblәği ödәnildikdә, vergi ödәyicisinin әrizәsinin verildiyi tarixdәn hәmin mәblәğlәr geri
qaytarılanadәk gecikdirilәn hәr bir gün üçün [ödәmә günü dә daxil olmaqla] vergi ödәyicisinә
müvafiq mәblәğlәrin neçә faizi miqdarında faiz ödәnilir?

•

0,2 faizi
0,05 faizi
0,1 faizi
1 faizi
0,01 faizi

12 Aşağıdakı hansı hallarda vergi orqanının ödәnilmәli olan verginin mәblәğini әlaqәli

mәlumatlardan istifadә etmәklә hesablamaq hüququ vardır? 1. vergi ödәyicisinin yaşayış binasına
[sahәsinә] daxil olmağa icazә verilmәdikdә; 2. vergi ödәyicisi verginin hesablanması üçün zәruri olan
hesabat mәlumatlarını Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn müddәtdәn sonra vergi orqanının
xәbәrdarlıq etdiyi gündәn sonra 5 gün müddәtindә әsas olmadan tәqdim etmәdikdә; 3. sәyyar vergi
yoxlamasının aparılması zamanı sәnәdlәr tәqdim edilmәdikdә; 4. heç bir halda vergi orqanının
ödәnilmәli olan verginin mәblәğini әlaqәli mәlumatlardan istifadә etmәklә hesablamaq hüququ
yoxdur; 5. vergi ödәyicisi mühasibat uçotunu müәyyәn edilmiş qaydada aparmadıqda.

•

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

13 Aşağıdakı hansı hallarda vergi orqanının ödәnilmәli olan verginin mәblәğini әlaqәli mәlumat
әsasında hesablamaq hüququ vardır? 1. vergi ödәyicisi tәrәfindәn mühasibat uçotu aparılmadıqda vә
ya mühasibat uçotu müәyyәn edilmiş qaydada aparılmadıqda; 2. mühasibat vә hesabat sәnәdlәri mәhv
olunduqda [itirildikdә]; 3. sәyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı sәnәdlәr müәyyәn edilmiş
qaydada vә müddәtdә tәqdim edildikdә; 4.vergitutma obyektinin müәyyәnlәşdirilmәsi hәr hansı başqa
sәbәblәrdәn mümkün olmadıqda; 5. vergi ödәyicisi tәrәfindәn mühasibat uçotu müәyyәn edilmiş
qaydalara uyğun aparıldıqda.

•

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

14 Aşağıdakı mәlumatlardan hansı әlaqәli mәlumatlar hesab edilir? 1. vergi ödәyicisinin
mülkiyyәtindә vә istifadәsindә olan maddi vә qeyrimaddi әmlak barәdә rәsmi mәlumatlar; 2. vergi
ödәyicisi tәrәfindәn vergi orqanına әvvәlki hesabat dövrlәri üçün tәqdim edilmiş vergi bәyannamәlәri;
3. vergi orqanının әldә etdiyi mәnbәyi bәlli olmayan hәr hansı digәr mәlumatlar; 4. vergi ödәyicisindә
aparılmış xronometraj müşahidәlәrin nәticәlәri; 5. vergi ödәyicisinin idxalixrac әmәliyyatları barәdә
rәsmi mәlumatları.

•

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

15 Vergi orqanı tәrәfindәn vergi hesabatı aşağıdakı hansı hallardan biri olduqda qәbul edilmir? 1.
vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsi göstәrilmәdikdә vә ya sәhv göstәrildikdә; 2. vergi dövrü әks
olunmadıqda; 3. vergi ödәyicisi hesabatı poçt vasitәsilә tәqdim etdikdә; 4. vergi ödәyicisi olan fiziki
şәxs tәrәfindәn vergi hesabatı imzalanmadıqda; 5. vergi ödәyicisinin vergi borcu olduqda.

•

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

16 Aşağıda göstәrilәn hansı hallarda vergi orqanının vergi ödәyicisinin banklar vә bank
әmәliyyatlarının ayrıayrı növlәrini hәyata keçirәn kredit tәşkilatlarından apardığı әmәliyyatlar barәdә
mәlumat almaq hüququ vardır? 1. vergi bәyannamәlәri müәyyәn olunmuş müddәtdә tәqdim

edilmәdikdә; 2. gәlirlәrin vә xәrclәrin uçotu müәyyәn edilmiş qaydada aparılmadıqda; 3. istәnilәn
halda vergi orqanının tәşәbbüsü ilә; 4. mühasibat vә hesabat sәnәdlәrinin mәhv olunması aşkar
edildikdә; 5. xronometraj metodu ilә müşahidә aparıldıqda.

•

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

17 Hüquqi şәxsә, fәrdi sahibkara, filiala vә nümayәndәliyә, vergi orqanı tәrәfindәn verilәn
şәhadәtnamәdublikat olmadan sahibkarlıq fәaliyyәtini göstәrәn hüquqi vә fiziki şәxslәrә hesablaşma
hesabı vә digәr hesablar açdığına görә banklara vә bank әmәliyyatlarının ayrıayrı növlәrini hәyata
keçirәn kredit tәşkilatlarına hәr açılmış hesab üçün hansı mәblәğindә maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

200 manat
50 manat
400 manat
1000 manat
150 manat

18 Vergi ödәyicisinin valyuta hesabından vәsait mübahisәsiz qaydada tutulduğu halda bank hәmin
gün Milli Bankın müәyyәn etdiyi rәsmi mәzәnnә ilә sәrәncamda göstәrilәn mәblәğin neçә faizinәdәk
hesabdakı valyuta vәsaitini dondurur?

•

150
50
105
125
100

19 Vergi ödәyicisinin şikayәtinә baxılan müddәt әrzindә nәyi ödәmәmәk hüququ vardır?

•

vergini
әlavә hesablanmış vergi mәblәğini
maliyyә sanksiyasını
vergi borcunu
inzibati cәrimәni

20 ӘDV üzrә qeydiyyat mәcburi olduğu halda, qeydiyyat olmadan fәaliyyәt göstәrilmәsinә görә vergi
ödәyicisinә ӘDV üzrә qeydiyyat olmadan fәaliyyәt göstәrdiyi bütün dövr әrzindә büdcәyә ödәnilmәli
olan ӘDV mәblәğinin neçә faizi miqdarında maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir

•

10
20
50
100
40

21 Vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergihesab fakturası üzrә alınmış malların [iş vә xidmәtlәrin] dәyәri
ödәnilәrkәn, ӘDV mәblәğinin ödәnilmәmәsinә görә vergi ödәyicisinә ödәnilmәmiş ӘDV mәblәğinin
neçә faizi miqdarında maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?
20 faizi
100 faizi

•

•

50 faizi
400
25 faizi

22 Nәzarәtkassa aparatları vә ya ciddi hesabat blankları tәtbiq edilmәdәn [nәzarәt kassa aparatları
quraşdırılmadan, qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş formalara uyğun ciddi hesabat blankları olmadan
vә ya nәğd ödәnilmiş mәblәği mәdaxil etmәdәn] nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına il әrzindә
birinci dәfә yol verildikdә vergi ödәyicisinә nә qәdәr maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

200 manat
800 manat
400 manat
100 manat
1200 manat

23 Nәzarәtkassa aparatları vә ya ciddi hesabat blankları tәtbiq edilmәdәn [nәzarәt kassa aparatları
quraşdırılmadan, qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş formalara uyğun ciddi hesabat blankları olmadan
vә ya nәğd ödәnilmiş mәblәği mәdaxil etmәdәn] nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına il әrzindә
ikinci dәfә yol verildikdә vergi ödәyicisinә nә qәdәr maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

200 manat
400 manat
800 manat
100 manat
1200 manat

24 Vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçirilmәmiş vә ya texniki tәlәblәrә cavab vermәyәn nәzarәt
kassa aparatlarından istifadә etmәklә nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına il әrzindә üçüncü dәfә
yol verildikdә vergi ödәyicisinә nә qәdәr maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

900 manat
800 manat
1200 manat
100 manat
400 manat

25 Plombların vurulması vә açılması arasındakı müddәtdә nәzarәtölçü cihazlarının göstәricilәrindә
dәyişikliklәrin edilmәsinә, texnoloji avadanlıqlardakı plombların zәdәlәnmәsinә, istehsal olunmuş
mәhsulların aksiz markası ilә markalanmamasına, tam uçota alınmamasına, aksiz markaların
inventarizasiyasında kәnarlaşmalara yol verilmәsinә, elәcә dә Vergi Mәcәllәnin müvafiq maddәsinin
tәlәblәrini pozmaqla hazır mәhsulun istehsal sahәsindәn kәnara çıxarılmasına görә vergi ödәyicisinә
nә qәdәr maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

50 manat
500 manat
5000 manat
1000 manat
50000 manat

26 Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada әmәk müqavilәsi
[kontraktı] bağlamadan işә götürәn tәrәfindәn fiziki şәxslәrin hәr hansı işlәrin [xidmәtlәrin] yerinә
yetirilmәsinә cәlb edilmәsi yolu ilә onların gәlirlәrinin gizlәdilmәsinә [azaldılmasına] şәrait
yaradıldığına görә işәgötürәnә hәr bir belә şәxs üzrә hansı mәblәğdә maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?
400 manat

•

100 manat
1000 manat
1500 manat
5000 manat

27 Vergi orqanından şәhadәtnamәdublikat alınmadan sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdlәri üçün qeyri
rezident bank idarәlәrindә vә digәr qeyrirezident kredit tәşkilatlarında açılmış hesaba mәdaxil
edilmiş pul vәsaitinin neçә faizi miqdarında vergi ödәyicisinә maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

25 faizi
200 faizi
100 faizi
40 faizi
50 faizi

28 Vergi vә ya cari vergi ödәmәsi müәyyәn edilmiş müddәtdә ödәnilmәdikdә, Vergi Mәcәllәsi ilә
müәyyәn edilәn faiz cari vergi ödәnişlәrinә münasibәtdә hansı dövrә tәtbiq edilir?

•

bütün ötmüş müddәtә
cari vergi ödәnişlәrinә faiz hesablanmır
bütün ötmüş müddәtә, ancaq bir ildәn çox olmamaq şәrti
bütün ötmüş müddәtә, ancaq 2 ildәn çox olmamaq şәrti ilә
bütün ötmüş müddәtә, ancaq üç ildәn çox olmamaq şәrti ilә

29 Sahibkarlıq fәaliyyәtini göstәrәn hüquqi vә fiziki şәxslәrin milli vә ya xarici valyutada cari vә ya
digәr hesablarında vәsait olduqda, onun vergilәrin ödәnilmәsinә dair tapşırıqlarını, habelә vergilәr
üzrә borcların, faizlәrin vә maliyyә sanksiyalarının vergi ödәyicisinin hesabından Mülkü Mәcәllәdә
nәzәrdә tutulmuş ödәnişlәrin növbәliyinә uyğun tutulması haqqında vergi orqanlarının sәrәncamlarını
icra etmәdiyinә görә banklara vә bank әmәliyyatlarının ayrıayrı növlәrini hәyata keçirәn digәr kredit
tәşkilatlarınaicra edilmәmiş hәmin ödәmә tapşırıqlarında vә ya sәrәncamlarda göstәrilәn mәblәğin
neçә faizi mәblәğindә maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

3
40
50
20
60

30 Vergi ödәyicisinin vergilәr üzrә borcu olmadıqda, vergi orqanları tәrәfindәn düzgün tutulmayan
vergilәrә, maliyyә sanksiyalarına, faizlәrә vә inzibati cәrimәlәrin mәblәğlәrinә münasibәtdә hansı
tәdbirlәrin görülmәsi nәzәrdә tutulmuşdur?

•

vergi orqanının qәrarına әsasәn 45 gün müddәtindә geri qaytarılmalıdır
vergi ödәyicisinin müraciәtinә әsasәn 60 gün müddәtindә geri qaytarılmalıdır vә ya gәlәcәk ödәnişlәrin
hesabına aid edilә bilәr
vergi ödәyicisinin müraciәtinә әsasәn 45 gün müddәtindә geri qaytarılmalıdır vә ya gәlәcәk ödәnişlәrin
hesabına aid edilә bilәr
vergi ödәyicisinin müraciәtinә әsasәn 30 gün müddәtindә geri qaytarılmalıdır vә ya gәlәcәk ödәnişlәrin
hesabına aid edilә bilәr
vergi orqanının mәlumatına әsasәn 45 gün müddәtindә gәlәcәk ödәnişlәrin hesabına aid edilә bilәr

31 Vergi orqanlarının qәrarlarından [aktlarından], habelә vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin
hәrәkәtlәrindәn [hәrәkәtsizliyindәn] şikayәt yuxarı vergi orqanına [yuxarı vәzifәli şәxsә] vergi
ödәyicisi vә ya başqa borclu şәxs tәrәfindәn öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi vә ya bilmәli olduğu
gündәn neçә ay müddәtindә verilir?

•

6 ay
1 ay
3 ay
9 ay
2 ay

32 Vergi ödәyicisinin vә ya başqa borclu şәxsin vergi orqanının qәrarlarından [aktlarından], vergi
orqanının vәzifәli şәxslәrinin hәrәkәtlәrindәn [hәrәkәtsizliyindәn] şikayәtinә yuxarı vergi orqanı vә ya
onun vәzifәli şәxsi tәrәfindәn hәmin şikayәt alındığı gündәn neçә gün müddәtindә baxılır?

•

5
60
15
30
10

33 Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki vә hüquqi şәxslәrdә hәyata keçirilәn operativ vergi
nәzarәti hansı mәsәlәlәri әhatә edir? 1. müәyyәn edilmiş qaydada vә hallarda vergi orqanlarında uçota
durmayan vә ya Fәrqlәnmә nişanı almayan vergi ödәyicilәrinin aşkar edilmәsi; 2. әhali ilә pul
hesablaşmalarının aparılması qaydalarına riayәt olunması; 3. vergi ödәyicilәrinin vergilәrinin düzgün
hesablanması; 4. xüsusi razılıq [lisenziya] tәlәb olunan fәaliyyәt növlәri ilә belә razılıq [lisenziya]
olmadan mәşğul olan şәxslәrin aşkar edilmәsi; 5. vergi ödәyicilәri tәrәfindәn tәqdim olunmalı olan
bәyannamәlәrin vaxtında tәqdim olunması.

•

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

34 Operativ vergi nәzarәti aşağıdakı hansı mәsәlәlәri әhatә edәn vergi nәzarәti formasıdır? 1.
"Fәrqlәnmә nişanı"nı almayan vergi ödәyicilәrinin aşkar edilmәsi; 2. әhali ilә pul hesablaşmalarının
aparılması qaydalarına riayәt olunması; 3. qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydalar pozulmaqla
valyuta sәrvәtlәrinin ödәniş vasitәsi kimi qәbul edilmәsi faktlarının aşkar edilmәsi; 4. valyuta
sәrvәtlәrinin ticarәt, iaşә vә xidmәt müәssisәlәrindә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydalarda
istifadәsinә lisenziyanın verilmәsini tәmin edilmәsi; 5. xüsusi razılıq [lisenziya] tәlәb olunan fәaliyyәt
növlәri ilә belә razılıq [lisenziya] olmadan mәşğul olan şәxslәrin aşkar edilmәsi.

•

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

35 Operativ vergi nәzarәtinin hәyata kecirilmәsi ücün aşağıdakılardan hansılar әsas götürülә bilәr? 1.
vergi orqanı tәrәfindәn kecirilәn sәyyar vergi yoxlaması zamanı aşkar edilmiş faktlar; 2. vergi
orqanları tәrәfindәn mәnbәyi bәlli mәnbәlәrdәn әldә edilәn mәlumatlar; 3. vergi orqanları tәrәfindәn
mәnbәyinin bәlli olub olmamasından asılı olmayaraq әldә edilәn mәlumatlar; 4. sahibkarlıq fәaliyyәti
ilә mәşğul olmayan fiziki şәxslәr tәrәfindәn qanunvericiliyin pozulması barәdә mәlumatlar; 5. vergi
ödәyicisi tәrәfindәn vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılması barәdә vergi
orqanlarının tәlәblәrinin, Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş müddәtdә yerinә yetirilmәmәsi.

•

1; 4; 5
1; 3; 5
1; 2; 5

•

2, 4, 5
2; 3; 4

36 Operativ vergi nәzarәtinin hәyata kecirilmәsi ücün vergi orqanının әsaslandırılmış qәrarında
aşağıdakı hansı mәlumatlar göstәrilmәlidir? 1. vergi ödәyicisinin yerlәşdiyi әrazi; 2. operativ vergi
nәzarәti ilә әhatә olunmalı olan mәsәlә [mәsәlәlәr]; 3. operativ vergi nәzarәtinin müddәti vә operativ
vergi nәzarәtini hәyata keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsinin [şәxslәrinin] adları; 4. vergi orqanının
vәzifәli şәxsinin [şәxslәrinin] pasport mәlumatları; 5. vergi ödәyicilәrinin yaşadığı ünvan.

•

3; 5
1; 3; 4
1; 2; 3
1, 5
2; 4; 5

37 Operativ vergi nәzarәtini hәyata keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn öz
sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә aşağıdakı hansı mәsәlәlәr Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada
aparılır? 1. vergi ödәyicilәrinin әrazilәrinә vә ya binalarına [yaşayış binaları [sahәlәri] istisna olmaqla]
daxil olması; 2. vergi ödәyicilәrinin әrazilәrinә, binalarına [yaşayış binaları [sahәlәri] istisna olmaqla],
habelә sәnәdlәrinә vә әşyalarına baxış keçirilmәsi; 3. sәnәdlәrin tәlәb edilmәsi, sәnәdlәrin vә nümunә
kimi әşyaların götürülmәsi; 4. ekspert cәlb edilmәsi, mütәxәssis, tәrcümәçi vә müşahidәçi dәvәt
edilmәsi; 5. aksiz markası ilә markalanmalı olan markalanmamış vә ya saxta aksiz markası ilә
markalanmış malların siyahıya alınması.

•

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

38 Nәzarәtkassa aparatının çekindә aşağıdakı hansı mәlumatlar olmalıdır? 1. vergi ödәyicisinin adı;
2. vergi ödәyicisinin VÖENi; 3. vergi ödәyicisinin elektron imzası; 4. vergi ödәyicisinin fәaliyyәt
növü; 5. obyektin adı vә yerlәşdiyi ünvan.

•

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

39 Nәzarәtkassa aparatının çekindә aşağıdakı hansı mәlumatlar olmalıdır? 1. nәzarәtkassa aparatının
inventar nömrәsi; 2. gün әrzindә vurulmuş çeklәrin sayı vә nömrәsi; 3. nәzarәtkassa aparatının
markası vә zavod nömrәsi; 4. vergi ödәyicisinin telefon vә ya faks nömrәsi; 5. vergi ödәyicisinin adı.

•

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

40 Vergi orqanlarının vә ya onların vәzifәli şәxslәrinin qanunsuz hәrәkәtlәri ilә vergi yoxlaması
keçirildikdә

•

buraxılmış fayda [әldә edilmәyәn gәlir] istisna olmaqla vurulan ziyan qismәn vergi ödәyicisinә ödәnilmәlidir
buraxılmış fayda [әldә edilmәyәn gәlir] dә daxil olmaqla vurulan ziyan qismәn vergi ödәyicisinә ödәnilmәlidir

•

buraxılmış fayda [әldә edilmәyәn gәlir] dә daxil olmaqla vurulan ziyan tam hәcmdә vergi ödәyicisinә
ödәnilmәlidir
buraxılmış fayda [әldә edilmәyәn gәlir] dә daxil olmaqla vurulan ziyanın 2 mıcli hәcmdә vergi ödәyicisinә
ödәnilmәlidir
buraxılmış fayda [әldә edilmәyәn gәlir] istisna olmaqla vurulan ziyan tam hәcmdә vergi ödәyicisinә
ödәnilmәlidir

41 Vergi ödәyicisinin vә vergi agentinin hansı sahәlәrdә yol verdiyi sәhvlәri müstәqil düzәltmәk
hüququ vardır? 1. istәnilәn sәhvlәri; 2. vergitutma obyektinin uçotunda; 3. vergilәrin ödәnilmәsindә;
4. vergilәrin hesablanmasında; 5. yol verilәn sәhvlәrin müstәqil düzәldilmәsi qadağandır.

•

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

42 Vergi qanunvericiliyinin pozulması halları nәzәrdәn keçirildikdә aşağıdakı hansı mәsәlәlәr
müәyyәn edilmәlidir? 1. onun bilәrәkdәn vә ya ehtiyatsızlıq nәticәsindә törәdilmәsi; 2. inzibati
mәsuliyyәtin tәtbiq edilmәsi üçün tәqsirkar şәxsin müәyyәn yaşa çatması; 3. vergi ödәyicisi olan fiziki
şәxsin sağlamlıq vәziyyәti; 4. yüngüllәşdirici vә ya ağırlaşdırıcı hallar; 5. qanun pozuntusunun
qanunvericilikdә ziddiyyәtli mәqamların olması sәbәbindәn törәdilmәsi.

•

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

43 Vergi ödәyicisinin vә ya vergi agentinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә mәsuliyyәtә
cәlb edilmәsi onları aşağıdakı hansı mәsәlәlәrdәn azad etmir? 1. yalnız hesablanmış faizlәrin
ödәnilmәsindәn; 2. vergi öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsindәn; 3. vergi orqanlarının vәzifәli
şәxslәrinin qanuni tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsindәn; 4. yalnız tәtbiq edilmiş maliyyә
sanksiyalarından.

•

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

44 Hansı hal vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә mәsuliyyәtә cәlb olunmanı istisna edir?

•

vergi ödәyicisi fәaliyyәt ünvanını dәyişdikdә
vergi ödәyicisinin xahişi olduqda
vergi qanunvericiliyi ilә bağlı hüquq pozuntusunda şәxsin tәqsirinin olmaması
vergi ödәyicisinin vәzifәli şәxsinin tәşәbbüsü olduqda
vergi orqanının vәzifәli şәxsinin tәşәbbüsü olduqda

45 Aşağıdakılardan hansılar vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şәxsin tәqsirini istisna edәn
hallara aiddir? 1. vergi ödәyicisi vә ya vergi agenti tәrәfindәn vergi orqanının vә ya digәr sәlahiyyәtli
dövlәt orqanının, yaxud onların vәzifәli şәxslәrinin öz sәlahiyyәtlәri daxilindә verdiklәri yazılı
göstәrişlәrinin vә ya izahatlarının yerinә yetirilmәsi; 2. vergi qanunvericiliyi ilә bağlı hüquq
pozuntusunun qarşısı alına bilәn hadisәlәr nәticәsindә törәdilmәsi; 3. hәr hansı vergilәr, o cümlәdәn
vergi agentlәri tәrәfindәn ödәnilәn vergilәr üzrә artıq ödәnilmiş mәblәğlәrin hesabına digәr vergilәr
üzrә borcların nәzәrә alınması; 4. vergilәrin düzgün hesablanmaması vә vergi öhdәliklәrinin düzgün

yerinә yetirilmәmәsi ilә bağlı vergi qanunvericiliyinin pozulmasının vergi orqanının yoxlamasına
qәdәrki dövrdә vergi ödәyicisinin özü tәrәfindәn aradan qaldırılması.

•

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

46 Hansı hal vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şәxsin tәqsirini istisna edir?

•

vergi ödәyicisinin xahişi olduqda
vergi orqanının vәzifәli şәxsinin tәşәbbüsü olduqda
vergi orqanlarının qәrarlarına yenidәn baxıldıqda vergi ödәyicisinin hәrәkәtlәri üçün hüquqi әsasların olması
aşkar edildikdә
vergi qanunvericiliyi ilә bağlı hüquq pozuntusunun qarşısı alına bilәn hadisәlәr nәticәsindә törәdilmәsi
vergi ödәyicisi fәaliyyәt ünvanını dәyişdikdә

47 Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn şәxsin tәqsirini istisna edәn hallar olduqda, şәxs vergi
qanunvericiliyi ilә bağlı hüquq pozuntusuna görә mәsuliyyәt daşıyırmı?

•

Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn maliyyә sanksiyalarının vә faizlәrin ödәnilmәsi istisna olmaqla mәsuliyyәt
daşımır
heç bir halda mәsuliyyәt daşımır
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn faizlәrin ödәnilmәsi istisna olmaqla mәsuliyyәt daşımır
bu vergi orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir
bütün hallarda mәsuliyyәt daşıyır

48 Verginin [o cümlәdәn ödәmә mәnbәyindә verginin] hesabatda göstәrilәn mәblәği verginin
hesabatda göstәrilmәli olan mәblәğinә nisbәtәn azaldılmışdırsa, habelә büdcәyә çatası vergi mәblәği
hesabat tәqdim etmәmәklә yayındırılmışdırsa, vergi ödәyicisinә azaldılmış vә ya yayındırılmış vergi
mәblәğinin [kameral vergi yoxlaması nәticәsindә hesablanmış әlavә vergi mәblәği istisna olmaqla]
neçә faizi miqdarında maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

100 faizi
20 faizi
50 faizi
60 faizi
40 faizi

49 Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn müddәtdә vergi orqanında uçota alınmaq üçün vә ya Mәcәllәdә
göstәrilәn müddәtdә olduğu yer, yaxud yaşadığı yerin dәyişmәsi barәdә әrizәnin verilmәmәsinә,
hәmçinin digәr uçot mәlumatlarında [vergi ödәyicisinin vergi uçotuna alınma haqqında әrizәdә qeyd
olunan rekvizitlәr] dәyişiklik haqqında mәlumatın tәqdim edilmәmәsinә görә, habelә Vergi
Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş "Fәrqlәnmә nişanı" olmadan avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә
sәrnişin vә ya yük daşınmasına görә hansı miqdarında maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

25 manat
20 manat
40 manat
100 manat
50 manat

50 Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada vergilәr üzrә borcların vә faizlәrin, tәtbiq edilmiş
maliyyә sanksiyalarının dövlәt büdcәsinә alınması üçün banka vә ya digәr kredit tәşkilatına
sәrәncamın verildiyi tarixdәn vergi ödәyicisi tәrәfindәn onun kassasından, Azәrbaycan

Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş hesabdan pul vәsaitinin silinmәsi növbәliliyi
pozulmaqla, nağd qaydada mәxaric әmәliyyatları aparıldıqda – aparılmış mәxaric әmәliyyatlarının
neçә faizi miqdarında maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

100 faizi
40 faizi
50 faizi
60 faizi
25 faizi

51 Xammalın, materialların, yarımfabrikatların, hazır mәhsulların vә digәr sәrvәtlәrin, habelә pul
vәsaitinin 1000 manatdan çox olan mәblәğdә uçotdan gizlәdilmәsinә vә ya uçota alınmamasına görә
vergi ödәyicisinә nә qәdәr maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

gizlәdilmiş vә ya uçota alınmamış sәrvәtlәrin vә ya vәsaitin tam mәblәğinin 5 faizi miqdarında
gizlәdilmiş vә ya uçota alınmamış sәrvәtlәrin vә ya vәsaitin ümumi mәblәğinin 1000 manatdan az olan
hissәsinin 5 faizi miqdarında
gizlәdilmiş vә ya uçota alınmamış sәrvәtlәrin vә ya vәsaitin ümumi mәblәğinin 1000 manatdan çox olan
hissәsinә 5 faizi miqdarında
gizlәdilmiş vә ya uçota alınmamış sәrvәtlәrin vә ya vәsaitin ümumi mәblәğinin 100 manatdan çox olan
hissәsinә 5 faizi miqdarında
gizlәdilmiş vә ya uçota alınmamış sәrvәtlәrin vә ya vәsaitin tam mәblәğinin 3 faizi miqdarında

52 Xammalın, materialların, yarımfabrikatların, hazır mәhsulların vә digәr sәrvәtlәrin, habelә pul
vәsaitinin 1000 manatdan çox olan mәblәğdә uçotdan gizlәdilmәsinә vә ya uçota alınmamasına il
әrzindә tәkrar yol verildikdә vergi ödәyicisinә nә qәdәr maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

gizlәdilmiş vә ya uçota alınmamış sәrvәtlәrin vә ya vәsaitin ümumi mәblәğinin 1000 manatdan çox olan
hissәsinә 10 faizi miqdarında
gizlәdilmiş vә ya uçota alınmamış sәrvәtlәrin vә ya vәsaitin ümumi mәblәğinin 100 manatdan çox olan
hissәsinә 5 faizi miqdarında
gizlәdilmiş vә ya uçota alınmamış sәrvәtlәrin vә ya vәsaitin 1000 manatının 10 faizi miqdarında
gizlәdilmiş vә ya uçota alınmamış sәrvәtlәrin vә ya vәsaitin ümumi mәblәğinin 1000 manatdan az olan
hissәsinә 10 faizi miqdarında
gizlәdilmiş vә ya uçota alınmamış sәrvәtlәrin vә ya vәsaitin ümumi mәblәğinin 1000 manatdan çox olan
hissәsinә 10 faizi miqdarında

53 Vergi orqanı hesablanmış vә ya yenidәn hesablanmış vergilәrin, faizlәrin vә tәtbiq edilmiş maliyyә
sanksiyalarının neçә gün müddәtindә ödәnilmәsinә dair vergi ödәyicisinә bildiriş göndәrir?

•

2 gün müddәtindә
3 gün müddәtindә
5 gün müddәtindә
dәrhal
mәhdudiyyәt qoyulmur

54 Sәrәncamın banka vә ya digәr kredit tәşkilatına daxil olduğu gündәn neçә gün әrzindә borc
ödәnilmәdikdә geri qaytarılır?

•

90 gün әrzindә
30 gün әrzindә
sәrәncam qaytarılmır
15 gün әrzindә
60 gün әrzindә

55 Sәrәncam vergi ödәyicisinin bankda vә ya digәr kredit tәşkilatlarında olan hansı hesablarına
verilir?

•

yalnız digәr hesablarına
yalnız hesablaşma hesabına
milli vә ya xarici valyutada cari vә ya digәr hesablarında
yalnız milli valyutada olan hesablarına
yalnız valyuta hesabına

56 Vergi ödәyicisinin hesablarında vәsait olarsa, sәrәncam nә vaxt icra edilir?

•

90 gün müddәtindә
5 gün müddәtindә
sәrәncam daxil olan gün
10 gün müddәtindә
30 gün müddәtindә

57 Bank vә ya digәr kredit tәşkilatı vergi ödәyicinin valyuta hesabındakı vәsaiti dondurarkәn hansı
müddәt әrzindә bu barәdә vergi ödәyicisinә mәlumat göndәrir?

•

5 gün
2 gün
dәrhal
10 gün
3 gün

58 Bank vә ya digәr kredit tәşkilatı vergi ödәyicinin valyuta hesabındakı vәsaiti dondurduqdan sonra
dәrhal bu barәdә vergi ödәyicisinә nә göndәrir?

•

heç nә göndәrmir
üzlәşmә aktı
mәlumat
bildiriş
xәbәrdarlıq

59 Vergi ödәyicisi barәdә әlaqәli mәlumatları әldә etmәk mümkün olmadıqda, vergilәr hansı
mәlumatlar әsasında hesablanır?

•

maliyyә orqanlarının mәlumatları әsasında
statistika orqanlarının mәlumatları әsasında
analoji fәaliyyәtlә mәşğul olan vergi ödәyicilәrinin uçot vә hesabat mәlumatları әsasında
әldә edilәn istәnilәn mәlumat әsasında
kütlәvi informasiya vasitәlәrindә verilәn mәlumatlar әsasında

60 Muzdla işlәyәn fiziki şәxslәrin gәlir vergisini әlaqәli mәlumata әsasәn hesablamaq mümkün
olmadıqda vә ya fiziki şәxslәrin işlәmәsi rәsmilәşdirilmәdikdә, gәlir vergisi necә hesablanır?

•

ölkә üzrә müәyyәn edilmiş minimum әmәk haqqı әsasında
gәlir vergisi hesablanmır
ötәn ilin ölkә üzrә orta aylıq әmәk haqqı әsasında
әldә edilәn istәnilәn mәlumat әsasında
vergi ödәyicisinin mәlumatı әsasında

61 Әlaqәli mәlumata әsasәn hesablanmış vergilәr hansı hallarda yenidәn hesablanır?

•

vergi ödәyicisinin xahişi olduqda
әlaqәli mәlumata әsasәn hesablanmış vergilәr yenidәn hesablanmır
әlaqәli mәlumata әsasәn hesablanmış vergilәrә dair bәyannamә tәqdim edildikdә

vergi orqanının mәqbul hesab etdiyi hallarda
mәnbәyi mәlum olmayan mәlumatlar daxil olduqda

62 Vergi ödәyicilәri vergi hesabatını hansı müddәtlәrdә vә hansı orqana vermәlidirlәr?

•

Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn müddәtlәrdә, maliyyә orqanına
Mülki Mәcәllәdә göstәrilәn müddәtlәrdә, statistika orqanına
Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn müddәtlәrdә, vergi orqanına
Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn müddәtlәrdә, gömrük orqanına
Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn müddәtlәrdә, әdliyyә orqanına

63 Dәqiqlәşdirilmiş vә ya vaxtında tәqdim edilmәmiş hesabatlar hansı günәdәk tәqdim edilә bilәr?

•

növbәti hesabat verilәnәdәk
istәnilәn vaxt
sәyyar vergi yoxlamasının başladığı günәdәk
sәyyar vergi yoxlaması başlanan zaman
dәqiqlәşdirmәyә icazә verilmir

64 Hansı vergi növlәri üzrә hesabatın verilmәsi müddәti uzadıla bilәr?

•

sadәlәşdirilmiş vergi vә әmlak vergisi
gәlir vergisi vә mәdәn vergisi
gәlir vergisi vә mәnfәәt vergisi
ӘDV vә aksiz
mәnfәәt vergisi vә әlavә dәyәr vergisi

65 Vergi öhdәliyi nәdir?

•

vergi hesablamaq vәzifәsi
vergini [o cümlәdәn cari vergi ödәmәsini] ödәmәk vәzifәsi
vergitutma bazasını müәyyәnlәşdirmәk
vergi bәyannamәsi vermәk vәzifәsi
vergitutma obyekti

66 Aşağıda göstәrilәn hansı hallarda vergi öhdәliyinә xitam verilir?

•

vergi ödәyicisi olan fiziki şәxs köçdükdә
vergi ödәyicisi fәaliyyәtini dayandırdıqda
vergilәr ödәnildikdә
vergi ödәyicisinin xahişi olduqda
hüquqi şәxs müflis olduqda

67 Lәğv edilәn müәssisәnin vergi öhdәliklәri kim tәrәfindәn yerinә yetirilir?

•

öhdәlik bağışlanır
öhdәlik yerinә yetirilmir
lәğvetmә komissiyası tәrәfindәn
vergi ödәyicisinin ailә üzvlәri vә ya tәsisçilәri tәrәfindәn
digәr şәxslәr tәrәfindәn

68 Verginin hesablanması barәdә bildirişdә aşağıdakılardan hansı göstәrilmir?

•

verginin ödәnilmә müddәtlәri
vergi ödәyicisinin adı vә ya obyektin adı
tәtbiq edilmiş maliyyә sanksiyalarının mәblәği

•

verginin hesablanmasına әsas olmuş hallar
verginin ödәnildiyi yer vә üsul

69 Aşağıdakı hansı mәlumat vergilәrin hesablanması barәdә bildirişdә göstәrilmir?

•

şikayәt etmә qaydası
verginin hesablanmasına әsas olmuş hallar
verginin hesablanmasını aparan vәzifәli şәxsin adı
vergi ödәyicisinin adı vә ya obyektin adı
verginin ödәnildiyi yer vә üsul

70 Vergilәrin müәyyәn edilmiş ödәnilmә müddәti hansı qaydada dәyişdirilә bilәr ?

•

Vergi ödәyicisinin xahişinә әsasәn
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada
vergi orqanının müәyyәn etdiyi qaydada
Nazirlәr kabineti tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada

71 Vergilәrin ödәnilmә müddәtlәri pozulmaqla ödәnilmәsinә görә vergi ödәyicisinә Vergi
Mәcәllәsindә hansı mәsuliyyәt tәdbiri nәzәrdә tutulmuşdur?

•

әmlakı siyahıya alınır
müәyyәn edilmiş qaydada maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir
müәyyәn edilmiş qaydada vә şәrtlәrlә faizlәr ödәnilir
heç bir tәdbir görülmür
inzibati qaydada cәrimә edilir

72 Vergi orqanları vergiyә cәlb edilәn hesabat dövrü qurtardıqdan sonra verginin, faizlәrin vә maliyyә
sanksiyalarının hesablanmış [yenidәn hesablanmış] mәblәğini neçә il әrzindә tutmaq hüququna
malikdirlәr?

•

3 il
1 il
5 il
2 il
müddәt müәyyәn olunmayıb

73 Vergi ödәyicisi vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra neçә il әrzindә ondan düzgün tutulmamış
vergilәrin, faizlәrin vә maliyyә sanksiyalarının hesablanmasını vә hesablanmış mәblәğin yenidәn
hesablanmaq hüququna malikdir?

•

5 il
1 il
3 il
2 il
müddәt müәyyәn olunmayıb

74 Vergi ödәyicisi artıq ödәnilmiş vergilәrin, faizlәrin vә maliyyә sanksiyalarının mәblәğinin
qaytarılmasını vә ya әvәzlәşdirilmәsini neçә il әrzindә tәlәb etmәk hüququna malikdir?

•

3 il
1 il
5 il
2 il

müddәt müәyyәn olunmayıb

75 Vergi orqanı neçә gün müddәtindә vergi ödәyicisinin vergi öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi
müddәtinin uzadılması barәdә müraciәtinә baxır vә müvafiq әsaslar olduğu halda müddәtin
uzadılması barәdә qәrar qәbul edir?

•

15 gün
10 gün
30 gün
5 gün
müddәt müәyyәn olunmayıb

76 Tәbii fәlakәt vә digәr qarşısıalınmaz qüvvә nәticәsindә vergi ödәyicisinә zәrәr dәydikdә, yaxud
verginin birdәfәyә ödәdiyi tәqdirdә vergi ödәyicisinin iflasa uğramaq tәhlükәsi olduqda vergi
öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi müddәtlәri müәyyәn edilmiş müddәtdәn daha hansı gec müddәtә
dәyişdirilә bilәr?

•

1 aydan 1 ilәdәk
1 aydan 6 ayadәk
1 aydan 9 ayadәk
1 aydan 1 ilәdәk
1 aydan 3 ayadәk

77 Vergi öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi müddәti vergi ili әrzindә 1 aydan 9 ayadәk uzadıldıqda, hәmin
müddәt әrzindә vergi ödәyicisinә faizlәr hesablanırmı?

•

6 ayadәk olan dövrәdәk hesablanmır
0,01 faiz dәrәcәsi ilә hesablanır
faizlәr hesablanmır
9 ayadәk olan dövrәdәk hesablanmır
3 ayadәk olan dövrәdәk hesablanmır

78 Tәbii fәlakәt vә digәr qarşısı alınmaz qüvvә nәticәsindә vergi ödәyicisinә zәrәr dәymiş olduğu
halda, vergi öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi müddәti uzadılarkәn faiz hansı dәrәcә ilә hesablanır?

•

0,1 faiz dәrәcәsi ilә
0,01 faiz dәrәcәsi ilә
faiz hesablanmır
1 faiz dәrәcәsi ilә
0,05 faiz dәrәcәsi ilә

79 Vergini birdәfәyә ödәdiyi tәqdirdә vergi ödәyicisinin iflasa uğramaq tәhlükәsi olduğu halda, vergi
öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi müddәti uzadılarkәn faiz hansı dәrәcә ilә hesablanır?

•

0,1 faiz dәrәcәsi ilә
0,01 faiz dәrәcәsi ilә
faiz hesablanmır
1 faiz dәrәcәsi ilә
0,05 faiz dәrәcәsi ilә

80 Vergi ödәyicisinin pul vәsaitlәri siyahıya alınarkәn siyahıya alındığı gündәn sonra hansı müddәt
әrzindә müvafiq büdcә hesabına depozitә qoyulur?
10 gündәn gec olmayaraq
3 gündәn gec olmayaraq

•

•

sonrakı iş günündәn gec olmayaraq
15 gündәn gec olmayaraq
5 gündәn gec olmayaraq

81 Mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş qәrarı әsasında әmlakın, ona dair heç bir şәrt qoyulmadan
hәrracda satışı zamanı kim hәmin әmlak üzәrindә mülkiyyәt hüququnu әldә edir?

•

әn optimal qiymәt tәklif etmiş şәxs
bu zaman әmlak üzәrindә mülkiyyәt hüququ dәyişmir
әn yüksәk qiymәt tәklif etmiş alıcı
әn tez qiymәt tәklif etmiş alıcı
әn az qiymәt tәklif etmiş alıcı

82 Mәhkәmәnin qәrarı әsasında әmlakın hәrracda satışı zamanı hәrracın tәşkilatçısı qismindә kim
çıxış edir?

•

mәhkәmә nәzarәtçilәri
istәnilәn hüquqi şәxs
ixtisaslaşdırılmış tәşkilat
vergi orqanı
mәhkәmә icraçıları

83 Hәrraca çıxarılmış әmlakın satışı zamanı hansı alıcı hәmin әmlak üzәrindә mülkiyyәt hüququnu
әldә edir?

•

aldığının pulunu köçürmә ilә ödәmiş
ilk qiymәt tәklif etmiş [qәdәrindәn asılı olmayaraq]
әn yüksәk qiymәt tәklif etmiş
әn yaxşı qiymәt tәklif etmiş
aldığının pulunu nağd ödәmiş

84 Siyahıya alınmış әmlakın açıq hәrracda satılmasında hәrracın sifarişçisi qismindә kim çıxış edir?

•

maliyyә orqanı
hәrracı tәşkil edәn şәxs
mәhkәmә icraçıları
vergi ödәyicisi
vergi orqanı

85 Vergi Mәcәllәsindә müәyyәn edilәn hәr hansı müddәt nә vaxt bitir?

•

Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn dövrün sonuncu gününün әvvәlindә
Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn dövrün sonuncu günündәn sonrakı gün
Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn dövrün sonuncu gününün axırında
Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn dövrün sonuncu gününün başlanğıcında
Vergi Mәcәllәsindә göstәrilәn dövrün sonuncu günündәn әvvәlki gün

86 Hansı halda gәlir vergisi vә ya mәnfәәt vergisi üzrә vergi hesabatının verilmәsi müddәti uzadıla
bilәr?

•

vergi ödәyicisi hesabatın verilmәsi müddәti başa çatanadәk müraciәt etdikdә vә bu zaman ödәnilmәli olan
vergi mәblәği ödәnilmәdikdә
vergi ödәyicisi hesabatın verilmәsi müddәti keçdikdәn sonra müraciәt etdikdә
vergi ödәyicisi hesabatın verilmәsi müddәti başa çatanadәk müraciәt etdikdә vә bu zaman ödәnilmәli olan
verginin mәblәğini tamamilә ödәdikdә
vergi ödәyicisi müraciәt etdikdә istәnilәn vaxt

vergi ödәyicisi hesabatın verilmәsi müddәti keçdikdәn sonra müraciәt etdikdә vә ödәnilmәli olan vergilәri
ödәdikdә

87 Gәlir vergisi vә ya mәnfәәt vergisi üzrә hesabatın verilmә müddәti nә qәdәr uzadıla bilәr

•

9 ayadәk
3 ayadәk
1 ayadәk
1 ilәdәk
6 ayadәk

88 Vergi orqanının sәyyar vә kameral vergi yoxlamasının nәticәlәrinә görә hesablanmış vergilәri,
faizlәri vә maliyyә sanksiyalarını hesabat dövri qurtardıqdan sonra neçә il әrzindә yenidәn
hesablamaq hüququ vardır?

•

10 il әrzindә
1 il әrzindә
3 il әrzindә
15 il әrzindә
5 il әrzindә

89 Vergilәr Nazirliyi rüblәr üzrә [dövri olaraq] müddәti uzadılan vergi öhdәliklәrinin mәblәği barәdә
hansı icra orqanına mәlumat verir?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsinә
Nazirlәr Kabinetinә
Maliyyә Nazirliyinә
Dövlәt Statistika Komitәsinә
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinә

90 Vergi Mәcәllәsindә başqa hallar nәzәrdә tutulmamışdırsa, artıq ödәnilmiş vergilәr, faizlәr vә
maliyyә sanksiyaları digәr vergilәrin, faizlәrin, maliyyә sanksiyalarının vә inzibati cәrimәlәr üzrә
borcların ödәnilmәsi hesabına aid edildikdәn sonra artıq ödәnilmiş qalan mәblәğlәr vergi ödәyicisinin
yazılı әrizәsinә әsasәn neçә gün әrzindә vergi ödәyicisinә qaytarılır?

•

dәrhal
60 gün
15 gün
45 gün
30 gün

91 Siyahıya alınmış mallar harada mәsul saxlamaya qoyulur?

•

yalnız vergi ödәyicisinin razılığı ilә vergi orqanının vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn müәyyәn edilәn yerlәrdә
istәnilәr yerdә
vergi ödәyicisindә vә ya onun razılığı ilә vergi orqanının vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn müәyyәn edilәn yerlәrdә
vergi orqanının müәyyәnlәşdirdiyi yerdә
yalnız vergi ödәyicisindә

92 Satışa çıxarılan әmlakla tanış olduqdan sonra hәrracın keçirilmәsinә neçә gün qalmış hәrraca
buraxılmış şәxslәr hәrracın tәşkilatçısına hәrracda iştirak edibetmәyәcәklәri barәdә öz qәrarlarını
yazılı surәtdә bildirmәlidirlәr?

•

1 gün
10 gün
5 gün

•

2 gün
3 gün

93 Vergi ödәyicisinin vergi hesablamalarının sәhv olduğunu sübut etmәk vәzifәsi kimin üzәrinә
qoyulur?

•

sәrbәst auditorun
mәhkәmәnin
vergi orqanının
mütәxәssislәrin
vergi ödәyicisinin

94 Vergi orqanının vergi ödәyicisinә hesabladığı vergi hesablamalarının sәhv olduğunu sübut etmәk
vәzifәsi kimin üzәrinә qoyulur?

•

sәrbәst auditorun
mәhkәmәnin
vergi ödәyicisinin
mütәxәssislәrin
yuxarı vergi orqanının

95 Növbәdәnkәnar sәyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tәrәfindәn aşağıda göstәrilәn hansı hallarda
keçirilә bilәr? 1. bir neçә tәsisçisi olan hüquqi şәxsin tәsisçilәrindәn biri vәfat etdikdә; 2. ӘDV üzrә
artıq ödәnilmiş vergi, faiz vә maliyyә sanksiyası digәr vergilәrin, faizlәrin vә maliyyә sanksiyalarının
ödәnilmәsi hesabına vә ya sonrakı öhdәliklәr üzrә ödәmәlәrin hesabına aid edildikdә. Bu halda
növbәdәnkәnar vergi yoxlaması yalnız vergi ödәyicisinin ӘDVyә cәlb edilәn әmәliyyatları üzrә
aparıla bilәr; 3. Müflislәşmә vә İflas haqqında Qanuna әsasәn müәssisә mәhkәmәnin qәrarı ilә müflis
elan etdikdә; 4. vergi orqanının әldә etdiyi mәnbәyi bәlli olan hәr hansı mәlumat әsasında vergi
ödәyicisinin gәlirlәrinin vә ya vergitutma obyektinin gizlәdildiyi [azaldıldığı] aşkar edildikdә; 5. vergi
ödәyicisi olan hüquqi şәxsin lәğv edilmәsi, yenidәn tәşkil edilmәsi vә ya fiziki şәxsin hüquqi şәxs
yaratmadan sahibkarlıq fәaliyyәtinә xitam verilmәsi barәdә müraciәti olduqda.

•

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

96 Vergi ödәyicisi yoxlama aktı ilә razılaşmadıqda, aktın verilmәsi günündәn müәyyәn olunmuş 30
gün müddәt bitdikdәn sonra 15 gündәn çox olmayan müddәtdә vergi orqanının rәhbәri [onun
müavini] hansı mәsәlәlәrә baxır? 1. vergi ödәyicisindәn Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada
götürülmüş, habelә vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilmiş sәnәdlәrә; 2. vergi yoxlaması aktına,
vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına vә onların aradan qaldırılması; 3. müvafiq sanksiyaların
[cәrimәlәrin] tәtbiq edilmәsi; 4. qanunvericiliyin pozulması hallarının olubolmamasından asılı
olmayaraq mәsuliyyәt mәsәlәsinә; 5. heç bir mәsәlәyә baxılmır.

•

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

97 Sәyyar vergi yoxlaması keçirildikdә hansı hallarda yoxlamanı bilavasitә hәyata keçirәn vergi
orqanının vәzifәli şәxsi Vergi Mәcәllәsinә müvafiq olaraq ona tәqdim edilmiş sәnәdlәri vә nümunә
kimi әşyaları götürә bilәr? 1. vergi yoxlamasının predmetinә aid olan vә vergilәrin hesablanması üçün

tәlәb olunan vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim olunan sәnәdlәrin vә әşyaların öyrәnilmәsinә әlavә vaxt
tәlәb olunduqda; 2.vergi yoxlamasının predmetinә aid olan vә vergilәrin hesablanması üçün tәlәb
olunan vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim olunan әşyaların mәnşә ölkәsinin müәyyәn edilmәsi tәlәb
olunduqda; 3. tәqdim olunan sәnәdlәrin Mühasibat uçotu haqqında Azәrbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun tәrtib olunmaması müәyyәn edildikdә; 4. tәqdim olunan sәnәdlәrdә vergi
qanunvericiliyinin pozulması müәyyәn edildikdә; 5. vergi qanunvericiliyinin pozulması halları
әşyalarla bağlı olduqda.

•

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

98 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödәyicisi sәnәdlәri vә nümunә kimi әşyaları vermәdiyi halda
vergi orqanı tәrәfindәn hansı tәdbirlәr görülür?

•

vergi ödәyicisinin fәaliyyәtinin dayandırılması ilә әlaqәdar mәhkәmәyә müraciәt olunur
vergi ödәyicisinin hesabları bağlanılır
imtina aktı tәrtib edilir vә vergi orqanının vәzifәli şәxslәri, yoxlamada iştirak edәn şәxslәr, habelә vergi
ödәyicisi vә ya onun nümayәndәsi tәrәfindәn imzalanır
imtina protokolu tәrtib edilir vә vergi orqanının vәzifәli şәxslәri, yoxlamada iştirak edәn şәxslәr, habelә vergi
ödәyicisi vә ya onun nümayәndәsi tәrәfindәn imzalanır
vergi ödәyicisinin hesabları bağlanılır

99 Sәyyar vergi yoxlamasının keçirilmәsi zamanı müqavilә әsasında ekspert cәlb edildikdә hәmin
müqavilәdә hansı mәlumatlar әks etdirilir? 1. müqavilә tәrәflәrinin vergi öhdәliklәri; 2. müqavilә
tәrәflәrinin hüquqları vә vәzifәlәri; 3. ekspert qarşısında qoyulan suallar; 4. sәhv vә ya bilәrәkdәn
yalan rәy vermәsinә görә ekspertin mәsuliyyәti vә mülki qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan digәr
mәsәlәlәr; 5. sәhv vә ya bilәrәkdәn yalan rәy vermәsinә görә ekspertin mәsuliyyәti vә inzibati
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan digәr mәsәlәlәr.

•

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

100 Sәyyar vergi yoxlamasının keçirilmәsi zamanı ekspertiza keçirilmәsi haqqında qәrar çıxarmış
vergi orqanı vergi ödәyicisinә münasibәtdә aşağıdakı hansı tәdbirlәri görmәlidir? 1. vergi ödәyicisini
ekspertizanın keçirilmәsi haqqında qәrarla tanış etmәlidir; 2. ekspertin vergi ödәyicisi tәrәfindәn
göstәrilәn şәxslәrdәn tәyin olunmasına icazә vermәmәlidir; 3. vergi ödәyicisi tәrәfindәn ekspertә
әlavә sualların verilmәsinin qarşısı alınmalıdır; 4. hәmin şәxsә ekspertizanın tәyin edilmәsi vә
keçirilmәsi zamanı Vergi Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş hüquqlarını izah etmәlidir.

•

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

101 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertiza keçirilmәsi üçün dәvәt olunmuş ekspertin rәyinin
surәti vә ya onun rәy vermәk imkanının olmaması barәdә xәbәr yoxlanılan şәxsә verildikdә, hәmin
şәxsin aşağıdakı hansı hüquqları vardır? 1. izahat vermәk, öz etirazlarını bәyan etmәk; 2. ekspertә
әlavә sualların qoyulmasını tәlәb etmәk; 3. ekspertin rәyi ilә tanış olmaqdan imtina etmәk; 4. bu halda

heç bir hüququ yoxdur; 5. әlavә, yaxud tәkrar ekspertizanın tәyin edilmәsini tәlәb etmәk.

•

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

102 Sәyyar vergi yoxlamasının keçirilmәsi zamanı müqavilә әsasında mütәxәssis cәlb edildikdә
hәmin müqavilәdә hansı mәlumatlar әks etdirilir? 1. müqavilә tәrәflәrinin hüquqları vә vәzifәlәri; 2.
müqavilә tәrәflәrinin vergi öhdәliklәri; 3. sәhv vә ya bilәrәkdәn yalan rәy vermәsinә görә
mütәxәssisin mәsuliyyәti vә inzibati qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan digәr mәsәlәlәr; 4. sәhv vә ya
bilәrәkdәn yalan rәy vermәsinә görә mütәxәssisin mәsuliyyәti vә mülki qanunvericilikdә nәzәrdә
tutulan digәr mәsәlәlәr; 5. mütәxәssis qarşısında qoyulan suallar.

•

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

103 Vergi yoxlamasının hәyata keçirilmәsi üzrә hәrәkәtlәrin icraatı zamanı tәrtib edilәn protokolda
aşağıdakılardan hansılar göstәrilir? 1. konkret hәrәkәtlәrin hәyata keçirilmәsinin yeri vә vaxtı; 2. vergi
ödәyicisinin әvvәlki yoxlamalarda mәsuliyyәtә cәlb edilibedilmәmәsi; 3. hәrәkәtin hәyata
keçirilmәsindә iştirak edәn vә ya onun hәyata keçirilmәsini müşahidә edәn şәxsin adı, lazım olduqda
onun ünvanı, vәtәndaşlığı, azәrbaycan dilindә danışa bilibbilmәmәsi; 4. hәrәkәtin mәzmunu, onun
hәyata keçirilmәsinin ardıcıllığı; 5. vergi ödәyicisinin büdcә qarşısında borc öhdәliklәrinin olub
olmaması

•

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

104 Sәyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nәticәlәri üzrә vergi orqanının rәhbәri
[rәhbәrin müavini] 10 gün müddәtindә aşağıda göstәrilәn qәrarlardan hansıları çıxara bilәr? 1. vergi
ödәyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi; 2. vergi
ödәyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә mәsuliyyәtә cәlb edilmәsindәn imtina
olunması; 3. vergi ödәyicisinin әmlakının siyahıya alınması; 4. xronometraj metodu ilә müşahidә
aparılması; 5. әlavә vergi yoxlaması tәdbirlәrinin keçirilmәsi.

•

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

105 Vergilәr haqqında qanunvericilik hansı tәrzdә formalaşdırılmalıdır?

•

hәr kәs vergilәri yalnız hansı mәblәğdә ödәmәli olduğunu dәqiq bilsin
hәr kәs vergilәri yalnız nә vaxt ödәmәli olduğunu dәqiq bilsin
hәr kәs hansı vergilәri, hansı qaydada, nә vaxt vә hansı mәblәğdә ödәmәli olduğunu dәqiq bilsin
hәr kәs vergilәri harada ödәmәli olduğunu dәqiq bilsin
hәr kәs vergilәri yalnız hansı qaydada ödәmәli olduğunu dәqiq bilsin

106 Vergi sistemi

•

Sahibkarlıq vә investisiya fәaliyyәtinin tәşviqinә hәvәslәndirmәlidir
Sahibkarlıq vә investisiya fәaliyyәtini tәşviq etmәmәlidir
Sahibkarlıq vә investisiya fәaliyyәtini tәşviq etmәlidir
Yalnız kiçik vә orta sahibkarlığın fәaliyyәtini tәşviq etmәlidir
Sahibkarlıq vә investisiya fәaliyyәtini mәhdudlaşdırmalıdır

107 Dövlәt vergilәri dedikdә hansı vergilәr nәzәrdә tutulur?

•

fiziki şәxslәrin torpaq vә әmlak vergilәri
Bәlәdiyyә vergilәri
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vә Azәrbaycan Respublikasının bütün әrazisindә ödәnilmәli olan vergilәr
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilә müәyyәn edilәn vә Azәrbaycan Respublikasının bütün
әrazisindә ödәnilmәli olan vergilәr
Naxçıvan MRda tәtbiq olunan vergilәr

108 Muxtar respublika vergilәri dedikdә hansı vergilәr nәzәrdә tutulur?

•

ӘDV vә yol vergisi
Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisә vә tәşkilatlardan tutulan vergilәr
Vergi Mәcәllәsinә müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları ilә müәyyәn edilәn vә
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ödәnilәn vergilәr
Vergi Mәcәllәsinә müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları ilә müәyyәn edilәn vә
Azәrbaycan Respublikasının bütün әrazisindә ödәnilmәli olan vergilәr
Yalnız yol vergisi

109 Yerli vergilәr dedikdә hansı vergilәr başa düşülür?

•

Hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi
Bәlәdiyyәlәr haqqında müvafiq qanunla müәyyәn edilәn, bәlәdiyyәlәrin qәrarlarına әsasәn tәtbiq edilәn vә
bәlәdiyyәlәrin әrazilәrindә ödәnilәn vergilәr nәzәrdә tutulur
Vergi Mәcәllәsi vә müvafiq qanunla müәyyәn edilәn, bәlәdiyyәlәrin qәrarlarına әsasәn tәtbiq edilәn vә
bәlәdiyyәlәrin әrazilәrindә ödәnilәn vergilәr nәzәrdә tutulur
Vergi Mәcәllәsi vә müvafiq qanunla müәyyәn edilәn, bәlәdiyyәlәrin qәrarlarına әsasәn tәtbiq edilәn vә
Azәrbaycan Respublikasının bütün әrazisindә ödәnilәn vergilәr nәzәrdә tutulur
Hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi

110 Bәlәdiyyәlәr öz әrazilәrindә vergitutmanın hansı mәsәlәlәri barәdә qәrar qәbul edә bilәrlәr?

•

vergi ödәyicilәrinin ayrıayrı kateqoriyalarını bütün vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad etmәk, vergi
dәrәcәlәrini azaltmaq barәdә
yalnız vergi ödәyicilәrinin ayrıayrı kateqoriyalarını yerli vergilәrdәn azad etmәk barәdә
vergi ödәyicilәrinin ayrıayrı kateqoriyalarını yerli vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad etmәk, vergi
dәrәcәlәrini azaltmaq barәdә
Belә bir sәlahiyyәt nәzәrdә tutulmamışdır
yalnız vergi dәrәcәlәrini azaltmaq barәdә

111 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ilә tәnzimlәnәn
münasibәtlәrin iştirakçılarına aid deyil?

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları
vergi ödәyicisi hesab edilәn hüquqi vә fiziki şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasının әdliyyә orqanları
Vergi Mәcәllәsi ilә nәzәrdә tutulan mәsәlәlәrin hәlli ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının maliyyә orqanları;
vergi agenti hesab edilәn hüquqi vә fiziki şәxslәr

112 Aşağıdakılardan hansı vergitutma obyektlәrinә aid deyil?

•

torpaq, faydalı qazıntılar
gәlir
xeyriyyәçilik fәaliyyәti
әmlak
tәqdim edilmiş malların [işin, xidmәtin] dәyәri

113 Vergitutma bazası nәdir?

•

vergi ödәyicisinin әmlakı vә pul vәsaiti
vergi ödәyicisinin әmlakı
vergitutma obyektinin vergi tutulan hissәsinin kәmiyyәtcә ifadәsi
Vergi ödәycisinin mülkiyyәtindә olan torpaq sahәsi
vergi ödәyicisinin pul vәsaiti

114 Vergitutma mәqsәdlәri üçün şәxs dedikdә, kim nәzәrdә tutulur?

•

yalnız qeyrirezidentin daimi nümayәndәliyi
yalnız fiziki şәxs
istәnilәn fiziki vә ya hüquqi şәxs, qeyrirezidentin daimi nümayәndәliyi, filialı vә digәr bölmәsi
yalnız Azәrbaycan Respublikasının rezidentlәri
yalnız Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxsi

115 Vergitutma mәqsәdlәri üçün hüquqi şәxs dedikdә kim nәzәrdә tutulur?

•

yalnız Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq hüquqi şәxs statusunda yaradılmış
müәssisә vә tәşkilatlar
Azәrbaycan Respublikasının vә ya xarici dövlәtin qanunvericiliyinә uyğun olaraq hüquqi şәxs yaratmadan
sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn müәssisә vә tәşkilatlar
Azәrbaycan Respublikasının vә ya xarici dövlәtin qanunvericiliyinә uyğun olaraq hüquqi şәxs statusunda
yaradılmış müәssisә vә tәşkilatlar
yalnız xarici dövlәtin qanunvericiliyinә uyğun olaraq hüquqi şәxs statusunda yaradılmış müәssisә vә
tәşkilatlar
Azәrbaycan Respublikasının vә ya xarici dövlәtin qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradılmış istәnilәn şәxs

116 Vergitutma mәqsәdlәri üçün fiziki şәxs dedikdә kim nәzәrdә tutulur?

•

yalnız Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı, әcnәbi vә vәtәndaşlığı olmayan şәxs
istәnilәn fiziki vә ya hüquqi şәxs
yalnız әcnәbi vә vәtәndaşlığı olmayan şәxs
yalnız Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı vә әcnәbi şәxs

117 Vergitutma mәqsәdlәri üçün vergi ödәyicisi dedikdә kim nәzәrdә tutulur?

•

Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilmiş vergitutma obyektlәrindәn vergini ödәmәli olan yalnız
әcnәbi vә vәtәndaşlığı olmayan şәxs
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilmiş vergitutma obyektlәrindәn vergini ödәmәli olan yalnız
rezident hüquqi şәxs
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilmiş vergitutma obyektlәrindәn vergini ödәmәli olan istәnilәn
şәxs
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilmiş vergitutma obyektlәrindәn vergini ödәmәli olan yalnız
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilmiş vergitutma obyektlәrindәn vergini ödәmәli olan yalnız
qeyrirezident fiziki şәxs

118 Vergitutma mәqsәdlәri üçün mal dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

yalnız maddi әmlak
yalnız maddi әmlak vә pul vәsaitlәri
hәr hansı maddi vә qeyrimaddi әmlak
yalnız qeyrimaddi әmlak
satışda vә anbarda olan mallar

119 Aşağıdakılardan hansı maliyyә xidmәtlәrinә aid deyildir?

•

qanuni tәdiyyә vasitәlәri olan valyutanın, pul vәsaitlәrinin vә әskinazların [numizmatika әşyalarından başqa]
tәdavülü ilә bağlı әmәliyyatlar
müştәrilәrin depozitlәrinin vә hesablarının idarә edilmәsi, köçürmәlәr, borc öhdәliklәri vә tәdiyyә vasitәlәri ilә
bağlı әmәliyyatlar
inkassasiya xidmәtlәri vә ya banknotların, qiymәtli kağızların vә ya digәr qiymәtlilәrin saxlanması vә ya
onların qorunmasının tәmin edilmәsi üzrә xidmәtlәr
investisiya fondlarının idarә edilmәsi ilә bağlı xidmәtlәr;
sәhmlәrin, istiqraz vәrәqәlәrinin, sertifikatların, veksellәrin, çeklәrin vә digәr qiymәtli kağızların tәdavülü ilә
bağlı әmәliyyatlar

120 Aşağıdakılardan hansı maliyyә xidmәti sayılmır?

•

sığorta vә tәkrar sığorta әmәliyyatları
müәssisәlәrin depozitlәrinin vә hesablarının idarә edilmәsi, tәdiyyәlәr, köçürmәlәr, borc öhdәliklәri vә tәdiyyә
vasitәlәri ilә bağlı әmәliyyatlar
inkassasiya xidmәtlәri vә ya banknotların, qiymәtli kağızların vә digәr qiymәtlilәrin saxlanması vә ya onların
qorunmasının tәmin edilmәsi üzrә xidmәtlәr
sәhmlәrin, istiqraz vәrәqәlәrinin, sertifikatların, veksellәrin, çeklәrin vә digәr qiymәtli kağızların tәdavülü ilә
bağlı әmәliyyatlar.
törәmә maliyyә vasitәlәri ilә әqdlәrә, forvard müqavilәlәrinә, opsionlara vә analoji sazişlәrә aid әmәliyyatlar

121 Vergitutma mәqsәdlәri üçün dividend dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

hüquqi şәxsin öz tәsisçilәrinә [payçılarına] vә yaxud sәhmdarlarına natura şәklindә әmәk haqqı ödәnilmәsi vә
natura şәklindә digәr ödәmәlәr
fiziki şәxsin xalis mәnfәәtinin bölüşdürülmәsi ilә bağlı pul vә ya digәr ödәmәlәr şәklindә etdiyi ödәniş
hüquqi şәxsin öz tәsisçilәrinin [payçılarının] vә yaxud sәhmdarlarının xeyrinә xalis mәnfәәtinin
bölüşdürülmәsi ilә bağlı pul vә ya digәr ödәmәlәr şәklindә etdiyi ödәniş
hüquqi şәxsin istәnilәn şәxsin xeyrinә xalis mәnfәәtinin bölüşdürülmәsi ilә bağlı pul vә ya digәr ödәmәlәr
şәklindә etdiyi ödәniş
sәhmdarların yalnız hüquqi şәxsin xeyrinә xalis mәnfәәtin bölüşdürülmәsi ilә bağlı pul vә ya digәr ödәmәlәr
şәklindә etdiyi ödәniş

122 Әmlakın qalıq dәyәri dedikdә nә başa düşülür?

•

әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәri ilә hәmin әsas vәsaitlәrә hesablanmış amortizasiya mәblәğinin әdәdi ortası
ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyәri
әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinin hәmin әsas vәsaitlәrә hesablanmış amortizasiyanın mәblәği qәdәr azaldılan
dәyәri
ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyәrinin hәmin әsas vәsaitlәrә hesablanmış amortizasiyanın mәblәği qәdәr
artırılan dәyәri
әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinin hәmin әsas vәsaitlәrә hesablanmış amortizasiyanın mәblәği qәdәr artırılan
dәyәri

123 Malların [işlәrin, xidmәtlәrin] bazar qiymәti sonrakı [tәkrar] satış qiymәtinә әsasәn hansı qaydada
müәyyәnlәşdirilir?
belә bir qayda müәyyәnlәşdirilmәmişdir

•

maya dәyәrinә rentabellik normasını әlavә etmәklә
sonrakı satış qiymәtindәn tәtbiq olunmuş әlavәlәr çıxılmaqla
sonrakı satış qiymәtinin üzәrinә tәtbiq olunmuş әlavәlәri gәlmәklә
tәtbiq olunmuş әlavәlәri sonrakı satış qiymәti ilә toplamaqla

124 Alınmış malların [işlәrin, xidmәtlәrin] alış qiymәti bazar qiymәtlәrindәn neçә faizdәn çox
yuxarıdırsa vә onların dәyәri gәlirdәn çıxılan xәrclәrә aid edilibsә Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn
hallarda hәmin malların [işlәrin, xidmәtlәrin] dәyәri gәlirdәn çıxılan xәrclәrә bazar qiymәtlәri ilә aid
edilir vә vergilәr yenidәn hesablanır?

•

35%dәn
20%dәn
30%dәn
25%dәn
15%dәn

125 Vergitutma mәqsәdlәri üçün bazar qiymәti dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

malın [işin, xidmәtin] gömrük orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәti
malın [işin, xidmәtin] vergi orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәti
malın [işin, xidmәtin] tәlәblә tәklifin qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә tәşәkkül tapan qiymәti
malın [işin, xidmәtin] maliyyә orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәti
malın [işin, xidmәtin] statistika orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәti

126 Vergi mәblәğlәrinin bildiriş üzrә tutulması dedikdә nә başa düşülür?

•

Verginin gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsindәn sonra tutulması
Verginin gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsinәdәk tutulması
Vergi mәblәğlәrinin vergitutma obyektinin dәyәri vә sahәsi әsasında vergi orqanının vә ya bәlәdiyyәnin
hesabladığı mәblәğ üçün tәqdim etdiyi tәdiyyә bildirişi әsasında vergi ödәyicisi tәrәfindәn verginin ödәnilmәsi
Verginin tәdiyyә bildirişi әsasında gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsindәn sonra tutulması
Verginin tәdiyyә bildirişi әsasında gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsinәdәk tutulması

127 Vergi nәzarәti hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir?

•

vergi ödәyicisinin digәr tәsәrrüfat subyektlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsini müәyyәn etmәk
vergi ödәyicilәrini mәsuliyyәtә cәlb etmәk
vergilәrin tam vә vaxtında yığılmasını tәmin etmәk
qanunsuz sahibkarlıq fәaliyyәtinin qarşısını almaq
vergi ödәyicisinin obyektinin fәaliyyәtini dayandırmaq

128 Yerli vergilәrin hesablanmasına, tam vә vaxtında ödәnilmәsinә nәzarәt hansı orqan tәrәfindәn
hәyata keçirilir?

•

bәlәdiyyәnin yerlәşdiyi әrazinin maliyyә vә vergi orqanı
bәlәdiyyә әrazisindәki vergi orqanı
bәlәdiyyәlәrin vergi xidmәti orqanı
icra hakimiyyәti orqanları
bәlәdiyyәnin yerlәşdiyi әrazinin maliyyә orqanı

129 Vergiyә cәlb olunan gәliri Azәrbaycan mәnbәyindәn olan vә bu gәlirdәn ödәmә yerindә vergi
tutulmayan qeyrirezidentlәr harada uçota alınırlar?

•

istәnilәn vergi orqanında uçota alınırlar
Azәrbaycan mәnbәyindәn gәlirin alındığı yer üzrә uçota alınırlar
olduqları yer üzrә

ancaq rezidenti olduğu ölkәdә uçota alınırlar
uçota alınmırlar

130 Bәyannamә vermәli olan rezident fiziki şәxslәr harada uçota alınırlar?

•

istәnilәn vergi orqanında uçota alınırlar
gәlirin әldә edildiyi yer üzrә uçota alınırlar
yaşadıqları yer üzrә vergi orqanlarında uçota alınırlar
faktiki fәaliyyәt göstәrdiklәri yer üzrә
uçota alınmırlar

131 Aşağıdakılardan hansı vergi ödәyicilәrinin hüquqlarına aiddir?

•

vergi orqanlarından vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsini [VÖEN] almaq
qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş qaydada gәlirlәrinin [xәrclәrinin] vә vergitutma obyektlәrinin uçotunu
aparmaq
vergi orqanlarında müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilmәsi üçün nәzarәtkassa aparatının müәyyәn
olunmuş modelini sifariş vermәk
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş müddәtdә mühasibat sәnәdlәrinin vә vergilәrin hesablanması vә ödәnilmәsi
üçün zәruri olan digәr sәnәdlәrin, habelә
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada vergi orqanlarına vә onların vәzifәli şәxslәrinә
zәruri olan mәlumatları vә sәnәdlәri tәqdim etmәk

132 Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir?

•

müәyyәn edilmiş müddәtlәrdә ödәnilmәmiş vergilәrin, faizlәrin, maliyyә sanksiyalarının vә inzibati
cәrimәlәrin qanunla müәyyәn edilmiş qaydada dövlәt büdcәsinә ödәnilmәsini tәmin etmәk
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada vә hallarda kameral vә sәyyar vergi yoxlamalarını, operativ
vergi nәzarәtini keçirmәk
vergi orqanlarında müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilmәsi üçün nәzarәtkassa aparatının müәyyәn
olunmuş modelini sifariş vermәk
qanunla müәyyәn edilmiş qaydada vergi qanunvericiliyinin pozulması ilә bağlı işlәrә baxmaq, hüquqi vә fiziki
şәxslәrin vergi borclarına faizlәr hesablamaq, bu şәxslәrә maliyyә sanksiyaları vә inzibati cәrimәlәr tәtbiq
etmәk
vergi ödәyicilәrindәn vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılmasını, habelә vergi
ödәyicisi auditor tәrәfindәn yoxlanılmalı olduğu halda auditor rәyini tәlәb etmәk

133 Aşağıdakı hansı tәlәblәrdәn birinә cavab verәn istәnilәn şәxs Azәrbaycan Respublikasının
rezidenti hesab olunur? 1. tәqvim ilindә üstüstә 182 gündәn artıq vaxtda hәqiqәtәn Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә olan; 2. tәqvim ili içәrisindә, yaxud bir tәqvim ili әrzindә xarici ölkәdә
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt xidmәtindә olan; 3. heç bir meyar nәzәrә alınmadan tәqvim ilindә
üstüstә 182 gündәn az vaxtda hәqiqәtәn Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә olan; 4. Azәrbaycan
Respublikasının vәtәndaşlığı; 5.tәqvim ilindә vә növbәti vergi ilindә Azәrbaycan Respublikasının
әrazisindә vә xarici ölkәdә [hәr hansı birindә] fiziki şәxsin olma müddәti 182 gündәn artıq olduqda.

•

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

134 Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә vә xarici ölkәdә [hәr hansı birindә] fiziki şәxsin olma
müddәti 182 gündәn artıq olmadıqda, hәmin fiziki şәxs hansı meyarlarla Azәrbaycan Respublikasının
rezidenti sayılır? 1.daim yaşayış yeri; 2.adәtәn yaşadığı yer; 3.xarici dövlәtin vәtәndaşlığı; 4.hәyati
mәnafelәrinin mәrkәzi.
1, 3 ,4

•

1 ,2, 3
1, 2, 4
heç bir halda sayıla bilmәz
2, 3, 4

135 Qeyrirezident dedikdә kim nәzәrdә tutulur? 1. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә
diplomatik vә ya konsulluq statusu olmayan şәxs vә onun ailә üzvlәri; 2. mәqsәdi yalnız Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindәn bir xarici dövlәtdәn digәr xarici dövlәtә keçmәk olan şәxs; 3. rezident
anlayışı ilә әhatә edilәn digәr şәxslәr; 4. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә müәyyәn edilmiş
qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmiş beynәlxalq tәşkilatın әmәkdaşı vә ya Azәrbaycan
Respublikasında xarici ölkәnin dövlәt xidmәtini hәyata keçirәn şәxs vә onların ailә üzvlәri; 5.
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yerlәşәn diplomatik imtiyazları vә immunitetlәri olan
diplomatik nümayәndәliklәr, konsulluq idarәlәri vә xarici ölkәlәrin digәr rәsmi nümayәndәliklәri,
beynәlxalq tәşkilatlar vә onların nümayәndәliklәri, habelә sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmayan
xarici tәşkilatların vә firmaların nümayәndәliklәri.

•

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

136 Vergi ödәyicisinin ailә üzvlәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. әrarvadlar, bacı vә qardaş
övladları; 2. әrarvadların bacıları, qardaşları vә valideynlәri; 3. bacıların әrlәrinin vә qardaşların
arvadlarının valideynlәri; 4. valideynlәrin bacılarının [qardaşlarının] övladları; 5. bacıların әrlәri vә
qardaşların arvadları.

•

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

137 Vergitutma mәqsәdlәri üçün satışdankәnar gәlirlәr dedikdә nә nәzәrdә tutulur? 1. digәr
müәssisәlәrin fәaliyyәtindә payçı kimi iştirakdan gәlir, müәssisәyә mәxsus sәhmlәr, istiqrazlar vә
digәr qiymәtli kağızlardan әldә olunan gәlirlәr; 2. mal vә xidmәt [iş] istehsalı vә satışı ilә bilavasitә
bağlı olmayan әmәliyyatdan götürülәn digәr gәlirlәr; 3. natura şәklindә әmәk haqqı ödәnilmәsi vә
natura şәklindә digәr ödәmәlәr; 4. cәrimә vә zәrәrin ödәnilmәsi şәklindә alınmış mәblәğ, xarici
valyuta әmәliyyatları üzrә artan mәzәnnә fәrqi, qanunvericiliyә müvafiq iddia müddәti keçmiş
kreditor vә deponent borc mәblәğlәri.

•

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

138 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan mәnbәyindәn gәlir sayılmır?

•

vergi ödәyicisinin borclarının onun kreditorları tәrәfindәn silinmәsindәn gәlir
Azәrbaycan Respublikasında muzdlu işdәn gәlir
qeyrirezident tәrәfindәn ödәnilәn pensiya
Azәrbaycan Respublikasında malların tәqdim edilmәsindәn, iş görülmәsindәn vә xidmәt göstәrilmәsindәn
gәlir;

Azәrbaycan Respublikasında istehsal edilmiş malların tәqdim edilmәsindәn, iş görülmәsindәn vә xidmәt
göstәrilmәsindәn gәlir

139 Aşağıdakı hansı gәlirlәr Azәrbaycan mәnbәyindәn gәlirlәrә aid edilir? 1. Azәrbaycan
Respublikasındakı sahibkarlıq fәaliyyәti ilә әlaqәdar Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq gәlirә daxil
edilmiş әsas vәsaitlәrin tәqdim edilmәsindәn gәlir; 2. Azәrbaycan Respublikasındakı sahibkarlıq
fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәrin Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq kompensasiya edilmәsindәn vә ya
ehtiyatların azalmasından gәlir; 3. Azәrbaycan Respublikasındakı sahibkarlıq fәaliyyәti ilә әlaqәdar
vergi ödәyicisinin borclarının onun kreditorları tәrәfindәn silinmәsindәn gәlir; 4. Azәrbaycan
Respublikasının hüdudlarından kәnardakı sahibkarlıq fәaliyyәti ilә әlaqәdar vergi ödәyicisinin
borclarının onun kreditorları tәrәfindәn silinmәsindәn gәlir.

•

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

140 Aşağıdakılardan hansı Vergi Mәcәllәsindә istifadә edilәn royalti anlayışına aid deyil?

•

istәnilәn patentә, ticarәt markasına, dizayn, yaxud modelә, plana, mәxfi düstura, yaxud prosesә, sәnaye,
kommersiya, yaxud elmi tәcrübәyә aid olan informasiyaya görә mükafat şәklindә alınan ödәnişlәr
әdәbiyyat, incәsәnәt, yaxud elm әsәrlәri, proqram tәminatı üzәrindә hüquqların istifadә olunmasına görә
ödәnişlәr
sәnaye, kommersiya vә ya elmi avadanlığın istehsalı, yaxud satışına görә alınan ödәnişlәr
sәnaye, kommersiya vә ya elmi avadanlıqdan istifadә, yaxud istifadә hüquqlarının verilmәsinә görә mükafat
şәklindә alınan ödәnişlәr
kinematoqrafik filmlәr vә digәr qeyrimaddi aktivlәr üzәrindә müәllif hüquqlarından istifadә olunması, yaxud
istifadә hüquqlarının verilmәsinә görә alınan ödәnişlәr

141 Vergi ödәyicisinin hüquqlarının vә qanuni maraqlarının tәmin olunmaması vә ya lazımınca tәmin
olunmaması nәyә sәbәb olur?

•

sahibkarlıq fәaliyyәtinin zәiflәmәsinә
vergi daxilolmalarının azalmasına
qanunla müәyyәn edilmiş mәsuliyyәtә
qanunsuz sahibkarlıq fәaliyyәtinin artmasına
vergi ödәyicilәri arasında narazılığa

142 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı vergi ödәyicilәrinin vәzifәlәrinә aid edilmir?

•

vergi orqanlarına vә onların vәzifәli şәxslәrinә zәruri olan mәlumatları vә sәnәdlәri tәqdim etmәk
qanunla müәyyәn edilmiş vergilәri ödәmәk
vergilәrә dair normativ aktları almaq
vergi orqanlarına qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada, auditor tәrәfindәn yoxlanılması
nәzәrdә tutulduğu hallarda isә, auditor rәyi әlavә edilmәklә vergi hesabatını tәqdim etmәk
qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş qaydada gәlirlәrinin [xәrclәrinin] vә vergitutma obyektlәrinin uçotunu
aparmaq

143 Vergi ödәyicisinin hesabat dövründә sahibkarlıq fәaliyyәti vә ya digәr vergi tutulan әmәliyyatı
olmadığı halda o, vergi orqanına nә tәqdim etmәlidir?

•

Fәaliyyәtinin dayandırıldığı gündәn gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq arayış tәqdim edir
Vergi hesabatını boş göstәrmәklә tәqdim edir
Vergi hesabatının әvәzinә, hesabatın tәqdim edilmәsi üçün müәyyәn edilmiş müddәtdәn gec olmayaraq arayış
tәqdim edir
İstәnilәn halda vergi hesabatını tәqdim etmәlidir

Vergi hesabatını tәqdim etmir

144 Hansı şәxslәr vergi agenti ola bilәrlәr?

•

yalnız Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan vә yaşı 18dәn yuxarı olan istәnilәn şәxs
yalnız hüquqi şәxslәr
hәm fiziki, hәm dә hüquqi şәxslәr
yalnız qeyrirezident fiziki vә hüquqi şәxslәr
yalnız fiziki şәxslәr

145 Qanunla ona hәvalә olunmuş vәzifәlәri yerinә yetirmәmәyә vә ya lazımınca yerinә yetirmәmәyә
görә vergi agenti hansı qaydada mәsuliyyәt daşıyır?

•

heç bir mәsuliyyәt daşımır
yalnız İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada
Vergi Mәcәllәsi vә digәr qanunlarla müәyyәn edilmiş qaydada
Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada
Konstitusiya ilә müәyyәn edilmiş qaydada

146 Hansı fәaliyyәt növü qeyrirezidentin daimi nümayәndәlik vasitәsi ilә hәyata keçirilәn fәaliyyәt
sayılmır?

•

tәbii ehtiyatların kәşfiyyatı
qeyrirezidentin apardığı tikinti vә tәmir işlәri
qeyrirezident müәssisәnin özü üçün malların alınması
qeyrirezidentin apardığı quraşdırma vә ya yığma işlәri
mәslәhәt xidmәti

147 Vergi orqanları tәrәfindәn onların sәlahiyyәtlәri daxilindә qәbul edilәn qәrarlar bütün hüquqi vә
fiziki şәxslәr üçün mәcburidirmi?

•

qәbul edilәn qәrarlar yalnız hüquqi şәxslәr üçün mәcburidir
mәcburi deyil
mәcburidir
qәbul edilәn qәrarlar yalnız fiziki şәxslәr üçün mәcburidir
yalnız mәhkәmәnin qәrarı ilә tәsdiq edildiyi halda

148 Vergi orqanları mәhkәmәlәrә iddia әrizәlәrinin verilmәsi üçün dövlәt rüsumunu hansı miqdarda
ödәyirlәr?

•

iddia mәblәğinin 20%i mәblәğindә
iddia mәblәğinin 10%i mәblәğindә
dövlәt rüsumunu ödәmәkdәn azaddırlar
iddia mәblәğinin 5%i mәblәğindә
iddia mәblәğinin 15%i mәblәğindә

149 İdxalixrac әmәliyyatları zamanı vergilәrin tam vә vaxtında ödәnilmәsinә nәzarәti hansı orqan
hәyata keçirir?

•

Nazirlәr Kabineti
Maliyyә Nazirliyi
Dövlәt Gömrük Komitәsi
Dövlәt Sәrhәd Xidmәti
Vergilәr Nazirliyi

150 Vergi orqanlarının fәaliyyәtinin hüquqi әsaslarını hansı qanunvericilik aktları tәşkil edir?

•

ancaq Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisindә qәbul edilmiş qanunvericilik aktları
yalnız Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Vergi Mәcәllәsi vә onlara uyğun olaraq qәbul edilmiş
qanunvericilik aktları
yalnız Nazirlәr Kabinetinin müvafiq Sәrәncam vә Qәrarları
yalnız Vergi Mәcәllәsi vә onlara uyğun olaraq qәbul edilmiş qanunvericilik aktları

151 Dövlәt vergi orqanlarının işçilәrinin icbari qaydada sığorta olunmaları hansı vәsait hesabına
hәyata keçirilir?

•

vergi orqanlarının işçilәri sığorta olunmurlar
vergi orqanı işçilәrinin öz vәsaitlәri hesabına
dövlәt büdcәsinin vәsaiti hesabına
hәm dövlәt büdcәsinin, hәm dә vergi orqanı işçilәrinin öz vәsaitlәri hesabına
vergi orqanlarında yaradılmış xüsusi fond hesabına

152 Vergi orqanının işçisinә xidmәti fәaliyyәti hәyata keçirdiyi zaman peşә fәaliyyәti ilә mәşğul
olmağa imkan vermәyәn ağır bәdәn xәsarәti yetirildikdә, ona dövlәt büdcәsinin vәsaiti hesabına hansı
mәblәğ ödәnilir?

•

yalnız vәzifә maaşı
әmәk haqqısının 10 misli miqdarında birdәfәlik müavinәt ödәnilir
birdәfәlik 500 min manat pul vәsaiti ödәnilir
adi qaydada pensiya hesablanır
vәzifә maaşı ilә pensiyası arasındakı fәrq

153 Gömrük orqanları vergitutma ilә әlaqәdar onlarda olan mәlumatı hansı orqana vermәlidirlәr?

•

Nazirlәr Kabinetinә
Maliyyә Nazirliyinә
Vergilәr Nazirliyinә
İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyinә
Dövlәt Statistika Komitәsinә

154 Vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin aşağıda göstәrilәn fәaliyyәt növlәrindәn hansı ilә mәşğul
olmağa ixtiyarı yoxdur?

•

yaradıcılıq
pedaqoji
mәslәhәtçi
belә bir mәhdudiyyәt nәzәrdә tutulmamışdır
elmi

155 Vergi ödәyicisinә aid mәlumat hansı halda digәr şәxsә verilә bilәr?

•

vergi orqanının qәrarı ilә
heç bir halda verilә bilmәz
vergi ödәyicisinin yazılı icazәsi ilә
vergi ödәyicisinin şifahi icazәsi ilә
bütün hallarda verilә bilәr

156 Vergi onu ödәyәnlәr üçün kölәlik deyil, azadlıq әlamәtidir ifadәsi kimә mәxsusdur?
А.Laffer (1940)

•

K.Marks (18181883 гг.)
F.Akvinski (12261274 гг.)
A.Smit (17231790 гг.)
66
Ş.Monteskye (16891755 гг.)

157 Xәrac vә cizyәdәn başqa Xilafәtdә hansı vergilәr mövcud idi?

•

Malcәhәt
Üşr
Hüms vә zәkayt
Aksizlәr
Bәhrә vә avariz

158 Aranın xristian әhalisi müsәlmanların azad edildiyi hansı 2 vergini Xilafәt xәzinәsinә ödәyirdi?

•

Nuzl vә әlәf
Üşr
Cizyә vә xәrac
Biyar
Mauna vә inam

159 Zaqafqaziyanın yerli müsәlman әhalisindәn әsgәri vergi nә üçün alınırdı?

•

Yerli әhalinin maariflәndirilmәsi üçün
Orduya cәlb olunmaq üçün
Hәrbi xidmәtdәn azad olma müqabilindә
Zaqafqaziyada müdafiә istehkamlarının tikintisi üçün
Zaqafqaziyanın müdafiәsinin güclәndirilmәsi üçün

160 Zaqafqaziyada yalnız yerli müsәlman әhalidәn hansı vergi alınırdı?

•

Yerli vergi
Orduya vergisi
Әsgәri vergi
İstehkam vergisi
Müdafiә vergisi

161 XIX әsrin 40cı illәrindә Azәrbaycanda tәhkimlilәrdәn feodal vergisi hansı formalarda alınırdı?

•

Gәlir vә әrzaq formasında
әmlak vә torpaq formasında
Biyar, natural vә pul formasında
әrzaq vә әmlak formasında
natural formada vә әmlak formasında

162 Zaqafqaziyada, o cümlәdәn Azәrbaycanda yeni vergi sistemini formalaşdıran vergi islahatları nә
vaxt hәyata keçirildi?

•

1417
05.02.1899
33036
26.05 1902
468

163 II Dünya Müharibәsindәn sonra SSRİdә әsas vergi növü hansı idi?

•

әmlak vergisi
yol vergisi
dövriyyә vergisi
mәdәn vergisi
aksizlәr

164 SSRİ dağıldıqdan sonra müstәqil Azәrbaycan Respublikasında Dövlәt vergi xidmәti haqqında
Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә vaxt qәbul olundu?

•

1 yanvar 1992ci il
15 avqust 1991ci il
21 iyul 1992ci il
12 dekabr 1995ci il
21 noyabr 1991ci il

165 21 iyul 1992ci il tarixdә dövlәt vergi xidmәti orqanlarının strukturunu, onların hüquq vә
vәzifәlәrini müәyyәn edәn hansı qanun qәbil edildi?

•

Dövlәt vergi vә ödәnişlәri haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Dövlәt vergi xidmәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
Yerli vergi vә ödәnişlәr haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
Vergilәr Nazirliyi haqqında Әsasnamә

166 Hansı ildәn Baş dövlәt vergi müfәttişliyi Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
adlandırıldı?

•

2002
1999
2000
2003
2001

167 Azәrbaycan Respublikasını Vergi Mәcәllәsi hansı tarixdәn qüvvәyә minib?

•

37257
36161
36892
01.01.20003
36526

168 Vergilәr nәyin nәticәsindә yaranmışdır?

•

kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
sәnayenin tәşәkkül tapması
dövlәtin yaranması
elmitexniki tәrәqqinin inkişafı
ticarәtin yaranması

169 Qәdim Romada әsaslı vergi islahatları kim tәrәfindәn aparılmışdır?
Kaliqula
Yuli Sezar

•

•

Oktavian Avqust
Neron
Ted Vespasian

170 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı vergi tәnzimlәmәsinin әsas alәtlәrinә aid edilmir?

•

Güzәştlәr vә maliyyә sanksiyaları
Konkret vergi növlәri vә dәrәcәlәri
Faizlәr
Maliyyә sanksiyası
Vergitutma obyekti vә subyekti

171 Vergi siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә vergi mexanizminin әsas alәtlәri hansılardır?

•

Maliyyә sanksiyaları vә inzibati cәrimәlәr
Yalnız vergi dәrәcәlәri
Vergi dәrәcәlәri, vergitutma bazası vә vergi güzәştlәri
Yalnız vergitutma bazası
Yalnız vergi güzәştlәri

172 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin subyektlәri üçün vergi yükünü yüngüllәşdirәn, lakin sosial proqramları
mәhdudlaşdıran vergi siyasәti necә adlanır?

•

Әdalәtli vergi siyasәti
Maksimal vergi siyasәti
Optimal vergi siyasәti
Minimal vergi siyasәti
Neytral vergi siyasәti

173 Aşağıdakılardan hansı vergi siyasәtinin mәqsәdlәrinә aid edilmir?

•

Beynәlxalq mәqsәdlәr
Sosial mәqsәdlәr
Texnoloji mәqsәdlәr
İqtisadi mәqsәdlәr
Ekoloji mәqsәdlәr

174 ÜDMin bir hissәsinin dövlәtin xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi üçün dövlәt büdcәsinә cәlb
edilmәsi vergi siyasәtinin hansı mәqsәdini әks etdirir?

•

Nәzarәt
İqtisadi
Fiskal
Optimal
Sosial

175 Makro sәviyyәdә vergi yükü kәmiyyәtcә nәyi әks etdirir?

•

Büdcә gәlirlәrindә vergilәrin xüsusi çәkisini
ÜDM ilә vergilәrin ümumi mәblәğinin fәrqini
ÜDMdә vergilәrin xüsusi çәkisini
ÜMMdә vergilәrin xüsusi çәkisini
Milli gәlirdә vergilәrin xüsusi çәkisini

176 Aşağıdakılardan hansılar vergitutmanın iqtisadi prinsiplәrinә aid deyil?

•

Әdalәtlilik
Sәmәrәlilik
Vergi sisteminin sabitliyi
Ümumilik vә bәrabәrlik
Vergi ödәyicilәrinin mәnafelәrinin maksimum nәzәrә alınması

177 Vergitutmada әdalәtlilik prinsipinin metodoloji әsasını nә tәşkil edir?

•

Minimal vergitutma
Vasitәli vergitutma
Reqressiv vergitutma
Proqressiv vergitutma
Güzәştli vergitutma

178 Dövlәt müdaxilәsinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

Vergi siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
İqtisadiyyatın tarazlaşdırılması
İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi
Daxilolmanın artırılması
Büdcәnin formalaşdırılması

179 Şirkәtlәrin mәnfәәt vergisinin birbirinә yaxınlaşdırılması onun orta sәviyyәsinin hansı hәddindә
olmasını nәzәrdә tutur?

•

40  60 faiz
5  10 faiz
30  40 faiz
1020 faiz
20  30 faiz

180 Vergitutma bazasının eyni şәklә salınması mәnfәәtin müәyyәnlәşdirilmәsinin hansı qaydasının
tәtbiq edilmәsini nәzәrdә tutur?

•

İkili
Müxtәlif
Vahid
Heç biri
Çoxşaxәli

181 Azәrbaycan Respublikasında vergi siyasәtinin vә vergi islahatlarının әsas istiqamәtlәrinә
aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

Vergi güzәştlәrinin sayının artırılması
Vergi dәrәcәlәrinin artırılması
Vergi qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi
Vergi növlәrinin sayının azaldılması
Vergi qanunvericiliyinin uzun müddәt sabit qalması

182 Tәsir dairәsindәn asılı olaraq vergi siyasәtinin hansı formaları var?

•

Ümumi vergi siyasәti
Yalnız daxili vergi siyasәti
Daxili vergi siyasәti vә xarici vergi siyasәti
Xüsusi vergi siyasәti

Yalnız xarici vergi siyasәti

183 Miqyasından vә tәsir dairәsindәn asılı olaraq vergi siyasәti necә bölünür?

•

Vergi taktikasına vә vergi strategiyasına
Qısamüddәtli vә uzunmüddәtli vergi siyasәtinә
Daxili vә xarici vergi siyasәtinә
Ümumi vә xüsusi vergi siyasәtinә
Diskression vә qeyridiskression vergi siyasәtinә

184 Azәrbaycanda aparılan vergi siyasәtinin әsas mәqsәdi hansılardır?

•

Rezident vә qeyrirezident vergi ödәyicilәri arasında vergi yükünün diferensiasiyası
Vergi güzәştlәrinin sayının artırılması
Vergi dәrәcәsinin aşağı salınması vә vergi güzәştlәrinin azaldılması hesabına vergitutma bazasının
genişlәndirilmәsi
Vergi növlәrinin azaldılması
Vergi dәrәcәlәrinin artırılması

185 Laffer әyrisi hansı göstәricilәr arasındakı asılılığı әks etdirir?

•

Büdcәnin gәlirlәri ilә xәrclәri arasında
ÜDM ilә milli gәlir arasında
Vergi dәrәcәlәri ilә büdcә daxilolmaları arasında
İdxal ilә ixrac arasında
Birbaşa vergilәrlә dolayı vergilәr arasında

186 Azәrbaycanda hәyata keçirilәn vergi siyasәtinin başlıca prinsiplәrindәn biri hansıdır?

•

Vergi dәrәcәlәrinin artırılması
Vergi güzәştlәrinin artırılması
Vergilәrin könüllü ödәnilmәsi sisteminin inkişaf etdirilmәsi vә vergi ödәyicilәrinin hüquqlarının etibarlı
qorunmasının tәmin edilmәsi
Heç biri
Vergilәrin sayının ilbәil artırılması

187 Mikrosәviyyәdә vergi yükü dedikdә nә başa düşülür?

•

Vergi ödәyicisinin mәcmu gәlirlәri ilә onun büdcәyә ödәdiyi vergi mәblәği arasındakı fәrq
Vergi ödәyicisi tәrәfindәn büdcәyә ödәnilәn vergi mәblәğinin onun mәcmu xәrclәrindәki xüsusi çәkisi
Vergi ödәyicisi tәrәfindәn büdcәyә ödәnilәn vergi mәblәğinin onun mәcmu gәlirlәrindәki xüsusi çәkisi
Vergi ödәyicisinin mәcmu gәlirlәri ilә mәcmu xәrclәri arasındakı fәrq
Vergi ödәyicisi tәrәfindәn büdcәyә ödәnilәn vergi mәblәğinin onun mәnfәәtindәki xüsusi çәkisi

188 Vergitutmanın ağırlığından asılı olaraq vergi siyasәtinin hansı tiplәri var?

•

Yalnız yüksәk vergi dәrәcәlәri vә sosial mәsәlәlәrә diqqәtin artırılması siyasәti
Yalnız iqtisadi inkişaf siyasәti
Maksimal vergi siyasәti, optimal vergi siyasәti, sosial yönümlü yüksәk dәrәcәli vergi siyasәti
Minimal vergi siyasәti
Neytral vergi siyasәti

189 Son illәrdә Azәrbaycanda hәyata keçirilәn vergi islahatlarının әsas istiqamәtlәrindәn biri
hansıdır?
İnkişaf etmiş regionlarda yüksәk vergi dәrәcәlәrinin tәtbiqi

•

Regionlarda diferensiallaşdırılmış mәnfәәt vergisi dәrәcәlәrinin tәtbiqi
Kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә fәaliyyәtin torpaq vergisindәn başqa bütün vergilәrdәn azad olması
Kiçik vә orta sahibkarlığın inkişaf etdirilmәsi üçün әlavә vergi güzәştlәri
Bәzi regionların vergilәrdәn tamamilә azad edilmәsi

190 Vergilәr neçә әsas funksiyanı yerinә yetirir vә hansılardır?

•

Beş: fiskal, bölüşdürücü, tәnzimlәyici, inteqrasiyaedici vә nәzarәtedici
Dörd: iqtisadi, siyasi, hüquqi vә tәşkilati
Üç: lәngidici, stimullaşdırıcı vә tәkrar istehsal
İki: fiskal vә stimullaşdırıcı
Beş: fiskal, bölüşdürücü, stimullaşdırıcı, hüquqi vә tәşkilati

191 Müddәtindәn asılı olaraq vergi siyasәtinin formaları hansılardır?

•

Avtomatik vә stabillәşdirici
Diskresion vә qeyridiskresion
Vergi taktikası vә vergi strategiyası
Aylıq vә rüblük
Gündәlik vә illik

192 Aşağıdakılardan hansı amil dövlәtin vergi siyasәtinin әsas vәzifәlәrinә aid deyildir?

•

A) Bazar münasibәtlәri şәraitindә әhalinin gәlir sәviyyәlәri arasında yaranmış qeyri bәrabәrliyin
hamarlanması
A) Sahә vә әrazi nöqteyinәzәrindәn ölkә iqtisadiyyatının tәnzimlәnmәsi üçün şәraitin yaradılması
Vergi inzibatçılığının tәkmillәşdirilmәsinin strateji istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Vergi qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi
Dövlәtin maliyyә ehtiyatları ilә tәmin edilmәsi

193 İqtisadi şәraitin dәyişmәsinә reaksiyasından asılı olaraq vergi siyasәtinin hansı formaları
mövcuddur?

•

Bu mәqsәdlә vergi siyasәtinin fәrqli forması mövcud deyildir
Üç: fiskal, avtomatik vә qeyriavtomatik
İki: diskresiyon vә qeyridiskresiyon
İki: fiskal vә stimullaşdırıcı
Dörd: ekspansionist, restriksionist, avtomatik vә qeyridiskresiyon

194 İkiqat vergitutma nәdir?

•

Eyni bir vergitutma bazasından dörd vә daha çox sayda verginin tutulması
Eyni bir vergitutma bazasından üç vә daha çox sayda verginin tutulması
Eyni bir vergitutma bazasından iki vә daha çox sayda verginin tutulması
Müxtәlif vergitutma bazasından iki vә daha çox sayda verginin tutulması
Eyni bir vergitutma bazasından bir vә daha çox sayda verginin tutulması

195 Әhatә etdiyi dövrün uzunluğundan vә hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakterindәn asılı olaraq vergi
siyasәti bölünür:

•

Qısa müddәtli vә uzunmüddәtli
Vergi taktikası vә vergi dövrünә
Vergi taktikası vә vergi strategiyasına
ekspansionist vә restriksionist
Vergi strategiyası vә vergi dövrünә

196 Vergi taktikası nәyi nәzәrdә tutur?

•

Vergi sisteminә әlavә vә dәyişikliklәr edilmәsi yolu ilә gәlәcәkdә qarşıya çıxa bilәcәk problemlәrin qarşısının
alınması
Yeni qanunların qәbul edilmәsi yolu ilә konkret bir dövrdә qarşıda duran mәsәlәlәrin hәllini
Yeni qanunların qәbul edilmәsini
Vergi qanunvericiliyinin dәyişdirilmәsini
Vergi sisteminә әlavә vә dәyişikliklәr edilmәsi yolu ilә konkret bir dövrdә qarşıda duran mәsәlәlәrin hәllini

197 Daxili vergi siyasәti nәyi nәzәrdә tutur?

•

Beynәlxalq çәrçivәsindә hәyata keçirilir vә daxili mәsәlәlәrin hәllini
Bir ölkә vә ya әrazi vahidi çәrçivәsindә hәyata keçirilir vә xarici mәsәlәlәrin hәllini
Bir ölkә vә ya әrazi vahidi çәrçivәsindә hәyata keçirilir vә daxili mәsәlәlәrin hәllini
Bir ölkә vә ya әrazi vahidi çәrçivәsindә hәyata keçirilir vә hәm daxili, hәmdә xarici mәsәlәlәrin hәllini
Beynәlxalq çәrçivәsindә hәyata keçirilir vә xarici mәsәlәlәrin hәllini

198 Dövlәtin vergi siyasәti dedikdә nә başa düşülür?

•

Vergitutma sahәsindә dövlәtin hәyata keçirdiyi yalnız iqtisadi vә tәşkilati tәdbirlәrin mәcmusu
Vergitutma sahәsindә dövlәtin hәyata keçirdiyi yalnız iqtisadi vә hüquqi tәdbirlәrin mәcmusu
Dövlәt tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış, vergi sahәsindә cәmiyyәtin qarşısında duran bu vә ya digәr vәzifәlәri
hәyata keçirmәyә yönәlmiş tәdbirlәr sistemi
Beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış, beynәlxalq vergi sferasında cәmiyyәtin qarşısında duran
bu vә ya digәr vәzifәlәri hәyata keçirmәyә yönәlmiş tәdbirlәr sistemi
Vergitutma sahәsindә dövlәtin hәyata keçirdiyi yalnız iqtisadi vә hüquqi tәdbirlәrin mәcmusu

199 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı dövlәtin vergi siyasәtinin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

Bazar münasibәtlәri şәraitindә әhalinin gәlir sәviyyәlәri arasında yaranmış qeyribәrabәrliyin hamarlanması
Sahә vә әrazi nöqteyinәzәrindәn ölkә iqtisadiyyatının tәnzimlәnmәsi üçün şәraitin yaradılması
Yüksәk vergi dәrәcәlәri tәtbiq etmәk, vergilәrin sayını artırmaq vә vergi güzәştlәrini ixtisar etmәklә mümkün
qәdәr çox maliyyә vәsaitlәri toplamaq
Vergi ödәyicisinin gәlirlәrinә (dövriyyәsinә) mütәnasib şәkildә vergi dәrәcәlәrini artırmaq vә ya azaltmaq
Dövlәtin maliyyә ehtiyyatları ilә tәmin edilmәsi

200 Son illәrdә Azәrbaycanda hәyata keçirilәn kompleks vergi islahatlarının sәciyyәvi cәhәtlәri
hansılardır ?

•

Vergi qanunvericiliyinin sabit qalması, vergi dәrәcәlәrinin sabit qalması, sahibkarlığın inkişafına süni
maneәlәrin qarşısının alınması, vergi ödәyicilәrinin qanuni mәnafelәrinin qorunması
Vergi qanunvericiliyinin sabit qalması, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, sahibkarlığın inkişafına süni
maneәlәrin qarşısının alınması, vergi ödәyicilәrinin qanuni mәnafelәrinin qorunması
Vergi qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, sahibkarlığın inkişafına süni
maneәlәrin qarşısının alınması, vergi ödәyicilәrinin qanuni mәnafelәrinin qorunması
Vergi qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi, vergi növlәrinin sayının azaldılması, sahibkarlığın inkişafına süni
maneәlәrin qarşısının alınması, vergi ödәyicilәrinin qanuni mәnafelәrinin qorunması
Vergi qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi, vergi dәrәcәlәrinin sabit qalması, sahibkarlığın inkişafına süni
maneәlәrin qarşısının alınması, vergi ödәyicilәrinin qanuni mәnafelәrinin qorunması

201 Vergi siyasәtinin iqtisadi, yaxud tәnzimlәyici vәzifәlәri hansı problemlәrin hәllinә
yönәldilmişdir?

•

Yalnız ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına
Ölkәnin texniki potensialının yüksәldilmәsinә
Ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә, ölkәdә işgüzar sahibkarlıq fәaliyyәtinin
canlandırılmasına, sosial problemlәrin hәllinә kömәk etmәyә, beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin inkişafına

Yalnız işsizliyin azaldılması vә mәşğulluğun artırılmasına
Yalnız ölkәdә işgüzar sahibkarlıq fәaliyyәtinin canlandırılmasına

202 Yüksәk vergi yükü siyasәti (maksimal vergi siyasәti) nәdir?

•

Dövlәt yüksәk vergi dәrәcәlәri tәtbiq etmәklә, vergilәrin sayını azaltmaqla, vergi güzәştlәrini artırmaqla
vәtәndaşlardan mümkün qәdәr çox maliyyә vәsaitlәri toplamağa çalışır
Dövlәt yüksәk vergi dәrәcәlәri tәtbiq etmәklә, vergilәrin sayını azaltmaqla, vergi güzәştlәrini ixtisar etmәklә
vәtәndaşlardan mümkün qәdәr çox maliyyә vәsaitlәri toplamağa çalışır
Dövlәt yüksәk vergi dәrәcәlәri tәtbiq etmәklә, vergilәrin sayını artırmaqla, vergi güzәştlәrini ixtisar etmәklә
vәtәndaşlardan mümkün qәdәr çox maliyyә vәsaitlәri toplamağa çalışır
Dövlәt yüksәk vergi dәrәcәlәri tәtbiq etmәklә, vergilәrin sayını artırmaqla, vergi güzәştlәrini ixtisar etmәklә
qeyrirezidentlәrdәn mümkün qәdәr çox maliyyә vәsaitlәri toplamağa çalışır
Dövlәt yüksәk vergi dәrәcәlәri tәtbiq etmәklә, vergilәrin sayını artırmaqla, vergi güzәştlәrini artırmaqla
vәtәndaşlardan mümkün qәdәr çox maliyyә vәsaitlәri toplamağa çalışır

203 Aşağı vergi yükü siyasәti (optimal vergi siyasәti) nәdir?

•

Bu zaman dövlәt minimal dәrәcәdә tәkcә öz fiskal maraqlarını deyil, hәm dә vergi ödәyicilәrinin maraqlarını
nәzәrә alır
Bu zaman dövlәt fiskal maraqlarını deyil, yalnız vergi ödәyicilәrinin maraqlarını nәzәrә alır
Bu zaman dövlәt maksimum dәrәcәdә vergi ödәyicilәrinin maraqlarını nәzәrә alır
Bu zaman dövlәt maksimum dәrәcәdә ancaq öz fiskal maraqlarını nәzәrә alır
Bu zaman dövlәt maksimum dәrәcәdә tәkcә öz fiskal maraqlarını deyil, hәm dә vergi ödәyicilәrinin
maraqlarını nәzәrә alır

204 Sosial yönümlü yüksәk dәrәcәli vergilәr siyasәti nәdir?

•

Bu siyasәtin sәmәrәsi yoxdur
Bu siyasәt hәyata keçirilәrkәn dövlәt kifayәt dәrәcәdә aşağı vergilәr tәtbiq etmәklә nәzәrәçarpacaq sosial
müdafiә proqramları işlәyib hazırlayır
Bu siyasәt hәyata keçirilәrkәn dövlәt kifayәt dәrәcәdә yüksәk vergilәr tәtbiq etmәklә nәzәrәçarpacaq sosial
müdafiә proqramları işlәyib hazırlayır
Bu siyasәt hәyata keçirilәrkәn dövlәt kifayәt dәrәcәdә aşağı vergilәr tәtbiq etmәklә vergi ödәyicilәrinin
yükünü azaldacaq nәzәrәçarpacaq sosial müdafiә proqramları işlәyib hazırlayır
Bu siyasәt hәyata keçirilәrkәn dövlәt kifayәt dәrәcәdә yüksәk vergilәr tәtbiq etmәklә nәzәrәçarpacaq sosial
müdafiә proqramlarını tәtbiq edә bilmir

205 Vergi siyasәtinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

Vәsaitlәrin büdcә vasitәsi ilә yenidәn bölüşdürülmәsindәn ibarәtdir
Vergilәrin mahiyyәti vә funksiyalarından irәli gәlir vә mәcmu ictimai mәhsulun bir hissәsinin dövlәt
tәrәfindәn alınmasından ibarәtdir
Vergilәrin mahiyyәti vә funksiyalarından irәli gәlir vә mәcmu ictimai mәhsulun bir hissәsinin dövlәt
tәrәfindәn alınmasından vә bu vәsaitlәrin büdcә vasitәsi ilә yenidәn bölüşdürülmәsindәn ibarәtdir
Beynәlxalq tәşkilatların qoyduğu tәlәblәrdәn irәli gәlir vә mәcmu ictimai mәhsulun bir hissәsinin dövlәt
tәrәfindәn alınmasından vә bu vәsaitlәrin büdcә vasitәsi ilә yenidәn bölüşdürülmәsindәn ibarәtdir
Mәcmu ictimai mәhsulun bir hissәsinin bölüşdürülmәsindәn ibarәtdir

206 Vergi strategiyası nәyi nәzәrdә tutur?

•

Vergi sahәsindә dövlәtin vergi tarazlaşdırılması siyasәtinin hәyata keçirir
Vergi sahәsindә dövlәtin qısamüddәtli kursunu müәyyәn edir vә iri miqyaslı mәsәlәlәrin hәllini
Vergi sahәsindә dövlәtin uzunmüddәtli kursunu müәyyәn edir vә iri miqyaslı mәsәlәlәrin hәllini
Vergi sisteminә әlavә vә dәyişikliklәr edilmәsi yolu ilә konkret bir dövrdә qarşıda duran mәsәlәlәrin hәllini
Vergi sahәsindә dövlәtin qısamüddәtli kursunu müәyyәn edir vә kiçik miqyaslı mәsәlәlәrin hәllini

207 Xarici vergi siyasәti nәyi nәzәrdә tutur?

•

Avropa iqtisadi mәkanına inteqrasiya istiqamәtindә daxili siyasәtinin hәyata keçirilmәsini
Ölkәlәrin sәrbәst xarici siyasәtinin hәyata keçirilmәsini
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasını, müxtәlif ölkәlәrin vergi sistemlәrinin yaxınlaşmasını, onların vahid
şәklә salınmasını
Beynәlxalq tәşkilatların vergi sahәsindә qoyduğu tәlәblәri yerinә yetirmәk.
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması sahәsindә daxili siyasәtinin hәyata keçirilmәsini

208 Diskresion vergi siyasәti nәyi nәzәrdә tutur?

•

Hökumәtin qәrarlarından asılı olmayaraq, avtomatik surәtdә hәyata keçirilir
Vergi güzәştlәri ilә manipulyasiya etmәk barәdә hökumәtin qәrarları әsasında hәyata keçirilir
Vergi dәrәcәlәri vә ya vergitutmanın strukturu ilә manipulyasiya etmәk barәdә hökumәtin qәrarları әsasında
hәyata keçirilir
Vergi dәrәcәlәri vә ya vergitutmanın strukturu ilә manipulyasiya etmәk barәdә beynәlxalq tәşkilatların
qәrarları әsasında hәyata keçirilir
Vergilәrin lәğv edilmәsi yolu ilә manipulyasiya etmәk barәdә hökumәtin qәrarları әsasında hәyata keçirilir

209 Qeyridiskresion vergi siyasәti nәyi nәzәrdә tutur?

•

Vergi güzәştlәri ilә manipulyasiya etmәk barәdә hökumәtin qәrarları әsasında hәyata keçirilir
Hökumәtin qәrarlarından asılı olaraq, avtomatik surәtdә hәyata keçirilir
Hökumәtin qәrarlarından asılı olmayaraq, avtomatik surәtdә hәyata keçirilir
Beynәlxalq tәşkilatların qәrarlarından asılı olaraq, avtomatik surәtdә hәyata keçirilir
Vergi dәrәcәlәri vә ya vergitutmanın strukturu ilә manipulyasiya etmәk barәdә hökumәtin qәrarları әsasında
hәyata keçirilir

210 Dövlәtin vergi siyasәtinin әsas vәzifәlәri hansılardır: 1. sahә vә әrazi nöqteyinәzәrindәn ölkә
iqtisadiyyatının tәnzimlәnmәsi üçün şәraitin yaradılması; 2. dövlәtin maliyyә ehtiyatları ilә tәmin
edilmәsi; 3. vergi güzәştlәrini artırmaq yolu ilә istehsalın stimullaşdırılması; 4. bazar münasibәtlәri
şәraitindә әhalinin gәlir sәviyyәlәri arasında yaranmış qeyribәrabәrliyin hamarlanması.

•

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

211 Vergi ödәyicisinin әsas [vergini ödәmәk] vәzifәsi hansı qanunvericilik sәnәdi ilә müәyyәn
edilmişdir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi

212 Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә maliyyә sanksiyalarının tәtbiqi Azәrbaycan
Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilә müәyyәn edilir?

•

İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi ilә
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilә
Vergi Mәcәllәsi ilә
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Mәcәllәsi
Mülki Mәcәllә ilә

213 Naxçıvan Muxtar Respublikasında vә bәlәdiyyәlәrdә vergitutmanın ümumi әsasları vә vergilәr

Azәrbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilә müәyyәn edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilә
Bәlәdiyyәlәr haqqında qanunla
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi ilә
Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergi Mәcәllәsi ilә

214 Aşağıdakılardan hansı istisna olmaqla, vergi qanunvericiliyindәn başqa digәr qanunvericilik
aktlarına vergitutma vә vergi nәzarәti mәsәlәlәri daxil edilә bilmәz?

•

Torpaq Mәcәllәsi
Әmәk Mәcәllәsi
büdcә qanunvericiliyindә vergilәrlә bağlı müddәalar
Mülki Prosessual Mәcәllә
Mülki Mәcәllә

215 Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdә vergilәr haqqında Vergi
Mәcәllәsi ilә vә ona müvafiq olaraq qәbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nәzәrdә tutulmuş
müddәalardan fәrqli müddәalar müәyyәn edildikdә, hansı müddәalar tәtbiq edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Mülki vә Vergi Mәcәllәlәrinin müddәaları
Mülki Mәcәllәnin müddәaları
Beynәlxalq müqavilәlәrin müddәaları
Azәrbaycan Respublikasının Vergi vә Mülki Prosessual Mәcәllәsinin müddәaları
Vergi Mәcәllәsinin müddәaları

216 Vergilәr haqqında qanunvericilik vergitutmanın hansı prinsiplәrinә әsaslanır?

•

yalnız bәrabәr olmasına
ümumi, bәrabәr vә әdalәtli olmasına
yalnız ümumi olmasına
xüsusi, neytral vә әdalәtli olmasına
yalnız әdalәtli olmasına

217 Mülkiyyәt formasına, fiziki şәxslәrin vәtәndaşlığına vә kapitalın yerinә görә vergi dәrәcәlәri necә
müәyyәn edilir?

•

mülkiyyәt formasına görә müxtәlif dәrәcәlәrlә
kapitalın yerinә görә müxtәlif dәrәcәlәrlә
eyni dәrәcә ilә
müxtәlif dәrәcә ilә
fiziki şәxslәrin vәtәndaşlığına görә müxtәlif dәrәcәlәrlә

218 Azәrbaycan Respublikasında vergilәrin dәyişdirilmәsi vә ya lәğv edilmәsi necә hәyata keçirilir?

•

Heç bir halda dәyişdirilә bilmәz
Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Vergi Mәcәllәsinә dәyişiklik edilmәsi yolu ilә
Referendum yolu ilә
Beynәlxalq valyuta fondunun tövsiyәlәrinә әsasәn

219 Azәrbaycan Respublikasında vergi sistemi hansı vergilәrdәn ibarәtdir?
dövlәt vergilәri vә muxtar respublika vergilәri

•

dövlәt vergilәri, yerli vergilәr [bәlәdiyyә vergilәri]
dövlәt vergilәri, muxtar respublika vergilәri vә yerli vergilәr [bәlәdiyyә vergilәri]
yalnız dövlәt vergilәri
muxtar respublika vә yerli vergilәr [bәlәdiyyә vergilәri]

220 Xüsusi vergi rejimi dedikdә, nә nәzәrdә tutulur ?

•

müәyyәn dövr әrzindә vergilәrin hesablanması vә ödәnilmәsinin tәxirә salınması
müәyyәn dövr әrzindә vergilәrin ödәnilmәsinin xüsusi qaydası
müәyyәn dövr әrzindә vergilәrin hesablanması vә ödәnilmәsinin xüsusi qaydası
müәyyәn dövr әrzindә vergi bәyannamәlәrinin tәqdim edilmәsinin xüsusi qaydası
müәyyәn dövr әrzindә vergilәrin hesablanmasının xüsusi qaydası

221 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar vergitutmanın formaları sayılır?

•

bәyanetmә üzrә, bildiriş üzrә vә könüllü
mәnbәdәn, könüllü vә bildiriş üzrә
bәyannamә üzrә, bildiriş üzrә vә bilavasitә mәnbәdәn
mәcburi, könüllü vә bilavasitә mәnbәdәn
mәcburi, könüllü vә bәyanetmә üzrә

222 Vergi mәblәğlәrinin bәyannamә forması üzrә tutulması dedikdә nә başa düşülür?

•

Verginin tәdiyyә bildirişi әsasında gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsinәdәk tutulması
Verginin gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsinәdәk tutulması
Verginin gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsindәn sonra tutulması
Verginin tәdiyyә bildirişi әsasında gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsindәn sonra tutulması
Verginin tәdiyyә bildirişi әsasında vergi ödәyicisi tәrәfindәn ödәnilmәsi

223 Vergi mәblәğlәrinin bilavasitә mәnbәdәn tutulması dedikdә nә başa düşülür?

•

Verginin tәdiyyә bildirişi әsasında gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsinәdәk tutulması
Verginin tәdiyyә bildirişi әsasında vergi ödәyicisi tәrәfindәn ödәnilmәsi
Verginin gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsinәdәk tutulması
Verginin tәdiyyә bildirişi әsasında gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsindәn sonra tutulması
Verginin gәlir vә mәnfәәt әldә edilmәsindәn sonra tutulması

224 Hansı vergi dövlәt vergilәrinә aid deyildir?

•

aksizlәr
yol vergisi
fiziki şәxslәrin әmlak vergisi
әlavә dәyәr vergisi
fiziki şәxslәrin gәlir vergisi

225 Vergi Mәcәllәsi ilә bütün dövlәt vergilәrinin dәrәcәlәrinin hansı hәddi müәyyәn edilir?

•

yüksәk olmayan hәdlәri müәyyәn edilir
aşağı hәdlәri müәyyәn edilir
әn yüksәk hәdlәri müәyyәn edilir
orta hәdlәri müәyyәn edilir
optimal hәdlәri müәyyәn edilir

226 Hansı vergi yerli vergilәrә [bәlәdiyyә vergilәrinә] aid deyildir?
yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi

•

fiziki şәxslәrin әmlak vergisi
hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi
bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisә vә tәşkilatların mәnfәәt vergisi
fiziki şәxslәrin torpaq vergisi

227 Vergi mәblәğinin hesablanması üçün vergi dәrәcәsi aşağıdakılardan hansına tәtbiq olunur?

•

vergi güzәştlәri mәblәğinә
vergitutma obyektinә
vergitutma bazasına
bazar qiymәtinә
vergi dövrünün davametmә müddәtinә

228 Maddi aktivlәrin istifadә müddәti neçә ildәn çox olduqda, onlar әsas vәsait sayılır?

•

5 ildәn
2 ildәn
1 ildәn
4 ildәn
3 ildәn

229 Vergi Mәcәllәsindә başqa hallar nәzәrdә tutulmamışdırsa, vergitutma mәqsәdlәri üçün malların
[işlәrin, xidmәtlәrin] qiymәti kimi hansı qiymәt qәbul edilir?

•

bazar qiymәti
maya dәyәri vә rentabellik norması nәzәrә alınmaqla müәyyәn edilәn qiymәt
tәrәflәrin әmәliyyatda [әqddә] tәsbit etdiklәri qiymәt
maya dәyәri vә nәqliyyat xәrclәri nәzәrә alınmaqla müәyyәn edilәn qiymәt
statistik qiymәt

230 Vergitutma mәqsәdlәri üçün xalis mәnfәәt dedikdә nә başa düşülür?

•

dolayı vergilәr çıxıldıqdan sonra qalan mәnfәәt
balans mәnfәәti
mәnfәәt vergisi çıxıldıqdan sonra qalan mәnfәәt
royalti çıxıldıqdan sonra qalan mәnfәәt
mühasibat mәnfәәti

231 Vergitutma mәqsәdi ilә nәzarәtkassa aparatının müәyyәn olunmuş qaydada qeydiyyatı hansı
orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

gömrük orqanları
maliyyә orqanları
vergi orqanları
servis texniki xidmәt mәrkәzi
әdliyyә orqanları

232 Xeyriyyә tәşkilatı nәdir?

•

mәqsәdi gәlir әldә etmәk olmayan qeyridövlәt tәşkilatı
xeyriyyәçilik fәaliyyәtini hәyata keçirәn kommersiya tәşkilatı
xeyriyyәçilik fәaliyyәtini hәyata keçirәn qeyrikommersiya tәşkilatı
istәnilәn qeyrikommersiya tәşkilatı
әsas mәqsәdi gәlir әldә etmәk olan hüquqi şәxs

233 Neçә gün әrzindә vergi ödәyicisinin eyni xüsusiyyәtli vә ya eyni cinsli mallara [işlәrә,
xidmәtlәrә] tәtbiq etdiklәri qiymәtlәrin sәviyyәsi 30 %dәn çox dәyişdikdә, bazar qiymәti tәtbiq
edilir?

•

45 gün
10 gün
30 gün
15 gün
25 gün

234 Malların [işlәrin, xidmәtlәrin] bazar qiymәtlәri müәyyәnlәşdirilәrkәn qiymәtlәrә tәsir etmәyәn
amil hansıdır?

•

mallara [işlәrә, xidmәtlәrә] tәlәb vә tәklifin dәyişmәsi
malların mәnşә ölkәsi, alındığı vә ya tәqdim olunduğu yer
malların sahibinin vәtәndaşlığı
öhdәliklәrin icra olunması müddәti, ödәniş şәrtlәri
göndәrilmiş malların hәcmi

235 Müәyyәnlәşdirilmiş bazar qiymәtlәrindәn hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilir?

•

qalıq dәyәrinin müәyyәn edilmәsi mәqsәdlәri üçün
satış mәqsәdlәri üçün
vergitutma mәqsәdlәri üçün
alış mәqsәdlәri üçün
uçota alınma mәqsәdlәri üçün

236 Bank hesabının açılması mәqsәdi ilә şәhadәtnamәdublikat vergi ödәyicisinә nә vaxt verilmir?

•

vergilәr, faizlәr vә maliyyә sanksiyaları üzrә borcu olmadıqda
vergi ödәyicisi bәyannamә tәqdim etmәdiyi halda
büdcәyә vergilәr, faizlәr vә maliyyә sanksiyaları üzrә borcu olduqda
yalnız büdcәyә vergilәr üzrә borcu olduqda
istәnilәn halda verilir

237 Vergi ödәyicisi uçota alınması haqqında şәhadәtnamә aldıqdan sonra vergi orqanı tәrәfindәn ona
bank idarәsindә hesab açmaq üçün neçә gün müddәtindә şәhadәtnamәdublikat verilir?

•

6 gündәn gec olmayaraq
3 gündәn gec olmayaraq
2 gündәn gec olmayaraq
dәrhal
6 gündәn gec olmayaraq

238 Şәhadәtnamәdublikatın vә onun alınması üçün vergi ödәyicisi tәrәfindәn verilәn әrizәnin
forması hansı dövlәt orqanı tәrәfindәn tәsdiq olunur?

•

Maliyyә Nazirliyi ilә razılaşdırılmaqla Vergilәr Nazirliyi
Әdliyyә Nazirliyi ilә razılaşdırılmaqla Vergilәr Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi ilә razılaşdırılmaqla Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
Әdliyyә Nazirliyi ilә razılaşdırılmaqla Maliyyә Nazirliyi

239 Vergi orqanı şәhadәtnamәdublikatı vergi ödәyicisinә verdikdәn sonra neçә gün müddәtinә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanına [Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna] mәlumatı göndәrir?

•

•

1 gün müddәtinә
15 gün müddәtinә
3 gün müddәtinә
10 gün müddәtinә
5 gün müddәtinә

240 Vergi orqanı şәhadәtnamәdublikatı vergi ödәyicisinә verdikdәn sonra müvafiq icra hakimiyyәti
orqanına [Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna] mәlumatı hansı qaydada göndәrir?

•

bu barәdә mәlumat göndәrilmir
yalnız elektron daşıyıcı vasitәsilә
elektron vә [vә ya] kağız daşıyıcılar vasitәsilә
yalnız kağız daşıyıcılar vasitәsilә
istәnilәn qaydada

241 Şәhadәtnamәdublikat alındığı tarixdәn neçә gün müddәtindә hesabın açılması üçün istifadә
olunmadıqda qüvvәdәn düşmüş hesab edilir?

•

5 gün
15 gün
10 gün
belә bir mәhdudiyyәt nәzәrdә tutulmayıb
20 gün

242 Vergi orqanı bank idarәsindәn bildirişi aldıqdan vә bildirişdә göstәrilәn mәlumatları vergi uçotu
mәlumatlarına daxil etdikdәn sonra neçә gün müddәtinә hәmin mәlumatları müvafiq icra hakimiyyәti
orqanına [Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna] elektron vә [vә ya] kağız daşıyıcılar vasitәsilә göndәrir?

•

15 gün müddәtinә
5 gün müddәtinә
1 gün müddәtinә
30 gün müddәtinә
10 gün müddәtinә

243 Şәhadәtnamә dublikatın bildiriş hissәsi neçә gün müddәtindә bank idarәsi tәrәfindәn
qaytarılmadıqda, vergi orqanı onun sәbәblәrini dәqiqlәşdirmәyә başlayır?

•

15 gün
3 gün
10 gün
30 gün
5 gün

244 Vergi nәzarәtini hәyata keçirmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikasında
fәaliyyәt göstәrәn xarici ölkәlәrin diplomatik vә konsulluq nümayәndәliklәri, habelә beynәlxalq
tәşkilatların nümayәndәliklәri hansı orqanda uçota alına bilәrlәr?

•

gömrük orqanında
yerli [bәlәdiyyә] orqanında
vergi orqanında
xarici işlәr nairliyindә
maliyyә orqanında

245 Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn xarici ölkәlәrin diplomatik vә konsulluq
nümayәndәliklәri, habelә beynәlxalq tәşkilatların nümayәndәliklәri hansı qaydada uçota alına

bilәrlәr?

•

hәmin şәxslәrin qanunvericilikdә uçota alınması nәzәrdә tutulmamışdır
onların yalnız müstәsna hallarda uçota alınması nәzәrdә tutulmuşdur
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq uçota alına bilәrlәr
öz ölkәlәrinin qanunvericiliklәrinә uyğun olaraq uçota alına bilәrlәr
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq hәmin şәxslәr vergi orqanlarında uçota alınmırlar

246 İri vergi ödәyicilәrinә aid edilәn müәssisәlәrin olduqları yer üzrә uçotdan çıxarılaraq
mәrkәzlәşdirilmiş qaydada yenidәn uçota alınması vә ya mәrkәzlәşdirilmiş uçotdan çıxarılması barәdә
Vergilәr Nazirliyinin müәyyәn etdiyi vergi orqanı tәrәfindәn nә vaxtadәk qәrar qәbul edilir?

•

hәr il iyun ayının 30dәk
hәr il may ayının 1dәk
hәr il may ayının 15dәk
hәr il yanvar ayının 1dәk
hәr il iyun ayının 10dәk

247 Xarici dövlәtin rezidentinin Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn vә daimi
nümayәndәlik yaratmayan bölmәlәrinin uçota alınması barәdә verilәn әrizәyә aşağıdakı göstәrilәn
sәnәdlәrdәn hansıları әlavә edilmәlidir: 1. xarici hüquqi şәxsin qeydiyyata alındığı dövlәtdә qeydiyyat
[inkorporasiya] sәnәdi vә ticarәt reyestrindәn çıxarış; 2. xarici dövlәtin rezidentinin sәlahiyyәtli
orqanının Azәrbaycan Respublikasında daimi nümayәndәlik yaratmayan bölmәsinin yaradılması
haqqında qәrar vә tәsis sәnәdlәri; 3. xarici hüquqi şәxsin qeydiyyata alındığı ölkәdә vә digәr ölkәlәrdә
әldә etdiyi gәlirlәr barәdә mәlumatlar; 4. xarici hüquqi şәxsin qeydiyyata alındığı ölkәdә vә digәr
ölkәlәrdәki rәhbәrlәrinin [tәmsilçilәrinin] şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdlәrin surәti; 5. Azәrbaycan
Respublikasında hüquqi ünvanını tәsdiq edәn sәnәd [icarә müqavilәsi, mülkiyyәt hüququnu tәsdiq
edәn vә ya digәr sәnәdlәr] vә bölmәnin rәhbәrinin [tәmsilçisinin] şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin
surәti.

•

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

248 İdarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxs tәrәfindәn uçota alınma barәdә verdiyi
әrizәyә aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansıları әlavә edilmәlidir? 1. qeydiyyata alındığı dövlәtdә qeydiyyat
[inkorporasiya] sәnәdi vә ticarәt reyestrindәn çıxarış vә tәsis sәnәdlәri; 2. Azәrbaycan
Respublikasında hüquqi ünvanını tәsdiq edәn sәnәd [icarә müqavilәsi, mülkiyyәt hüququnu tәsdiq
edәn vә ya digәr sәnәdlәr] vә hüquqi şәxsin rәhbәrinin [tәmsilçinin] şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin
surәti; 3. xarici hüquqi şәxsin qeydiyyata alındığı ölkәdә vә digәr ölkәlәrdәki rәhbәrlәrinin
[tәmsilçilәrinin] şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdlәrin surәti; 4. Azәrbaycan Respublikasında vә digәr
ölkәlәrdә bilavasitә vә ya dolayısı yolla nәzarәtindә olan qurumlar vә gәlir mәnbәlәri haqqında
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn forma üzrә mәlumat; 5. xarici hüquqi
şәxsin qeydiyyata alındığı ölkәdә vә digәr ölkәlәrdәki fәaliyyәt növlәri barәdә mәlumat.

•

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

249 Xarici dövlәtin rezidentinin Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn daimi nümayәndәlik
yaratmayan bölmәsinin vergi uçotundan çıxarılması vә VÖENin lәğv edilmәsi aşağıdakı hansı

hallarda hәyata keçirilir? 1. xarici dövlәtin rezidenti olan şәxs vә ya daimi nümayәndәlik yaratmayan
bölmә lәğv edildikdә; 2. daimi nümayәndәlik yaratmayan bölmәnin fәaliyyәti daimi nümayәndәlik
yaratdıqda; 3. daimi nümayәndәlik yaratmayan bölmә fәaliyyәtini müvәqqәti dayandırdıqda; 4. daimi
nümayәndәlik yaratmayan bölmәnin rәhbәri [tәmsilçisi] köçdükdә.

•

2.4
2.3
1.2
1.3
3.4

250 İdarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxsin vergi uçotundan çıxarılması vә vergi
ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsinin lәğv edilmәsi aşağıdakı hansı hallarda hәyata keçirilir? 1.
idarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxsin qeydiyyata alındığı [inkorporasiya]
dövlәtdә lәğv edildikdә; 2. idarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxsin rezidentliyi
dәyişildikdә; 3. idarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxs fәaliyyәtini müvәqqәti
dayandırdıqda; 4. idarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxs zәrәrә düşdükdә.

•

3.4
1.3
1.2
2.3
2.4

251 Vergi ödәyicisi olan fiziki şәxslәr uçota alındıqda onların şәxsi mәlumatlarına aşağıdakı hansı
mәlumatlar daxil edilir? 1. onların adı, doğulduğu tarix vә yer; 2. cinsi vә yaşadığı ünvan; 3. ailә
vәziyyәti barәdә mәlumat; 4. şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin mәlumatları vә vәtәndaşlığı; 5. siyasi
mәnsubiyyәti.

•

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

252 Vergi ödәyicilәrinin uçot mәlumatlarında dәyişikliklәr hansı sәnәd әsasında aparılır?

•

Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş forma üzrә tәqdim etdiklәri әrizә әsasında
vergi ödәyicisinin telefon mәlumatı әsasında
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş forma üzrә tәqdim etdiklәri әrizә әsasında
vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn rәsmi mәktub әsasında

253 Vergi ödәyicilәrinin vahid dövlәt reyestrinin aparılması aşağıdakı göstәrilәnlәrin hansılarından
ibarәtdir? 1. xronoloji qaydada vergi ödәyicilәrinin reyestr jurnalının aparılması vә lәğv edilmiş vergi
ödәyicilәrinin reyestr jurnalının aparılması; 2. uçota alınmış vergi ödәyicilәrinin reyestr
mәlumatlarında dәyişikliklәrlә bağlı dәqiqlәşdirmәlәrin aparılması; 3. uçota alınmış vergi
ödәyicilәrinin ödәdiklәri vergilәrin uçotunun aparılması; 4. uçota alınmış vergi ödәyicilәrinә müvafiq
mәlumatın verilmәsi; 5. vergi ödәyicilәrinә tәtbiq edilmiş maliyyә sanksiyalarının uçotunun
aparılması.

•

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

254 Bank hesabının açılması mәqsәdi ilә hansı halda vergi ödәyicisinә müәyyәn edilmiş müddәtdә
şәhadәtnamәdublikat verilmir?

•

vergi ödәyicisi nәzarәtkassa aparatını qeydiyyatdan keçirmәdikdә
vergi orqanının istәyi olduqda
vergi ödәyicisinin büdcәyә vergilәr, faizlәr vә maliyyә sanksiyaları üzrә borcu olduqda
vergi hesabatlarını Vergi Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş qaydada vә müddәtlәrdә vergi orqanına tәqdim
etmәdikdә
vergi ödәyicisi sәnәdlәri tәqdim etmәdikdә

255 Vergi orqanları tәrәfindәn keçirilәn vergi yoxlamaları hansı formalarda ola bilәr?

•

sәyyar vә kameral vergi yoxlamaları, operativ vergi nәzarәti
sәyyar vergi yoxlaması vә operativ vergi nәzarәti
sәyyar vә kameral vergi yoxlamaları
operativ vergi nәzarәti vә xronometraj metodu ilә müşahidә
operativ vergi nәzarәti vә kameral vergi yoxlaması

256 Kameral vergi yoxlaması harada keçirilir?

•

mәlumat alındığı mәnbәdә
vergi ödәyicisinin obyektindә
yerlәrә getmәdәn vergi orqanında
yoxlamanı keçirәn әmәkdaşın istәyi ilә istәnilәn yerdә
banklar vә ya kredit tәşkilatlarından alınmış mәlumatlar әsasında hәmin tәşkilatlarda

257 Kameral vergi yoxlaması hansı müddәt әrzindә hәyata keçirilir?

•

sәnәdlәrin vergi orqanına tәqdim edildiyi gündәn 20 gün müddәtindә
vergi bәyannamәsinin verilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş müddәtdәn sonra 20 gün müddәtindә
sәnәdlәrin vergi orqanına tәqdim edildiyi gündәn 30 gün müddәtindә
sәnәdlәrin vergi orqanına tәqdim edildiyi gündәn 10 gün müddәtindә
vergi bәyannamәsinin verilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş müddәtdәn sonra 30 gün müddәtindә

258 Kameral vergi yoxlaması vergi ödәyicisi tәrәfindәn verginin hesablanması vә ödәnilmәsi üçün
әsas olan sәnәdlәrin vergi orqanına tәqdim edildiyi gündәn neçә gün müddәtindә keçirilir?

•

20 gün
10 gün
30 gün
40 gün
15 gün

259 Aşağıda göstәrilәn hallardan hansı biri olduqda, yuxarı vergi orqanının әsaslandırılmış qәrarına
әsasәn sәyyar vergi yoxlamasının nәticәlәri üzrә aktın tәrtibi müddәti 30 gündәn çox olmayan
müddәtә uzadıla bilәr?

•

sәyyar vergi yoxlaması zamanı vergi yoxlamasını aparan vәzifәli şәxslәr xәstәlәndikdә
yoxlama üçün zәruri olan sәnәdlәr vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilmәdikdә
sәyyar vergi yoxlaması ilә әlaqәdar vergi orqanları tәrәfindәn göndәrilәn sorğulara cavabların alınma
müddәtlәri cavab göndәrәn tәrәfindәn pozulduqda
sәyyar vergi yoxlamasının nәticәlәri üzrә aktın tәrtibi müddәti uzadıla bilmәz
sәyyar vergi yoxlamasının keçirilmәsi zamanı aparılan inventarizasiyanın keçirilmәsi müddәti uzadıldıqda

260 Növbәti sәyyar vergi yoxlaması keçirilәrkәn vergi ödәyicisinә göndәrilәn bildirişdә nәlәr
göstәrilmәlidir? 1. vergi ödәyicisinin hüquq vә vәzifәlәri; 2. vergi orqanının hüquq vә vәzifәlәri; 3.

vergi ödәyicisinin hüquqi ünvanı vә tәsisçilәri; 4. vergi yoxlamasının әsası vә tarixi 5. vergi
ödәyicisinin obyektlәrinin sayı vә hansı növ vergilәrin ödәyicisi olması.

•

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

261 Aşağıda göstәrilәn hansı hallarda yuxarı vergi orqanının әsaslandırılmış qәrarına әsasәn sәyyar
vergi yoxlamasının nәticәlәri üzrә aktın tәrtibi müddәti 30 gündәn çox olmayan müddәtdә uzadıla
bilәr: 1. sәyyar vergi yoxlamasının obyektiv vә dolğun keçirilmәsi üçün zәruri olan sәnәdlәr, o
cümlәdәn vergi orqanının sorğusuna cavab xarici ölkәdәn alındıqda; 2. yoxlama üçün zәruri olan
sәnәdlәr vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim olunmadıqda; 3. nümunә kimi götürülәn әşyaların tәdqiqi,
sәyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertizanın keçirilmәsi vә ya mütәxәssis tәrәfindәn rәy verilmә üçün
müxtәlif bilik sahәlәrindәn istifadә etmәklә aparıldıqda; 4. sәyyar vergi yoxlaması ilә әlaqәdar vergi
orqanları tәrәfindәn göndәrilәn sorğulara cavabların alınma müddәtlәri cavab göndәrәn şәxslәr
tәrәfindәn pozulduqda; 5. sәyyar vergi yoxlaması keçirilәn zaman aparılan inventarizasiyanın müddәti
uzadıldıqda.

•

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

262 Növbәdәnkәnar sәyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tәrәfindәn aşağıda göstәrilәn hansı
hallarda keçirilә bilәr: 1. verginin hesablanması vә ödәnilmәsi üçün zәruri olan vergi hesabatı
sәnәdlәri müәyyәn edilmiş müddәtdә vә bu barәdә vergi orqanının xәbәrdarlığından sonra da tәqdim
edilmәdikdә; 2. digәr vergi ödәyicilәrindәn daxil olmuş anonim mәlumatlar olduqda; 3. vergi
yoxlamasının nәticәlәri üzrә tәrtib edilmiş aktda dürüst olmayan vә [vә ya] tәhrif olunmuş mәlumatlar
aşkar edildikdә; 4. ӘDV üzrә artıq ödәnilmiş vergi, faiz vә maliyyә sanksiyası digәr vergilәrin,
faizlәrin vә maliyyә sanksiyalarının ödәnilmәsi hesabına vә ya sonrakı öhdәliklәr üzrә ödәmәlәrin
hesabına aid edildikdә; 5. vergi ödәyicisi ödәnilmәli olan vergi mәblәğlәrini vaxtında vә tam
ödәmәdikdә.

•

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

263 Kameral yoxlama aparmaq üçün vergi ödәyicisindәn tәqdim olunmuş bәyannamә ilә bağlı
sәnәdlәrdә olan mәlumatlar arasında ziddiyyәt vә ya sәhv aşkar edildikdә vergi orqanı hansı tәdbirlәri
görә bilәr?

•

heç bir tәdbir görmәk hüququ yoxdur
dәrhal növbәdәnkәnar sәyyar vergi yoxlaması keçirilmәsinә başlanıla bilәr
vergi ödәyicisindәn әlavә mәlumat, sәnәd vә izahat tәlәb edә bilәr
dәrhal maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir
vergi ödәyicisinin fәaliyyәtinin dayandırılması üçün mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr

264 Kameral yoxlama zamanı vergi bәyannamәsindә vergilәrin düzgün hesablanmaması [vergi
mәblәğinin az vә ya artıq göstәrilmәsi] aşkar edildikdә, vergi ödәyicisinә göndәrilәn bildirişdә
vergilәrin hesablanmasına dair mәlumatdan başqa daha hansı mәlumatlar göstәrilmәlidir?

•

heç bir әlavә mәlumat göstәrilmir
vergi ödәyicisinin vә vergi orqanının hüquqları
hesablamanın sәbәblәri vә Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq vergi ödәyicisinin
yalnız Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq vergi ödәyicisinin şikayәt etmәk hüququ
yalnız vergi ödәyicisinin hüquqları

265 Hansı hallarda xronometraj metodu ilә sonuncu müşahidәnin nәticәlәri vergilәrin hesablanması
üçün әsas götürülә bilәr?

•

hәmişә әsas götürülür
yuxarı vergi orqanı xronometraj metodu ilә sonuncu müşahidәnin nәticәlәrini lәğv etmәdikdә
vergi ödәyicisindәn xronometraj metodu ilә yeni müşahidә keçirilmәsi barәdә müraciәt daxil olduqda
heç vaxt әsas götürülә bilmәz
vergi ödәyicisindәn xronometraj metodu ilә yeni müşahidә keçirilmәsi barәdә müraciәt daxil olmadıqda

266 Növbәdәnkәnar sәyyar vergi yoxlaması keçirildikdә, vergi orqanı tәrәfindәn vergi ödәyicisinә
vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçә gün әvvәl yazılı bildiriş göndәrilir?

•

5 gün
10 gün
bildiriş göndәrilmir
30 gün
15 gün

267 Sәyyar vergi yoxlamasının neçә forması vardır?

•

5
1
2
3
4

268 Sәyyar vergi yoxlaması hansı orqanın qәrarı әsasında keçirilir?

•

dövlәt xәzinәdarlıq vә statistika orqanlarının
maliyyә orqanlarının
vergi orqanının
әdliyyә orqanlarının
vergi vә maliyyә orqanlarının

269 Növbәti sәyyar vergi yoxlaması neçә gündәn artıq davam edә bilmәz?

•

mәhdudiyyәt yoxdur
31 gün
30 gün
15 gün
20 gün

270 Müstәsna hallarda yuxarı vergi orqanının qәrarına әsasәn sәyyar vergi yoxlamasının keçirilmәsi
müddәti neçә günә qәdәr artırıla bilәr?

•

31 günәdәk
60 günәdәk
90 günәdәk
60 günәdәk

30 günәdәk

271 Yuxarı vergi orqanının әsaslandırılmış qәrarına әsasәn müәyyәn hallarda sәyyar vergi
yoxlamasının nәticәlәri üzrә aktın tәrtibi müddәti neçә gündәn çox olmayan müddәtdә uzadıla bilәr?

•

15 gündәn
60 gündәn
30 gündәn
90 gündәn
20 gündәn

272 Növbәti sәyyar vergi yoxlaması ildә neçә dәfәdәn çox olmayaraq keçirilir?

•

2 ildәn bir
3 dәfәdәn
1 dәfәdәn
belә bir mәhdudiyyәt nәzәrdә tutulmuşdur
2 dәfәdәn

273 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya hansı orqanın әsaslandırılmış qәrarı ilә aparılır?

•

maliyyә orqanının
mәhkәmәnin
vergi orqanının
nazirlәr kabinetinin
prokurorluğun

274 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiyanın aparılması qaydaları hansı orqan tәrәfindәn
müәyyәn edilmişdir?

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Milli Mәclis
Nazirlәr Kabineti
Maliyyә nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi

275 Sәyyar vergi yoxlamasının nәticәlәri hansı sәnәdlә rәsmilәşdirilir?

•

rәsmilәşdirilmir
arayışla
vergi yoxlaması aktı ilә
vergi yoxlaması protokolu ilә
bildirişlә

276 Vergi yoxlaması aktının forması vә onun tәrtib edilmәsinә dair tәlәblәr hansı orqan tәrәfindәn
müәyyәn edilmişdir?

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Әdliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti

277 Vergi yoxlaması aktının bir nüsxәsi vergi ödәyicisinә [onun sәlahiyyәtli nümayәndәsinә] verilmә
tarixini tәsdiq edәn üsulla aktın tәrtib edildiyi tarixdәn sonra neçә gündәn gec olmayaraq verilir vә ya

göndәrilir?

•

mәhdudiyyәt qoyulmur
10 gündәn
5 gündәn
dәrhal
15 gündәn

278 Sәyyar vergi yoxlamasını keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsi yoxlama üçün zәruri olan
sәnәdlәri vergi ödәyicisindәn müәyyәn edilmiş qaydada tәlәb edәrsә, sәnәdlәrin verilmәsi barәsindә
tәlәb yönәldilәn şәxs hәmin sәnәdlәri neçә gün müddәtindә vergi orqanına tәqdim etmәlidir?

•

7 gün
5 gün
30 gün
15 gün
10 gün

279 Sәyyar vergi yoxlamasını keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsi yoxlama üçün zәruri olan
sәnәdlәri vergi ödәyicisindәn hansı qanunvericilik aktı ilә müәyyәn edilmiş qaydada tәlәb edә bilәr?

•

Gömrük Mәcәllәsi ilә
Mülki Mәcәllә ilә
Vergi Mәcәllәsi ilә
Mülki Prosessual Mәcәllә
Cinayәt Mәcәllәsi ilә

280 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı vergilәrin hesablanması üçün zәruri olmayan sәnәdlәrin vә
nümunә kimi әşyaların hansı vaxtlarda götürülmәsinә yol verilmir?

•

mühasib mәşğul olduğu müddәtdә
saat 13.00dan saat 14.00dәk olan müddәtә
zәruri olmayan sәnәdlәrin vә nümunә kimi әşyaların götürülmәsi qadağandır.
vergi ödәyicisinin iş vaxtı
gecә vaxtı [axşam saat 22.00dan sәhәr saat 8.00dәk olan müddәtә]

281 Sәnәdlәrin vә әşyaların nümunә kimi götürülmәsi barәdә hansı sәnәd tәrtib olunur?

•

bildiriş
heç bir sәnәd tәrtib olunmur
protokol
arayış
akt

282 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı mütәxәssis hansı orqanın qәrarı әsasında dәvәt olunur?

•

Nazirlәr Kabinetinin
mәhkәmәnin
sәyyar vergi yoxlamasını hәyata keçirәn vergi orqanının
әdliyyә orqanının
yuxarı vergi orqanının

283 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı mütәxәssis hansı sәnәd әsasında cәlb edilir?
mütәxәssisin işlәdiyi tәşkilatın rәhbәrinin tapşırığı әsasında

•

göndәriş әsasında
müqavilә әsasında
tәlәbnamә әsasında
mәhkәmәnin qәrarı әsasında

284 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı müşahidәçi kimi kimlәrin iştirakına yol verilmir?

•

hüquqmühafizә orqanı işçilәrinin
maliyyә orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin
vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin
әdliyyә orqanlarının әmәkdaşlarının
sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan vәtәndaşların

285 Vergi yoxlamaları zamanı eyni şәxs vergi orqanları tәrәfindәn vergi ili әrzindә neçә dәfәdәn artıq
müşahidәçi kimi dәvәt oluna bilmәz?

•

2 dәfәdәn
3 dәfәdәn
1 dәfәdәn
mәhdudiyyәt nәzәrdә tutulmamışdır
4 dәfәdәn

286 Sәyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nәticәlәri üzrә vergi orqanının rәhbәri
[rәhbәrin müavini] neçә gün müddәtindә qәrar çıxarır?

•

20 gün
5 gün
10 gün
30 gün
15 gün

287 Kameral vergi yoxlaması zamanı vergi bәyannamәsindә vergilәrin düzgün hesablanmaması
[vergi mәblәğinin az vә ya artıq göstәrilmәsi] aşkar edildikdә, vergi ödәyicisinә neçә gün müddәtindә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi formada vergilәrin hesablanmasına dair bildiriş
göndәrilir?

•

7 gün
10 gün
5 gün
dәrhal
15 gün

288 Vergi orqanı kameral yoxlamanın keçirilmәsi üçün müәyyәn edilmiş qaydalara riayәt etmәdikdә,
sәyyar vergi yoxlaması keçirilәn zaman yoxlamanın keçirildiyi vaxta qәdәr yol verdiyi vә kameral
yoxlama ilә müәyyәn edilә bilәn sәhvlәri vergi ödәyicisi hansı müddәt әrzindә düzәltmәk hüququ
vardır?

•

45 gün
10 gün
30 gün
düzәliş etmәk hüququ yoxdur
20 gün

289 Bilavasitә sәyyar vergi yoxlamasını keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxslәrinә vergi ödәyicisinin
sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün istifadә etdiyi әrazilәrә vә ya binalara [yaşayış binaları

[sahәlәri] istisna olmaqla] daxil olmağa icazә verilmәdikdә, yoxlamanı keçirәn vergi orqanının
vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn hansı sәnәd tәrtib edilir?

•

protokol tәrtib edilir
vergi orqanının rәhbәrinin adına mәruzә hazırlanır
akt tәrtib edilir
tәlәbnamә tәrtib edilir
arayış tәrtib edilir

290 Sәyyar vergi yoxlamasını bilavasitә hәyata keçirәn vergi orqanının vәzifәli şәxsinә tәlәb olunan
sәnәdlәr vergi ödәyicisi tәrәfindәn qanunla müәyyәn olunmuş müddәtdә tәqdim edilmәdikdә vә ya
hәmin sәnәdlәrin onda olmaması vergi ödәyicisi tәrәfindәn bildirildikdә, yoxlamanı hәyata keçirәn
vergi orqanının vәzifәli şәxslәri vә vergi ödәyicisi tәrәfindәn imzalanan hansı sәnәd tәrtib edilir?

•

protokol tәrtib edilir
vergi orqanının rәhbәrinin adına mәruzә hazırlanır
akt tәrtib edilir
tәlәbnamә tәrtib edilir
arayış tәrtib edilir

291 Nümunә kimi götürülmüş әşyalar istehlak xassәlәrini itirdikdә onların dәyәri kim tәrәfindәn
ödәnilir?

•

yerli maliyyә idarәsi tәrәfindәn ödәnilir
vergi ödәyicisi tәrәfindәn ödәnilir
vergi orqanı tәrәfindәn ödәnilir
nümunә kimi әşyaları götürmüş vergi orqanının әmәkdaşının şәxsi vәsaiti hesabına
ödәnilmir

292 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertiza keçirildikdә ekspertin rәyindә hansı mәlumatlar әks
etdirilir?

•

yalnız ekspert tәrәfindәn qoyulan suallara әsaslandırılmış cavablar
yalnız ekspert tәrәfindәn aparılan araşdırma
ekspert tәrәfindәn aparılan araşdırma, gәldiyi nәticәlәr vә qoyulan suallara әsaslandırılmış cavablar
yalnız ekspertin gәldiyi nәticә
ekspertiza zamanı aşkar olunan vә iş üçün әhәmiyyәtli olan hallar vә faktlar

293 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı hansı hallarda mütәxәssis dәvәt oluna bilәr?

•

dәvәt olunmur
mәhkәmәnin qәrarı ilә
vergi ödәyicisinin tәlәbi ilә
yuxarı vergi orqanının göstәrişi ilә
dәvәt olunmur

294 Sәyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nәticәlәri üzrә vergi orqanının rәhbәri
[rәhbәrin müavini] 10 gün müddәtindә hansı qәrarı çıxarır?

•

operativ vergi nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi haqqında
vergi ödәyicisinin әmlakının siyahıya alınması haqqında
vergi ödәyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi haqqında
inventarizasiyanın keçirilmәsi haqqında
xronometraj metodu ilә müşahidә aparılması haqqında

295 Aşağıdakı hansı hallarda keçirilәn yoxlamalar istisna olmaqla, vergi orqanı tәrәfindәn
yoxlanılmış vergi dövrü üçün vergi ödәyicisinin ödәdiyi vә ya ödәmәli olduğu vergilәr üzrә sәyyar
vergi yoxlamalarının keçirilmәsi qadağandır? 1. növbәti vergi yoxlaması keçirildikdә; 2. vergi
ödәyicisi olan hüquqi şәxslәr lәğv edildikdә; 3. növbәdәnkәnar vergi yoxlaması keçirildikdә; 4.
istәnilәn halda; 5. hüquqi şәxs yaratmadan sahibkarlıq fәaliyyәti göstәrәn fiziki şәxs sahibkarlıq
fәaliyyәtinә xitam verilmәsi barәdә müraciәt etdikdә

•

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

296 Vergi ödәyicisinin hesabat dövründә sahibkarlıq vә ya digәr vergi tutulan әmәliyyatı olmadığı
halda, vergi hesabatının әvәzinә vergi orqanına tәqdim etdiyi arayış nә vaxt qüvvәsini itirir?

•

arayışın tәqdim edildiyi gündәn 1 il keçdikdәn sonra
vergi hesabatlarının verilmәsi üzrә öhdәlik başa çatdığı gündәn
arayışın tәqdim edildiyi gündәn
vergi hesabatlarının verilmәsi üzrә öhdәlik yarandıqdan 3 gün sonra
vergi hesabatlarının verilmәsi üzrә öhdәlik yarandığı gündәn

297 Kimlәr vergi agenti hesab olunur?

•

vergi ödәyicilәrinin fәaliyyәtini izlәyәn xüsusi şәxslәr
vergi ödәyicisinin kommersiya sirrini bilәn şәxslәr
vergi ödәyicisinin vergisini hesablamağa, onu vergi ödәyicisindәn tutmağa vә tәyinatı üzrә köçürmәyә borclu
olan şәxslәr
özәl vergi xidmәti fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәr
vergi ödәyicisinin ailә üzvlәri

298 Vergitutma mәqsәdlәri üçün bir şәxsin digәr şәxsin әmlakında bilavasitә vә ya dolayısı iştirak
payı vә ya sәs hüququ neçә faizdәn az olmadıqda, bu şәxslәr qarşılıqlı surәtdә asılı olan şәxslәr
sayılırlar?

•

5 faiz
15 faiz
20 faiz
25 faiz
10 faiz

299 Azәrbaycan Respublikasında qeyrirezident hüquqi şәxsin vә ya qeyrirezident fiziki şәxsin daimi
nümayәndәliyi istәnilәn 12 ay әrzindә Azәrbaycan Respublikasındakı fәaliyyәti üstüstә neçә gündәn
az olmadıqda daimi nümayәndәlik vasitәsi ilә hәyata keçirilәn fәaliyyәt sayılır?

•

30 gündәn
183 gündәn
90 gündәn
45 gün
60 gündәn

300 Vergitutma mәqsәdlәri üçün qeyrirezident müәssisәsinin vә ya qeyrirezident fiziki şәxsin
istәnilәn 12 ay әrzindә üstüstә 90 gündәn az müddәtdә Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt
göstәrdiyi hәr hansı yer daimi nümayәndәlik sayılmadıqda, bu halda Azәrbaycan mәnbәyindәn әldә
olunan gәlirdәn hansı qaydada vergi tutulur?

•

Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq müstәsna hallarda bu gәlirlәr vergiyә cәlb olunur
bu gәlirlәrdәn vergi tutulmur
Vergi Mәcәllәsinә әsasәn ödәniş mәnbәyindә vergiyә cәlb edilir
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq bildiriş üzrә vergiyә cәlb olunur
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq bәyannamә üzrә vergiyә cәlb olunur

301 Azәrbaycan Respublikasında dövlәt vergi orqanlarını hansı orqanlar tәşkil edir?

•

yalnız müvafiq icra hakimiyyәti orqanları
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә maliyyә orqanları
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә bilavasitә ona tabe olan vergi orqanları
vergi vә gömrük orqanları
yalnız vergi orqanları

302 Xidmәti fәaliyyәtlә әlaqәdar vergi orqanının işçisinin vә ya onun ailә üzvlәrinin әmlakına dәymiş
zәrәr hansı vәsait hesabına ödәnilir?

•

yerli [bәlәdiyyә] büdcәsinin vәsaiti hesabına
vergi orqanlarının büdcәdәnkәnar fondunun vәsaiti hesabına
sonradan tәqsirkar şәxsdәn tutulmaqla tam hәcmdә dövlәt büdcәsinin vәsaiti hesabına
hәm dövlәt büdcәsinin, hәm dә vergi orqanlarının büdcәdәnkәnar fondunun vәsaiti hesabına
hәmkarlar tәşkilatının vәsaitlәri hesabına

303 Әmәliyyataxtarış fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә müәyyәn olunmuş
hallarda vә qaydada vәtәndaşların vergi mәsәlәlәri ilә bağlı sorğusunun hәyata keçirilmәsi vergi
orqanlarının hüquqlarına aiddirmi?

•

yalnız vәtәndaşın razılığı olduqda
ancaq mәhkәmәnin qәrarı olduğu halda
yalnız yuxarı orqanların tәlәbi olduğu halda
aiddir
aid deyil

304 Yuxarı vergi orqanları tabeliyindә olan vergi orqanlarının vә onların vәzifәli şәxslәrinin qeyri
qanuni aktlarını vә qәrarlarını lәğv edә bilәrlәrmi?

•

yalnız qismәn lәğv edә bilәr
lәğv edә bilmәzlәr
lәğv edә bilәrlәr
yuxarı vergi orqanı mәhkәmәyә müraciәt edir vә yalnız mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş qәrarından
sonra lәğv edә bilәr
qeyriqanuni aktı vә qәrarı qәbul etmiş vәzifәli şәxsi cәzalandıra bilәr, lakin akt vә qәrarı lәğv edә bilmәz

305 Kommersiya hüquqi şәxslәrin dövlәt qeydiyyatını vә dövlәt reyestrini aparmaq vә bununla bağlı
mәlumatları qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada vә müddәtlәrdә müvafiq icra hakimiyyәti
orqanlarına göndәrmәk vergi orqanlarının vәzifәlәrinә aiddirmi?

•

Mәhkәmә orqanlarının müvafiq qәrarı olduqda aiddir
aid deyil
aiddir
yalnız ASAN xidmәt mәrkәzlәrinin vәzifәlәrinә aiddir
Әdliyyә orqanlarının vәzifәlәrinә aiddir

306 Hansı halda vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin vergi ödәyicilәrinә münasibәtdә öz xidmәti
vәzifәlәrini hәyata keçirmәk yolverilmәzdir?

•

vergi orqanının vәzifәli şәxslәrinin vergi ödәyicilәrinin fәaliyyәtindә maliyyә marağı olmadıqda
hәmin şәxslәrlә vergi ödәyicilәri arasındakı münasibәtlәr dostluq münasibәtlәri olmadıqda
hәmin şәxslәrlә vergi ödәyicilәri arasındakı münasibәtlәr ailә üzvlәrinin münasibәtlәri olduqda
Belә bir mәhdudiyyәt nәzәrdә tutulmamışdır
hәmin şәxslәrlә vergi ödәyicilәri arasındakı münasibәtlәr şәxsi tanışlıq xarakteri daşımadıqda

307 Kommersiya hüquqi şәxslәri, habelә xarici kommersiya hüquqi şәxsinin nümayәndәlik vә
filialları hansı dövlәt orqanında qeydiyyata alınırlar?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsindә
Maliyyә Nazirliyindә
Vergilәr Nazirliyindә
İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyindә
Әdliyyә Nazirliyindә

308 Aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәri üzrә nağd pul hesablaşmalarının aparılması nәzarәt
kassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyә bilәr? 1. Qәzet vә jurnalların satışı [belә satış
dövriyyәsinin ümumi dövriyyәdәki payı 50 faizdәn çox olduqda]; 2. Qiymәtli kağızların satışı; 3.
Xırda topdansatış ticarәt; 4. Sәrnişin vә yük daşıma [dәmir yolu, hava, su vә avtomobil nәqliyyatı
vasitәsilә] fәaliyyәti [oturacaq yerlәrinin sayı 6dan az olan qanunvericiliyә uyğun olaraq taksometr
tәtbiq edilmәli taksilәrdәn başqa]; 5. Çimәrliklәrdә müvәqqәti ticarәt fәaliyyәti.

•

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

309 Aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәri üzrә nağd pul hesablaşmalarının aparılması nәzarәt
kassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyә bilәr? 1. Şüşә qablar vә dәmir tullantılarının qәbul
mәntәqәlәrinin fәaliyyәti; 2. Poçt mәntәqәlәrinin fәaliyyәti; 3. İşçilәrin sayı bir nәfәr olan aptekdә
dәrman satışı; 4. Orta mәktәblәrdә ticarәt fәaliyyәti; 5. Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının bazarlarda,
yarmarkalarda vә sәyyar qaydada satışı.

•

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

310 Aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәri üzrә nağd pul hesablaşmalarının aparılması nәzarәt
kassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyә bilәr? 1. Şüşә qablar vә dәmir tullantılarının qәbul
mәntәqәlәrinin fәaliyyәti; 2. İxtisaslaşdırılmış mağazalarda bitki toxumlarının satışı; 3. Qiymәtli
kağızların satışı; 4. Sәrnişin vә yük daşıma [dәmir yolu, hava, su vә avtomobil nәqliyyatı vasitәsilә]
fәaliyyәti [oturacaq yerlәrinin sayı 6dan az olan qanunvericiliyә uyğun olaraq taksometr tәtbiq
edilmәli taksilәrdәn başqa]; 5. Müәssisә vә tәşkilatlarda ictimaiiaşә fәaliyyәti.

•

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

311 Aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәri üzrә nağd pul hesablaşmalarının aparılması nәzarәt
kassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyә bilәr? 1. Dekorativ bitkilәrin vә bәzәk ağaclarının satışı;

2. Poçt mәntәqәlәrinin fәaliyyәti; 3. Qiymәtli kağızların satışı; 4. Sәrnişin vә yük daşıma [dәmir yolu,
hava, su vә avtomobil nәqliyyatı vasitәsilә] fәaliyyәti [oturacaq yerlәrinin sayı 6dan az olan
qanunvericiliyә uyğun olaraq taksometr tәtbiq edilmәli taksilәrdәn başqa]; 5. Dövlәt orqanlarında vә
Nazirliklәrdә ictimaiiaşә fәaliyyәti.

•

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

312 Aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәri üzrә nağd pul hesablaşmalarının aparılması nәzarәt
kassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyә bilәr? 1. Dağ rayonlarında baytarlıq apteklәrindә dәrman
satışı; 2. Qocalar vә kimsәsizlәr evlәrinin әrazisindә ticarәt fәaliyyәti; 3. Qiymәtli kağızların satışı; 4.
Sәrnişin vә yük daşıma [dәmir yolu, hava, su vә avtomobil nәqliyyatı vasitәsilә] fәaliyyәti [oturacaq
yerlәrinin sayı 6dan az olan qanunvericiliyә uyğun olaraq taksometr tәtbiq edilmәli taksilәrdәn
başqa]; 5. Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda vә sәyyar qaydada satışı.

•

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

313 Aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәri üzrә nağd pul hesablaşmalarının aparılması nәzarәt
kassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyә bilәr? 1. sәhiyyә xidmәti fәaliyyәti; 2. avtomobil
dayanacaqlarının fәaliyyәti; 3. xırda topdansatış ticarәt fәaliyyәti; 4. kanalizasiya vә sanitar tәmizlәmә
xidmәti fәaliyyәti; 5. çimәrliklәrdә müvәqqәti ticarәt fәaliyyәti.

•

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

314 Aşağıdakı hansı fәaliyyәt növlәri üzrә nağd pul hesablaşmalarının aparılması nәzarәtkassa
aparatları vasitәsilә hәyata keçirilmәyә bilәr? 1. mehmanxana, motel, kempinq vә yataqxana
xidmәtlәri fәaliyyәti; 2. avtomobil dayanacaqlarının fәaliyyәti; 3. işçilәrin sayı üç nәfәrdәn az olan
apteklәrdә dәrman satışı fәaliyyәti; 4. orta mәktәblәrdә ticarәt fәaliyyәti; 5. cildlәmә xidmәti
fәaliyyәti.

•

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

315 Vergi ödәyicilәri aşağıda göstәrilәn hansı fәaliyyәt növlәri istisna olmaqla, nağd pul
hesablaşmalarını nәzarәtkassa aparatları vasitәsilә hәyata keçirmәlidirlәr? 1. işçilәrinin sayı 2
nәfәrdәn çox olmayaraq hәyata keçirilәn nәqliyyat vasitәlәrinә texniki vә digәr xidmәtlәr göstәrilmәsi
fәaliyyәti; 2. ixtisaslaşdırılmış mağazalarda bitki toxumlarının satışı fәaliyyәti; 3. işçilәrinin sayı 2
nәfәrdәn çox olmayaraq hәyata keçirilәn zәrgәrlik vә metal mәmulatlarının tәmiri vә hazırlanması
fәaliyyәti; 4. işçilәrinin sayı 2 nәfәrdәn çox olmayaraq hәyata keçirilәn bәrbәr xidmәti fәaliyyәti; 5.
müәssisә vә tәşkilatlarda ictimaiiaşә fәaliyyәti.

•

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

316 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı vergi ödәyicisinin vәzifәsinә aiddir?

•

sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdlәri üçün qeyrirezident bank idarәlәrindә vә digәr qeyrirezident kredit
tәşkilatlarında hesabların açılması üçün vergi orqanlarından alınmış şәhadәtnamәdublikatların bildiriş
hissәsindә müvafiq qeydlәr etmәklә bu hesablar üzrә әmәliyyatlar aparıldığı tarixәdәk vergi orqanına tәqdim
etmәk
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada kommersiya [vergi] sirrinin qorunmasını tәlәb etmәk
xronometraj metodu ilә aparılan sonuncu müşahidәdәn sonra istehsal hәcminin vә satış dövriyyәsinin
dәyişmәsi ilә әlaqәdar xronometraj metodu ilә yeni müşahidәnin aparılmasını vergi orqanlarından tәlәb etmәk
artıq ödәnilmiş vә ya artıq tutulmuş vergilәrin vaxtında geri qaytarılmasını vә ya әvәzlәşdirilmәsini tәlәb
etmәk
vergi münasibәtlәrindә bilavasitә vә ya öz nümayәndәsi vasitәsi ilә iştirak etmәk

317 Aşağıdakılardan hansılar daimi nümayәndәliyi әhatә edir? 1. tikinti vә tәmir meydançaları,
quraşdırma vә ya yığma obyektlәri, hәmçinin bu cür obyektlәrlә bağlı nәzarәt fәaliyyәt göstәrilmәsini;
2. rezident şәxs tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikası әrazisindә digәr sahibkarlıq növlәrinin hәyata
keçirildiyi istәnilәn hәr hansı iş yerlәrini; 3. müxtәlif mәslәhәt xidmәti üzrә yerlәrini; 4. filialı vә
agentliyi; 5. rezident fiziki şәxsin sahibkarlıq fәaliyyәti üçün istifadә etdiyi bazanı [yeri].

•

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

318 Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir? 1. müәyyәn edilmiş müddәtlәrdә
ödәnilmәmiş vergilәrin, faizlәrin, maliyyә sanksiyalarının vә inzibati cәrimәlәrin qanunla müәyyәn
edilmiş qaydada dövlәt büdcәsinә ödәnilmәsini tәmin etmәk; 2. Әmәliyyataxtarış fәaliyyәti haqqında
Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә müәyyәn olunmuş hallarda vә qaydada vәtәndaşların vergi
mәsәlәlәri ilә bağlı sorğusunu hәyata keçirtmәk; 3. vergi ödәyicisinin audit yoxlamasından keçmәsini
tәlәb etmәk; 4. Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada vә hallarda kameral vә sәyyar vergi
yoxlamalarını, operativ vergi nәzarәtini keçirmәk; 5. hüquqi şәxslәrin yaşayış sahәlәrindәki әmlakının
inventarizasiyasını aparmaq.

•

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

319 Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının vәzifәlәrinә aiddir? 1. vergilәrin düzgün
hesablanmasına, tam vә vaxtında ödәnilmәsinә nәzarәt etmәk vergi qanunvericiliyinә tam vә dәqiq
riayәt etmәk; 2. dövlәt maliyyә orqanlarının fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirmәk; 3. vergi
ödәyicilәrinin, onların filiallarının, nümayәndәliklәrinin vә ya digәr tәsәrrüfat subyektlәrinin
[obyektlәrinin], habelә nәzarәtkassa aparatlarının uçotunu aparmaq; 4. fiziki şәxslәrin yaşayış
sahәlәrinә daxil olmaq vә әmlakın inventarizasiyasını aparmaq; 5. vergi ödәyicilәrinin hüquqlarını vә
qanuni mәnafelәrini gözlәmәk vә müdafiә etmәk.

•

3, 4, 5
1, 2, 4

•

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

320 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar vergi orqanlarının vәzifәlәrinә aiddir? 1. vergilәrin düzgün
hesablanmasına, tam vә vaxtında ödәnilmәsinә nәzarәt etmәk vergi qanunvericiliyinә tam vә dәqiq
riayәt etmәk; 2. vergi qanunvericiliyi vә vergi qanunvericiliyindә edilәn dәyişikliklәr barәdә vergi
ödәyicilәrinә kütlәvi informasiya vasitәlәri ilә vә ya fәrdi qaydada әvәzsiz olaraq mәlumat vermәk,
müәyyәn edilmiş hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etmәk, vergilәrin hesablanması
vә ödәnilmәsi barәdә izahatlar vermәk, vergi ödәyicilәrinә onların hüquq vә vәzifәlәrini izah etmәk;
3. iri vergi ödәyicilәrinin nizamnamә fondunun artmasına vә azalmasına nәzarәt etmәk; 4.
kommersiya hüquqi şәxslәrin dövlәt qeydiyyatını vә dövlәt reyestrini aparmaq vә bununla bağlı
mәlumatları qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada vә müddәtlәrdә müvafiq icra hakimiyyәti
orqanlarına göndәrmәk; 5. dövlәt maliyyә orqanlarının fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirmәk.

•

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

321 Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının vәzifәlәrinә aiddir? 1. Vergi Mәcәllәsindә vә
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada vergi ödәyicilәri haqqında mәlumatın, o cümlәdәn vergi
vә kommersiya sirrinin qorunması qaydalarına riayәt etmәk vә onu tәmin etmәk; 2. İctimai vә siyasi
tәşkilatların kәnar audit yoxlamasından keçmәsini tәlәb etmәk; 3. Vergi Mәcәllәsinin müddәalarına
uyğun olaraq vergi ödәyicilәrinin sosial – inkişaf fondlarına yönәldilmiş vәsaitlәrin xәrclәnmәsinә
nәzarәt etmәk; 4. kommersiya hüquqi şәxslәrin dövlәt qeydiyyatını vә dövlәt reyestrini aparmağa vә
bununla bağlı mәlumatları qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada vә müddәtlәrdә müvafiq icra
hakimiyyәti orqanlarına göndәrmәk; 5. vergi ödәyicilәrinә vergi yoxlamalarının nәticәlәri haqqında
aktın, habelә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hallarda vergi orqanının qәrarının surәtini vermәk.

•

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

322 Aşağıdakı hansı mәlumatlar istisna olmaqla vergi orqanı vә onun vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn vergi
ödәyicisi barәdә әldә edilәn istәnilәn mәlumat kommersiya [vergi] sirri vә şәxsi hәyata dair mәlumat
hesab olunur? 1. vergi ödәyicisinin razılığı olmadan aşkar edilәn; 2. vergi orqanının mәqbul hesab
etdiyi istәnilәn mәlumat; 3. vergi ödәyicisinin razılığı ilә aşkar edilәn; 4. vergi ödәnişlәri üzrә borclar;
5. vergi qanunvericiliyinin pozulması vә bu pozulmalara görә mәsuliyyәt tәdbirlәri haqqında.

•

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

323 Aşağıdakılardan hansı vergi ödәyicisinin vәzifәlәrinә aid deyildir?

•

qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş qaydada gәlirlәrinin [xәrclәrinin] uçotunu aparmaq
qanunla müәyyәn edilmiş vergilәri ödәmәk
vergi münasibәtlәrindә bilavasitә vә ya öz nümayәndәsi vasitәsi ilә iştirak etmәk

vergi orqanlarının vergi qanunvericiliyinin aşkar edilmiş pozuntularının aradan qaldırılması haqqında qanuni
tәlәblәrini icra etmәk, habelә vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin qanuni fәaliyyәtinin icra edilmәsinә
maneçilik törәtmәmәk
vergi orqanlarından VÖEN almaq

324 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir? 1. mәhkәmәnin qәrarı ilә
müsadirә edilmiş aksiz markası olmayan vә ya saxta aksiz markaları ilә markalanmış malların satışını
qanunvericiliyә uyğun olaraq tәşkil etmәk; 2. Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada
mütәxәssislәri, ekspertlәri, tәrcümәçilәri, müşahidәçilәri cәlb etmәk; 3. vergi ödәyicisinin audit
yoxlamasından keçmәsini tәlәb etmәk; 4. Azәrbaycan Respublikasının CinayәtProsessual Mәcәllәsi
ilә müәyyәn edilmiş qaydada tәhqiqat aparmaq; 5. hüquqi şәxslәrin yaşayış sahәlәrindәki әmlakının
inventarizasiyasını aparmaq.

•

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

325 Dövlәt qeydiyyatını hәyata keçirәn Әdliyyә Nazirliyi hüquqi şәxslәrin dövlәt qeydiyyatına
alınması barәsindә onlara qeydiyyat sәnәdlәri ilә birlikdә daha hansı sәnәdi vermәlidir?

•

heç nә vermәli deyil
qәbz vermәlidir
hәmin sәnәdlәrin verilmәsi tarixini әks etdirәn arayış vermәlidir
şәhadәtnamә dublikat
protokoldan çıxarış vermәlidir

326 Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda gәlir әldә edәn rezident fiziki şәxslәr uçota
alınmaq üçün әrizәni vergi orqanına nә vaxt vermәlidir?

•

sahibkarlıq fәaliyyәtinә başladığı günәdәk
30 gün müddәtindә
gәlir әldә etmәk hüququ yarandığı gündәn gec olmayaraq
Respublika hüdudlarından kәnarda gәlir edәn şәxslәr ikiqat vergitutmanın tәlәblәrinә uyğun olaraq uçota
alınmırlar.
istәnilәn vaxt

327 Qeyri kommersiya hüquqi şәxslәr dövlәt qeydiyyatına alındığı gündәn sonra neçә gün
müddәtindә vergi orqanında uçota alınmaq üçün әrizә vermәlidirlәr?

•

45 gün
10 gün
30 gün
40 gün
15 gün

328 İri vergi ödәyicilәrinin müәyyәn edilmәsinin neçә meyarı var?

•

2 forması
6 forması
3 forması
5 forması
4 forması

329 Olduqları yer üzrә vergi uçotuna alınmış şәxslәr sonradan iri vergi ödәyicilәrinә vә ya xüsusi

vergi rejimli müәssisәlәrә aid edildikdә:

•

onlara yeni eynilәşdirmә nömrәlәri verilir
әvvәlki VÖEN lәğv edilmәklә yeni VÖEN verilir
әvvәlki VÖEN saxlanılmaqla yeni VÖEN verilir
VÖEN ilә yanaşı әlavә kod verilir
әvvәlki eynilәşdirmә nömrәlәri ilә mәrkәzlәşdirilmiş uçota alınırlar

330 Azәrbaycan Respublikasında daimi nümayәndәlik yaratmayan bölmәlәr Azәrbaycan
Respublikasında fәaliyyәtә başladıqdan neçә gün müddәtindә olduqları yer üzrә vergi orqanına әrizә
tәqdim etmәlidirlәr?

•

20 gün
fәaliyyәtә başladığı günәdәk
30 gün
45 gün
gәlir әldә etmәk hüququnun yarandığı gündәn gec olmayaraq

331 Azәrbaycan Respublikasında daimi nümayәndәlik yaratmayan bölmәlәr Azәrbaycan
Respublikasında hansı müddәtdә olduqları yer üzrә vergi orqanına әrizә tәqdim etmәlidirlәr?

•

fәaliyyәtә başladıqdan 20 gün müddәtindә
fәaliyyәtә başladıqdan 5 gün müddәtindә
fәaliyyәtә başladıqdan 30 gün müddәtindә
fәaliyyәtә başladığı günәdәk
fәaliyyәtә başladıqdan 10 gün müddәtindә

332 İdarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxslәr Azәrbaycan Respublikasında hansı
müddәtdә olduqları yer üzrә vergi orqanına әrizә tәqdim etmәlidirlәr?

•

gәlir әldә etmәk hüququnun yarandığı gündәn gec olmayaraq
idarәetmә yerinә görә rezident sayıldıqları vaxtdan 10 gün müddәtindә
idarәetmә yerinә görә rezident sayıldıqları vaxtdan 30 gün müddәtindә
fәaliyyәtә başladıqdan 30 gün müddәtindә
fәaliyyәtә başladığı günәdәk

333 Vergi orqanında uçota alınmaq üçün vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn әrizә kim tәrәfindәn
doldurulur?

•

yalnız vergi ödәyicisinin sәlahiyyәtli nümayәndәsi tәrәfindәn
vergi orqanının «Vergi ödәyicilәrinә xidmәt şöbәsi»nin әmәkdaşları tәrәfindәn
vergi ödәyicisi vә ya onun sәlahiyyәtli nümayәndәsi tәrәfindәn
özәl vergi xidmәti göstәrәn şәxslәr tәrәfindәn
yalnız vergi ödәyicisi tәrәfindәn

334 Uçota alınmaq üçün әrizәnin forması hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq olunur?

•

Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
Maliyyә Nazirliyi ilә razılaşdırılmaqla Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn
tәsdiq olunmur
Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn

335 Vergi orqanı vergi ödәyicisinә uçota alınması barәdә nә tәqdim edir?

•

vergi ödәyicisinin uçota alınması barәdә bildiriş tәqdim edir
vergi ödәyicisinin uçota alınması barәdә arayış tәqdim edir
vergi ödәyicisinin uçota alınması barәdә vergi orqanının әmrindәn çıxarış tәqdim edir
şәhadәtnamә tәqdim edir
heç nә tәqdim etmir

336 Vergi orqanı vergi ödәyicisinin uçota alınmasını vergi uçotuna alınması haqqında әrizә vә Vergi
Mәcәllәsindә göstәrilәn digәr sәnәdlәr daxil olduğu gündәn sonrakı neçә gün müddәtindә hәyata
keçirmәli vә hәmin müddәtdә dә vergi ödәyicisinә müvafiq şәhadәtnamә vermәlidir?

•

20 gün
2 gün
10 gün
4 gün
5 gün

337 Vergi ödәyicisinin uçotda olmasını tәsdiq edәn Şәhadәtnamә itirildikdә vә ya yararsız hala
düşdükdә vergi ödәyicisinin müraciәti әsasında hansı sәnәd verilir

•

heç bir sәnәd verilmir
Şәhadәtnamәnin yeni nüsxәsi
Şәhadәtnamәdublikat
Şәhadәtnamәnin surәti
Şәhadәtnamәnin itmәsi ilә bağlı arayış

338 Vergi ödәyicisinin olduğu yer vә ya yaşadığı yer dәyişdikdә vergi orqanına bu cür dәyişiklik baş
verdiyi gündәn neçә gün müddәtindә әrizә verilmәlidir?

•

20 gün
10 gün
30 gün
5 gün
40 gün

339 Vergi ödәyicisinin vergi uçotunda olduğu vergi orqanına olduğu yerin vә ya yaşadığı yerin
dәyişdiyi barәdә әrizә ilә müraciәt etdiyi gündәn sonra neçә gün müddәtindә hәmin vergi orqanı vergi
ödәyicisinin yenidәn uçota alınmasını hәyata keçirmәlidir?

•

10 gün
30 gün
20 gün
15 gün
5 gün

340 Vergi ödәyicisinin vergi orqanında uçota alınmaq üçün verdiyi әrizә formasında olan
mәlumatlarda hәr hansı dәyişiklik baş verdikdә, dәyişiklik baş verәn gündәn neçә gün müddәtindә
vergi orqanına mәlumat vermәlidir?

•

15 gün
20 gün
10 gün
5 gün
40 gün

341 Uçota alınma, yenidәn uçota alınma, uçotdan çıxarılma zamanı vergi ödәyicisi tәrәfindәn nә

qәdәr ödәniş aparılır?

•

Şәrti maliyyә vahidinin 8 misli miqdarında
3 manat miqdarında
Ödәnişsiz hәyata keçirilir
ilk dәfә uçota alınarkәn ödәnişsiz, yenidәn uçota alınarkәn vә ya uçotdan çıxarılarkәn 40 manat miqdarında
Şәrti maliyyә vahidinin 5 misli miqdarında

342 Eyni vergi ödәyicisinә neçә VÖEN verilә bilәr?

•

4 VÖEN verilә bilәr
2 VÖEN verilә bilәr
1 VÖEN verilә bilәr
hәr fәaliyyәt sahәsinә görә ayrıca VÖEN verilә bilәr
mәhdudiyyәt qoyulmur

343 Vergi ödәyicilәrinin vahid dövlәt reyestrini hansı dövlәt orqanı aparır?

•

Nazirlәr Kabineti
Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Dövlәt Statistika Komitәsi
Әdliyyә Nazirliyi

344 Vergi ödәyicisinin onun filialının, nümayәndәliyinin vә ya digәr tәsәrrüfat subyektinin
[obyektinin] olduğu yer üzrә uçota alınması hansı qaydada hәyata keçirilir?

•

vergi orqanının rәhbәrinin müәyyәn etdiyi qaydada hәyata keçirilir
Mülki Mәsәllә ilә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir
Mülki Prosessual Mәcәllә ilә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir
Nazirlәr Kabinetinin müәyyәn etdiyi qaydada hәyata keçirilir

345 Qeyrirezidentin Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq olaraq yaradılmış
filialları vә daimi nümayәndәliklәri necә uçota alınır?

•

uçota alınır, lakin onlara VÖEN verilmir
rezidenti olduğu dövlәtdә uçota alınır
ayrıca uçota alınır vә onlara VÖEN verilir
Xarici İşlәr Nazirliyindә uçota alınır vә onlara ayrıca kod verilir
uçota alınmır

346 Vergi ödәyicisinin vergi uçotuna alınması yerinin müәyyәn edilmәsi ilә bağlı çәtinliklәr ortaya
çıxdıqda hansı orqan tәrәfindәn qәrar qәbul edilir?

•

tәqdim olunmuş mәlumatlar әsasında bәlәdiyyә orqanları tәrәfindәn
tәqdim olunmuş mәlumatlar әsasında mәhkәmә tәrәfindәn
tәqdim olunmuş mәlumatlar әsasında yuxarı vergi orqanı tәrәfindәn
tәqdim olunmuş mәlumatlar әsasında cәlb edilmiş ekspert vә ya mütәxәssis tәrәfindәn
tәqdim olunmuş mәlumatlar әsasında yerli vergi orqanları tәrәfindәn

347 Mәrkәzlәşdirilmiş uçota alınmış iri vergi ödәyicilәrinin vә xüsusi vergi rejimli müәssisәlәrin
filiallarının, nümayәndәliklәrinin vә ya digәr tәsәrrüfat subyektlәrinin [obyektlәrinin] vergi uçotu
hansı normativ sәnәdlә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir?

•

yerli vergi orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilәn qaydada hәyata keçirilir
Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir
Әdliyyә vә Maliyyә Nazirliklәri tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir
Vergilәr Nazirliyinin әmri ilә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir

348 Olduqları yer üzrә vergi uçotuna alınmış hüquqi şәxslәr xüsusi vergi rejimi üzrә fәaliyyәtә
başladığı gündәn sonra neçә gün müddәtindә mәrkәzlәşdirilmiş uçota alınmaq üçün vergi
ödәyicilәrinin mәrkәzlәşdirilmiş uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına müraciәt etmәyә
borcludurlar?

•

20 gün
5 gün
15 gün
30 gün
10 gün

349 Xüsusi vergi rejimindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin mәrkәzlәşdirilmiş qaydada yenidәn uçota
alınması vә ya mәrkәzlәşdirilmiş uçotdan çıxarılması, onların xüsusi vergi rejimindә fәaliyyәtә
başlaması vә ya hәmin fәaliyyәti dayandırması barәdә onların mәrkәzlәşdirilmiş uçotunu aparan
müvafiq vergi orqanına әrizә ilә müraciәt etdiyi gündәn sonra neçә gün müddәtindә hәyata
keçirilmәlidir?

•

20 gün
5 gü
15 gün
30 gün
10 gün

350 İdarәetmә yerinә görә rezident sayılan xarici hüquqi şәxslәr Azәrbaycan Respublikasının Vergi
Mәcәllәsinә vә ya Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan
qaldırılması haqqında beynәlxalq müqavilәlәrin müddәalarına әsasәn idarәetmә yerinә görә rezident
sayıldıqları vaxtdan neçә gün müddәtindә olduqları yer üzrә vergi orqanına әrizә tәqdim etmәlidirlәr?

•

5 gün
20 gün
30 gün
15 gün
10 gün

351 Vergi ödәyicilәri vahid dövlәt reyestrinә daxil edilәrkәn hansı mәlumatlardan istifadә olunur?

•

vergi ödәyicisinin dövlәt qeydiyyatına alınması haqqında şәhadәtnamәnin, yaxud nizamnamәsinin
[әsasnamәsinin] mәlumatlarından
mәnbәyi bәlli olan istәnilәn mәlumatdan
onların uçota alınması haqqında vergi orqanına tәqdim etdiklәri әrizәdәki mәlumatlardan
Daxili İşlәr Nazirliyinin mәlumat bazasındakı mәlumatlardan
dövlәt qeydiyyatını hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hәmin şәxsin dövlәt
qeydiyyatından keçmәsi barәdә verilәn arayışın mәlumatlarından

352 Bank hesabının açılması mәqsәdi ilә vergi ödәyicisinә şәhadәtnamәdublikat hansı müddәtdә
verilir?

•

10 gündәn gec olmayaraq
3 gündәn gec olmayaraq
2 gündәn gec olmayaraq

•

dәrhal
5 gündәn gec olmayaraq

353 Şәhәr vә rayon yarışlarında vә müsabiqәlәrindә pul şәklindә alınan mükafatların dәyәri gәlir
vergisinә necә cәlb olunur?

•

mükafatın 300 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
mükafatın 50 faizi vergiyә cәlb olunur
mükafatın 200 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
mükafatın 1000 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
mükafatın tam mәblәği vergiyә cәlb olunur

354 Yarışlarda, müsabiqәlәrdә әşya şәklindә alınan mükafatların hansı dәyәri gәlir vergisinә cәlb
olunur?

•

әşya şәklindә olan mükafatın 200 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
mükafatın 50 faizi vergiyә cәlb olunur
әşya şәklindә olan mükafatın tam dәyәri vergiyә cәlb olunmur
әşya şәklindә olan mükafatın 20000 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
әşya şәklindә olan mükafatın 300 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur

355 Beynәlxalq yarışlarda vә müsabiqәlәrdә pul şәklindә alınan mükafatların dәyәri gәlir vergisinә
necә cәlb olunur?

•

mükafatın 35 faizi vergiyә cәlb olunur
vergi tutulmur
mükafatların 4000 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
mükafatın 1000 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
mükafatların şәrti maliyyә vahidinin 2000 mislindәn çox olan hissәsindәn vergi tutulur

356 Dövlәt qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görә könüllü işdәn çıxması ilә әlaqәdar verilәn
birdәfәlik haqq gәlir vergisinә hansı qaydada cәlb olunur?

•

birdәfәlik haqqın 50 faizi vergiyә cәlb olunur
1000 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
vergidәn azaddır
mükafatın 1000 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
tam mәblәğdә vergi tutulur

357 Müharibә әlillәrinin hәr hansı muzdlu işdәn әldә etdiklәri aylıq gәlirinin hansı mәblәğindәn vergi
tutulur?

•

100 manatdan çox olan hissәsindәn
bütün mәblәğdәn vergi tutulmur
400 manatdan çox olan hissәsindәn
1000 manatdan çox olan hissәsindәn
gәlirin 30 faizi vergiyә cәlb olunur

358 19411945ci illәrdә arxa cәbhәdә fәdakar әmәyinә görә orden vә medallar ilә tәltif edilmiş
şәxslәrin hәr hansı muzdlu işdәn әldә etdiklәri gәlirlәri gәlir vergisinә necә cәlb olunur?

•

200 manatdan çox olan hissәsindәn
gәlirin 50 faizindәn vergi tutulur
400 manatdan çox olan hissәsindәn
1000 manatdan çox olan hissәsindәn

vergi tutulmur

359 Müharibә veteranı adı almış şәxslәrin hәr hansı muzdlu işdәn әldә etdiklәri aylıq gәlirin hansı
mәblәğindәn vergi tutulur?

•

bütün mәblәğdәn vergi tutulmur
şәrti maliyyә vahidinin 300 mislindәn çox olan hissәsindәn
400 manatdan çox olan hissәsindәn
200 manatdan çox olan hissәsindәn
gәlirin 50 faizindәn

360 Çernobıl AESdә qәza nәticәsindә şüa xәstәliyinә tutulmuş şәxslәrin hәr hansı muzdlu işdәn әldә
etdiklәri aylıq gәlirinin hansı mәblәğindәn vergi tutulur?

•

200 manatdan çox olan hissәsindәn
gәlirin 50 faizi vergiyә cәlb olunur
vergi tutulmur
400 manatdan çox olan hissәsindәn vergi tutulur
gәlirin tam mәblәği vergiyә cәlb olunur

361 Aşağıdakı hansı fiziki şәxslәrin hәr hansı muzdlu işdәn vergi tutulmalı olan aylıq gәliri 55 manat
mәblәğindә azaldılır? 1. hәlak olmuş, yaxud sonralar vәfat etmiş döyüşçülәrin valideynlәri, habelә
vәzifәlәrinin icrası zamanı hәlak olmuş dövlәt qulluqçularının valideynlәri vә arvadları [әrlәri]. [Bu
şәxslәrin arvadlarına [әrlәrinә] güzәşt o halda verilir ki, onlar tәkrar nikaha girmiş olmasınlar]; 2. I vә
II qrup müharibә әlillәri; 3. I vә II qrup әlillәr [müharibә әlillәrindәn başqa]; 4. 1990cı il yanvarın 20
dә SSRİ qoşunlarının müdaxilәsi nәticәsindә, habelә Azәrbaycan Respublikasının әrazi bütövlüyünün
müdafiәsi zamanı hәlak olmuş şәxslәrin valideynlәri vә arvadları [әrlәri]. [Bu şәxslәrin arvadlarına
[әrlәrinә] güzәşt o halda verilir ki, onlar tәkrar nikaha girmiş olmasınlar]; 5. Әfqanıstana vә döyüş
әmәliyyatları aparılan başqa ölkәlәrә göndәrilmiş hәrbi qulluqçular vә tәlimyoxlama toplanışlarına
çağırılmış hәrbi vәzifәlilәr.

•

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

362 Azәrbaycan Respublikasında mәnfәәt vergisinin ödәyicilәri kimlәrdir?

•

Rezident vә qeyri–rezident müәssisәlәr, fiziki şәxslәr
Yalnız rezident müәssisәlәr
Rezident vә qeyrirezident müәssisәlәr
Rezident müәssisәlәr vә fiziki şәxslәr
Yalnız rezident müәssisәlәr

363 Mәnfәәt vergisinin mәqsәdlәri üçün rezident müәssisәnin vergitutma obyekti nәdir?

•

yalnız aldığı dividend vә faizlәrin mәblәği
ümumi gәliri
mәnfәәti
gәlir vә xәrclәri
ümumi dövriyyәsi

364 Qeyrirezidentin daimi nümayәndәliklә bağlı olmayan dividenddәn gәliri mәnfәәt [gәlir]
vergisinә necә cәlb olunur?

•

Ödәmә mәnbәyindә 14 faiz dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur
Xәrclәr çıxıldıqdan sonra vergiyә cәlb olunur
Ödәmә mәnbәyindә 10 faiz dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur
Ödәmә mәnbәyindә 12 faiz dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur
Vergiyә cәlb edilmir

365 Mәnfәәtdәn vergi hansı dәrәcә ilә tutulur?

•

.18
.3
.2
.22
.25

366 Xeyriyyә tәşkilatlarının sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә etdiklәri gәlirdәn başqa digәr gәlirlәri
hansı dәrәcә ilә mәnfәәt vergisinә cәlb olunur?

•

10 faiz
22 faiz
vergi tutulmur
14 faiz
15 faiz

367 Qeyrikommersiya tәşkilatlarının aldıqları әvәzsiz köçürmәlәr, üzvlük haqları vә ianәlәr üzrә
vergilәr hansı qaydada tutulur?

•

Müstәsna hallarda
Ödәmә mәnbәyindә
Vergi tutulmur
Ödәmә mәnbәyindә14 faiz
Xәrclәr çıxıldıqdan sonra

368 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondunun gәlirlәrindәn [Fondun vәsaitinin
yerlәşdirilmәsindәn әldә edilәn gәlir istisna olmaqla] mәnfәәt vergisi tutulurmu?

•

Xәrclәr çıxılmadan vergi tutulur
25 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur
Vergi tutulmur
Ödәmә mәnbәyindә14 faiz
Fondun әmәliyyat xәrclәri çıxıldıqdan sonra vergi tutulur

369 Әylәncә vә yemәk xәrclәri, habelә işçilәrin mәnzil vә digәr sosial xarakterli xәrclәri gәlirdәn
hansı qaydada çıxılır?

•

ancaq mәnzil xәrclәri çıxılır
xәrclәrin 50 faizi gәlirdәn çıxılır
gәlirdәn çıxılmır
vergi ödәyicisinin müәyyәn etdiyi qaydada gәlirdәn çıxılır
ancaq yemәk xәrclәri çıxılır

370 Sahibkarlıq fәaliyyәti әylәncә vә sosial xarakter daşıyan vergi ödәyicisinin xәrclәri bu cür
fәaliyyәt çәrçivәsindә çәkilirsә, әylәncә vә sosial xәrclәr gәlirdәn hansı qaydada çıxılır?
ancaq sosial xәrclәr çıxılır
xәrclәrin 50 faizi gәlirdәn çıxılır

•

•

gәlirdәn tam hәcmdә çıxılır
vergi ödәyicisinin müәyyәn etdiyi qaydada gәlirdәn çıxılır
ancaq әylәncә xәrclәri çıxılır

371 Aşağıdakı hansı hallarda vergi orqanları müvәkkil banka yazılı bildiriş göndәrmәklә hәmin
bankın xidmәt etdiyi hәr hansı hüquqi şәxsin vә ya fәrdi sahibkarın bank hesabı vә әmәliyyatları
barәdә qanunvericiliyә uyğun olaraq mәlumat almaq hüququna malikdirlәr? 1. vergi ödәyicisinin
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada gәlirlәrinin vә xәrclәrinin uçotunun aparılması aşkar
edildikdә; 2. vergi bәyannamәlәri müәyyәn olunmuş müddәtdә tәqdim edilmәdikdә; 3. vergi
yoxlamasının aparılması zamanı vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinә
sәnәdlәr tәqdim edilmәdikdә; 4. vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәrinә vergi ödәyicisinin әrazilәrinә vә
ya binalarına [yaşayış binaları [sahәlәri] istisna olmaqla] daxil olmağa icazә verildikdә; 5. mühasibat
vә hesabat sәnәdlәrinin mәhv olunması [itirilmәsi] aşkar edildikdә.

•

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

372 Vergi Mәcәllәsindә başqa hallar nәzәrdә tutulmamışdırsa, vergi ödәyicisi vergitutmanın
aşağıdakı hansı elementlәrini әsas götürәrәk hesabat dövri üçün ödәnilmәli olan verginin mәblәğini
sәrbәst surәtdә özü hesablayır? 1. vergi bazasını; 2. verginin elastikliyini; 3. verginin miqyasını; 4.
vergi dәrәcәsini; 5. vergi güzәştlәrini.

•

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

373 Siyahıya alınmış mallar mәsul saxlamaya qoyulmaq üçün vergi ödәyicisinә tәhvil verildikdә, o,
siyahıya alınmış mallarla bağlı hansı hәrәkәtlәrә yol verdiyi tәqdirdә qanunvericiliklә müәyyәn
edilmiş qaydada mәsuliyyәt daşıdığı barәdә xәbәrdar olunmalıdır? 1. tәbii fәlakәt vә digәr qarşısı
alınmaz qüvvә nәticәsindә mallar mәhv olunduqda; 2. özgәninkilәşdirdikdә; 3. israf etdikdә; 4. 1ci vә
3cü bәndlәrdә göstәrilәn hallar eyni zamanda baş verdikdә; 5.gizlәdildikdә vә ya dәyişdirildikdә.

•

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

374 Mәhkәmәnin qәrarı әsasında keçirilәn hәrracda hәrracın tәşkilatçısı aşağıda göstәrilәn hansı işlәri
yerinә yetirmәlidir? 1. hәrracın gedişindә yaranan mübahisәnin sәbәblәrini aradan qaldırmaq mümkün
olmadıqda da hәrracı baş tutmuş elan edir; 2. hәrracın tәşkil olunmasını vә keçirilmәsini tәmin edir; 3.
satışın baş tutubtutmadığını tәsdiq edir; 4. hәrracın gedişindә mübahisәli vәziyyәt yarandıqda belә
hәrracı dayandırmadan sonadәk davam etdirir; 5. hәrracın yekunu barәdә protokol tәrtib edir vә onu
tәsdiq etmәk üçün sifariş verәnә tәqdim edir.

•

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

375 Vergilәr, faizlәr vә maliyyә sanksiyaları üzrә ümidsiz borclar vergi orqanları tәrәfindәn aşağıdakı
göstәrilәn hansı hallarda silinә bilәr? 1. Vergi Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş vergi öhdәliyinin yerinә
yetirilmәsi müddәti qurtardıqda; 2. Vergi Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş әsaslar üzrә vergi öhdәliklәri
qüvvәdәn düşdükdә; 3. vergi ödәyicisi iflasa uğramaq tәhlükәsi ilә rastlaşdıqda; 4. vergi ödәyicisinә
tәbii fәlakәt vә ya digәr qarşısıalınmaz qüvvә nәticәsindә böyük hәcmdә ziyan dәydikdә.

•

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

376 Azәrbaycan Respublikasında gәlir vergisinin ödәyicisi kimlәrdir?

•

fәrdi sahibkarlar
yalnız rezident fiziki şәxslәr
rezident vә qeyrirezident fiziki şәxslәr
fiziki vә hüquqi şәxslәr
yalnız qeyrirezident fiziki şәxslәr

377 Vergitutma mәqsәdlәri üçün qeyrirezident fiziki şәxsin gәliri dedikdә hansı gәlir başa düşülür?

•

rezidenti olduğu ölkәdә әldә etdiyi gәlir
Azәrbaycan Respublikasından kәnarda әldә edilәn gәlir
Azәrbaycan Respublikası mәnbәlәrindәn әldә edilәn gәlir
digәr ölkәlәrdә әldә etdiyi gәlir
Azәrbaycan Respublikası mәnbәlәrindәn vә Respublika hüdudlarından kәnarda әldә edilәn gәlir.

378 Hansı gәlir muzdlu işlә әlaqәdar alınan gәlirә aid deyildir?

•

muzdlu işdәn alınan hәr hansı ödәmә vә ya fayda
әmәk haqqı
faiz gәliri
işә götürәn tәrәfindәn ödәnilәn sığorta haqları
işә götürәn tәrәfindәn verilәn maddi yardım

379 İşçinin işә götürәnә olan borcunun vә ya öhdәliyinin bağışlanıldığı halda hәmin borcun vә ya
öhdәliyin mәblәği hansı gәlirә aiddir?

•

hәmin mәblәğ vergi tutulan gәlirә aid edilmir
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә
muzdlu işlә әlaqәdar alınan gәlirә
digәr gәlirә
qeyri sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә

380 İşәgötürәn tәrәfindәn ödәnilәn sığorta haqları hansı gәlirә aiddir?

•

qeyri sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә
gәlirә aid deyildir
muzdlu işlә әlaqәdar alınan gәlirә
digәr gәlirә
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә

381 Faktiki ezamiyyә xәrclәrinin, habelә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilmiş
dәniz nәqliyyatında ezamiyyә xәrclәri әvәzinә üzücü heyәtin üzvlәrinә sutkalıq ödәnişlәrin vә ya

digәr işgüzar xәrclәrin әvәzinin ödәnilmәsi hansı gәlirә daxildir?Faktiki ezamiyyә xәrclәrinin, habelә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilmiş dәniz nәqliyyatında ezamiyyә xәrclәri
әvәzinә üzücü heyәtin üzvlәrinә sutkalıq ödәnişlәrin vә ya digәr işgüzar xәrclәrin әvәzinin ödәnilmәsi
hansı gәlirә daxildir?

•

qeyri sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә
gәlirә daxil deyildir
digәr gәlirә
muzdlu işlә әlaqәdar alınan gәlirә

382 Hansı gәlir qeyrisahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aid deyildir?

•

dividend
royalti
muzdlu işlә әlaqәdar ödәnilәn әmәk haqqı
icarә haqqı
faiz gәliri

383 Aylıq gәliri 2500 manatdan artıq olan fiziki şәxsin gәlir vergisinin hesablanması zamanı hansı әn
yüksәk dәrәcә tәtbiq olunur?

•

30 faiz
14 faiz
25 faiz
35 faiz
20 faiz

384 Aylıq gәliri 2500 manatadәk olan fiziki şәxsin gәlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dәrәcә
tәtbiq olunur?

•

350 manat + 1000 manatdan çox olan mәblәğin 20 faizi
35 faiz
14 faiz
350 manat + 1000 manatdan çox olan mәblәğin 35 faizi
350 manat + 1000 manatdan çox olan mәblәğin 25 faizi

385 İllik gәlirinin mәblәği 30.000 manatdan artıq olan fiziki şәxsin gәlir vergisinin hesablanması
zamanı hansı әn yüksәk dәrәcә tәtbiq olunur ?

•

45 faiz
20 faiz
25 faiz
35 faiz
30 faiz

386 İllik gәliri 30000 manatadәk olan fiziki şәxsin gәlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dәrәcә
tәtbiq olunur?

•

35 faiz
25 faiz
4200 manat + 12000 manatdan çox olan mәblәğin 35 faizi
4200manat + 1000 manatdan çox olan mәblәğin 35 faizi
14 faiz

387 Azәrbaycan vәtәndaşı olmayan diplomatik vә konsulluq әmәkdaşının rәsmi mәşğulluğundan
gәliri hansı dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur?

•

10 faiz
12 faiz
gәlir vergisindәn azaddır
14 faiz
25 faiz

388 Әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә ödәnilәn müavinәtdәn gәlir vergisi hansı
qaydada tutulur?

•

50 faizi vergiyә cәlb olunur
55 manatdan çox olan hissәsindәn
ümumi qaydada vergiyә cәlb olunur
2000 manatdan çox olan hissәsindәn
vergi tutulmur

389 Fiziki şәxslәrә ödәnilmiş dövlәt müavinәtlәri hansı qaydada vergiyә cәlb edilir?

•

2000 manatdan artıq olan hissәsindәn vergi tutulmur
1000 manatdan artıq olan hissәsi vergiyә cәlb olunur
vergiyә cәlb edilmir
2000 manatdan artıq olan hissәsindәn vergi tutulur
100 manatdan artıq olan hissәsi vergiyә cәlb edilir

390 Әmanәtlәrin Sığortalanması Fondunun gәlirlәri mәnfәәt vergisinә hansı dәrәcә ilә cәlb olunur?

•

22 faiz
35 faiz
vergi tutulmur
25 faiz
10 faiz

391 İki vә ya daha çox yerdә muzdla işlәyәn fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn hansı qaydada gәlir vergisi
hesablanır vә hansı büdcәyә ödәnilir?

•

hәr bir iş yerindә ödәnilәn mәblәğdәn ayrıca hesablanır vә bәlәdiyyә büdcәsinә ödәnilir
әn çox әmәk haqqı aldığı yerdә hesablanır vә dövlәt büdcәsinә ödәnilir
hәr bir iş yerindә ödәnilәn mәblәğdәn ayrıca hesablanır vә dövlәt büdcәsinә ödәnilir
hәr bir iş yerindә ödәnilәn mәblәğdәn ayrıca hesablanır vә bәrabәr hissәlәrlә bәlәdiyyә vә dövlәt büdcәsinә
ödәnilir
әsas iş yerindә gәlirlәrin ümumi mәblәğindәn tutularaq dövlәt büdcәsinә ödәnilir

392 Fiziki şәxsin tәqvim ili әrzindә ailә üzvlәrindәn aldığı hәdiyyә, maddi yardım vә miraslar hansı
faiz dәrәcәsi ilә vergiyә cәlb olunur?

•

35 faiz
12 faiz
gәlir vergisindәn azaddır
20 faiz
14 faiz

393 Xaricdә müalicә haqlarını ödәmәk üçün fiziki şәxsә verilәn maddi yardımın dәyәrinin hansı
mәblәğindәn vergi tutulur?

•

şәrti maliyyә vahidinin 50 mislindәn çox olan hissәsindәn
maddi yardımın tam mәblәğindәn
2000 manatdan çox olan hissәsindәn
20000 manatdan çox olan hissәsindәn
maddi yardım mәblәğinin 50 faizindәn

394 Hәdiyyәlәrin hansı mәblәğindәn gәlir vergisi tutulur?

•

20000 manatdan çox olan hissәsindәn
tam mәblәğindәn
1000 manatdan çox olan hissәsindәn
10000 manatdan çox olan hissәsindәn
2000 manatdan çox olan hissәsindәn

395 Miraslar vergi ödәyicisinin ailә üzvlәrindәn alındığı halda onun dәyәrinin hansı mәblәğindәn
gәlir vergisi tutulur?

•

şәrti maliyyә vahidinin 1000 mislindәn çox olan hissәsindәn
2000 manatdan çox olan hissәsindәn
vergidәn azaddır
20000 manatdan çox olan hissәsindәn
200 manatdan çox olan hissәsindәn

396 Xaricdә müalicә haqlarını ödәmәk üçün fiziki şәxsә verilmiş maddi yardımın dәyәrinin hansı
hissәsi gәlir vergisindәn azaddır?

•

10000 manatadәk olan hissәsi
5000 manatadәk olan hissәsi
2000 manatadәk olan hissәsi
1000 manatadәk olan hissәsi
20000 manatadәk olan hissәsi

397 Hәdiyyә vә maddi yardım vergi ödәyicisi olan fiziki şәxsin ailә üzvlәrindәn alındığı halda onun
dәyәrinin hansı mәblәğindәn vergi tutulur?

•

hәdiyyә vә maddi yardımın tam mәblәğindәn
hәdiyyә vә maddi yardımın 10000 manatdan artıq olan hissәsindәn
vergidәn azaddır
hәdiyyә vә maddi yardımın 20000 manatdan artıq olan hissәsindәn
hәdiyyә vә maddi yardımın 1000 manatdan artıq olan hissәsindәn

398 Fiziki şәxsin әsas iş yerindә hәr hansı muzdlu işlә әlaqәdar әldә edilәn aylıq gәliri 250 manatadәk
olduqda, gәlir vergisinә münasibәtdә hansı mәblәğdә azadolma tәtbiq edilir?

•

30 manat
minimum әmәk haqqının 12 misli
ölkә üzrә yaşayış minimumunun 1 misli
minimum әmәk haqqının 1 misli
heç bir güzәşt tәtbiq olunmur

399 Fiziki şәxsin әsas iş yerindә hәr hansı muzdlu işlә әlaqәdar әldә edilәn illik gәliri 3000 manatadәk
olduqda, gәlir vergisinә münasibәtdә hansı mәblәğdә azadolma tәtbiq edilir?
heç bir güzәşt tәtbiq olunmur
minimum әmәk haqqının 12 misli

•

360 manat
ölkә üzrә yaşayış minimumunun 12 misli
minimum әmәk haqqının 2 misli

400 Vergi ödәyicisinin azı neçә il yaşadığı әsas yaşayış yeri olan daşınmaz әmlakın tәqdim
edilmәsindәn әldә edilәn gәlir gәlir vergisindәn azaddır?

•

1 il
2 il
3 il
4 il
5 il

401 Müvafiq qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmiş lotereyalardan, habelә dövlәt daxili uduşlu
istiqrazlardan әldә olunan uduşların dәyәri gәlir vergisinә hansı qaydada cәlb olunur?

•

uduşların dәyәri çıxılmaqla qalan mәblәğin 25 faizi vergiyә cәlb olunur
tam mәblәğdә vergiyә cәlb olunur
gәlir vergisindәn azaddır
14 faiz dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur
uduşların dәyәri çıxılmaqla qalan mәblәğin 50 faizi vergiyә cәlb olunur

402 Aşağıdakı şәxslәrdәn kim vergi ödәyicisinin himayәsindә olanlara aid edilmir?

•

vergi ödәyicisinin 17 yaşlı uşağı
vergi ödәyicisinin işsizlik müavinәti almayan arvadı [әri]
vergi ödәyicisinin qiyabi tәhsil alan 20 yaşlı uşağı
vergi ödәyicisinin gündüz tәhsil alan 20 yaşı olan uşağı
vergi ödәyicisinin gündüz tәhsil alan 23 yaşınadәk olan uşağı

403 Rezident fiziki şәxslәrin gәlirlәri üzrә vergitutma obyekti nәdir?

•

Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilәn dövr üçün rezidentlәrin bütün gәliri ilә hәmin dövrdә Vergi
Mәcәllәsi ilә müәyyәnlәşdirilәn gәlirdәn çıxılan mәblәğ arasındakı fәrqdәn ibarәt olan vergiyә cәlb edilәn
gәlirdir.
vergi ili üçün rezidentlәrin yalnız Azәrbaycan mәnbәyindәn әldә etdiyi gәliri ilә hәmin dövr üçün Vergi
Mәcәllәsi ilә müәyyәnlәşdirilәn gәlirdәn çıxılan mәblәğ arasındakı fәrqdәn ibarәt olan vergiyә cәlb edilәn
gәlirdir.
vergi ili üçün rezidentlәrin bütün gәliri ilә hәmin dövr üçün Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәnlәşdirilәn gәlirdәn
çıxılan mәblәğ arasındakı fәrqdәn ibarәt olan vergiyә cәlb edilәn gәlirdir.
vergi ili üçün rezidentlәrin bütün gәliri ilә hәmin dövr üçün Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәnlәşdirilәn gәlirdәn
çıxılan mәblәğin cәmindәn ibarәt olan vergiyә cәlb edilәn gәlirdir
vergi ili üçün rezidentlәrin bütün gәliri ilә hәmin dövr üçün Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәnlәşdirilәn gәlirdәn
çıxılan mәblәğ nәzәrә alınmadan vergiyә cәlb edilәn gәlirdir

404 Azәrbaycan Respublikasında daimi nümayәndәlik vasitәsilә fәaliyyәt göstәrәn qeyrirezident
vergi ödәyicisi hansı gәlirlәri üzrә gәlir vergisinin ödәyicisidir?

•

daimi nümayәndәliyi ilә әlaqәdar olmayan vergiyә cәlb edilәn gәlirlәri üzrә
bütün gәlirlәri üzrә
daimi nümayәndәliyi ilә әlaqәdar olan vergiyә cәlb edilәn gәlirlәri üzrә
digәr ölkәlәrdә әldә etdiyi gәlirlәri
yalnız Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda әldә etdiyi gәlirlәri üzrә

405 Qeyrirezident vergi ödәyicisinin gәlirinә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. muzdlu işlә әlaqәdar
әldә edilәn gәlir; 2. faktiki ezamiyyә xәrclәri; 3. muzdlu işә aid olmayan fәaliyyәtdәn әldә edilәn
gәlir; 4. vergilәrdәn azad edilәn gәlirlәrdәn başqa bütün digәr gәlirlәr; 5. vergilәrdәn azad edilәn vә

edilmәyәn digәr gәlirlәr.

•

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

406 İşәgötürәn tәrәfindәn fiziki şәxsә banklararası kredit hәrracında olan faiz dәrәcәsindәn aşağı faiz
dәrәcәsi ilә ssuda verildiyi halda hansı mәblәğ muzdlu işlә әlaqәdar alınan gәlirdir?

•

bu tipli ssudalar üzrә banklararası kredit hәrracında olan faiz dәrәcәsinә uyğun faizlә ödәnmәli olan mәblәğlә
aşağı faiz dәrәcәsinә uyğun ödәnmәli olan mәblәğin cәmi
ssudanın tam mәblәği
bu tipli ssudalar üzrә banklararası kredit hәrracında olan faiz dәrәcәsinә uyğun faizlә ödәnmәli olan mәblәğlә
aşağı faiz dәrәcәsinә uyğun ödәnmәli olan mәblәğ arasındakı fәrq
bu tipli ssudalar üzrә banklararası kredit hәrracında olan faiz dәrәcәsinә uyğun faizlә ödәnmәli olan mәblәğlә
aşağı faiz dәrәcәsinә uyğun ödәnmәli olan mәblәğin hasili
bu halda muzdlu işlә әlaqәdar gәlir yaranmır

407 Muzdlu işlә әlaqәdar alınan gәlirlәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. işçinin xәrclәrinin әvәzi
ödәnildiyi halda ödәnәn vәsaitin mәblәği; 2. işçinin işә götürәnә olan borcunun vә ya öhdәliyinin
bağışlanıldığı halda, hәmin borcun vә ya öhdәliyin mәblәği; 3. әsas vәsaitlәrin tәqdim edilmәsindәn
alınan gәlir; 4. işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilәn sığorta haqları; 5. dividend.

•

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

408 İşә götürәn tәrәfindәn әylәncә vә yemәk xәrclәrinin [müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn
müәyyәn edilmiş normalar daxilindә müalicәprofilaktik yemәklәrә, süd vә ona bәrabәr tutulan digәr
mәhsullara vә vasitәlәrә sәrf olunan xәrclәr, hәmçinin dәniz nәqliyyatında üzücü heyәtә verilәn
yemәk xәrclәri istisna olmaqla], habelә işçilәrin mәnzil vә digәr sosial xarakterli xәrclәrinin
çәkilmәsinin nәticәsi kimi әldә edilәn gәlir vergi tutulan gәlirә aiddirmi?

•

vergilәrdәn azad edilәn gәlirlәrdәn başqa digәr gәlirlәrә aiddir
qeyri sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aiddir
vergi tutulan gәlirә aid deyildir
vergi tutulan gәlirә aiddir
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aiddir

409 Muzdlu işә aid olmayan fәaliyyәtdәn gәlirlәr hansı gәlirlәrdәn ibarәtdir?

•

belә bir bölgü nәzәrdә tutulmayıb
yalnız sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlirlәrdәn
sahibkarlıq vә qeyrisahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlirlәrdәn
ümumi vә xüsusi gәlirlәrdәn
yalnız qeyri sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlirlәrdәn

410 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aiddir?

•

faiz gәliri
sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdlәri üçün istifadә olunmayan aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn gәlir
sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdlәri üçün istifadә olunan aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn gәlir

•

dividend gәliri
әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsindәn әldә olunan gәlir

411 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aiddir?

•

heç biri
sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdlәri üçün istifadә olunmayan aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn gәlir
sahibkarlıq fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılmasına vә ya müәssisәnin bağlanmasına razılıq verilmәsinә görә
alınan gәlir
dividend gәliri
faiz gәliri

412 Hansı gәlir qeyrisahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aid deyildir?

•

hәyatın yığım sığortası üzrә sığorta olunanın ödәdiyi vә ya onun xeyrinә ödәnilәn sığorta haqları ilә sığorta
ödәnişlәri arasındakı fәrq
sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdlәri üçün istifadә olunmayan aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn gәlir
sahibkarlıq fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılmasına vә ya müәssisәnin bağlanmasına razılıq verilmәsinә görә
alınan gәlir
dividend gәliri
әmlakın icarәyә verilmәsindәn gәlir

413 Hansı gәlirlәr qeyri – sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirә aiddir? 1. sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdlәri
üçün istifadә olunmayan aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn gәlir; 2. gәlirdәn çıxılan kompensasiya edilәn
mәblәğlәrdәn vә ya ehtiyatların azalmasından gәlir; 3. hәyatın yığım sığortası üzrә sığorta olunanın
ödәdiyi vә ya onun xeyrinә ödәnilәn sığorta haqları ilә sığorta ödәnişlәri arasındakı fәrq; 4. dividend;
5. işçinin xәrclәrinin әvәzi ödәnildiyi halda, ödәnәn vәsaitin mәblәği.

•

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

414 Aşağıdakı hansı gәlirlәr qeyri – sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәrә aiddir? 1. sahibkarlıq
fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılmasına vә ya müәssisәnin bağlanmasına razılıq verilmәsinә görә alınan
gәlir; 2. vergi ödәyicisinin aktivlәrinin ilkin qiymәtinin artdığını göstәrәn hәr hansı digәr gәlir [tәqdim
olunduğu vә ya vergitutma mәqsәdlәri üçün amortizasiya hesablandığı tәqdirdә] — әmәk haqqından
başqa; 3. sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdlәri üçün istifadә olunan aktivlәrin tәqdim edilmәsindәn gәlir;
4. әmlakın icarәyә verilmәsindәn gәlir; 5. faiz gәliri.

•

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

415 Aşağıdakı hallardan hansılar olduqda әmlak icarәsi maliyyә lizinqi sayılmır? 1. lizinq müqavilәsi
ilә icarә müddәti qurtardıqdan sonra әmlakın mülkiyyәtә verilmәsi nәzәrdә tutulduğu, yaxud icarә
müddәti qurtardıqdan sonra icarәçi әmlakı müәyyәn edilmiş vә ya qabaqcadan güman edilәn
qiymәtlәrlә almaq hüququna malik olduğu halda; 2. icarә haqqının ödәnilәcәk mәblәği әmlakın
icarәnin әvvәlinә olan bazar qiymәtinin әn azı 90 faizinә bәrabәr vә ya ondan artıq olduğu halda; 3.
icarә müddәti icarәyә götürülәn әmlakın istismar müddәtinin 75 faizindәn az olduğu halda; 4. icarә
müddәti qurtardıqdan sonra әmlakın qalıq dәyәri icarәnin әvvәlinә onun bazar qiymәtinin 20
faizindәn artıq olduğu halda; 5. icarә haqqının ödәnilәcәk mәblәği әmlakın icarәnin әvvәlinә olan
bazar qiymәtinin 75 faizindәn aşağı olduğu halda.

•

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

416 Aşağıdakılardan hansılar hüquqi şәxsin yenidәn tәşkili sayılır? 1. iki vә daha çox rezident hüquqi
şәxsin birlәşmәsi; 2. rezident hüquqi şәxsin iki vә ya daha çox rezident hüquqi şәxsә ayrılması; 3.
hüquqi şәxsin lәğvi; 4. hüquqi şәxsin müstәqil bölmәsinin tәqdim edilmәsi; 5. ayırma yolu ilә yeni
şәxs yaradılması.

•

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

417 Aşağıda göstәrilәn hansı vergi ödәyicilәri vergi orqanına bәyannamә verirlәr? 1. muzdlu işlә
әlaqәdar olaraq gәlir әldә edәn fiziki şәxslәr; 2. rezident müәssisәlәr; 3. Azәrbaycan Respublikasında
daimi nümayәndәliyi olan qeyrirezidentlәr; 4. vergiyә cәlb olunan gәliri Azәrbaycan mәnbәyindәn
olan vә bu gәlirindәn ödәmә yerindә vergi tutulmayan qeyrirezidentlәr; 5. avtomobil nәqliyyatı
vasitәlәri ilә sәrnişin vә yük daşımalarını hәyata keçirәn vergi ödәyicilәri.

•

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

418 Vergi ödәyicisi sahibkarlıq fәaliyyәtini dayandırdıqda hesabat dövrü hansı dövrü әhatә edir?

•

vergi ilinin әvvәlindәn vergi ödәyicisinin sahibkarlıq fәaliyyәtini dayandırdığı rübün әvvәlinә qәdәr olan
dövrü
vergi ilinin әvvәlindәn sonuna qәdәr olan dövrü
vergi ilinin әvvәlindәn vergi ödәyicisinin sahibkarlıq fәaliyyәtini dayandırdığı günә qәdәr olan dövrü
vergi ilinin әvvәlindәn vergi ödәyicisinin sahibkarlıq fәaliyyәtini dayandırdığı ayın sonuna qәdәr olan dövrü
vergi ilinin әvvәlindәn vergi ödәyicisinin sahibkarlıq fәaliyyәtini dayandırdığı rübün sonuna qәdәr olan dövrü

419 Bәyannamә vermәli olmayan fiziki şәxs verginin yenidәn hesablanması vә vәsaitlәrin
qaytarılması haqqında tәlәb irәli sürülәn bәyannamә verә bilәrmi?

•

yalnız Vergilәr Nazirliyinin icazәsi ilә verginin yenidәn hesablanması vә vәsaitlәrin qaytarılması haqqında
tәlәb irәli sürülәn bәyannamә verә bilәr
bәyannamә verә bilәr, lakin vәsaitlәrin qaytarılması haqqında tәlәb irәli sürә bilmәz
bәyannamә verә bilәr
Maliyyә Nazirliyinin razılığı ilә verginin yenidәn hesablanması vә vәsaitlәrin qaytarılması haqqında tәlәb irәli
sürülәn bәyannamә verә bilәr
bәyannamә verә bilmәz

420 Aşağıda göstәrilәn hansı şәxslәr [vergi agentlәri] ödәmә mәnbәyindә gәlir vergisini tutmağa
borcludurlar? 1. vergi ödәyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, VÖEN tәqdim etmәyәn
fiziki şәxslәrin göstәrdiyi xidmәtlәrә [işlәrә] görә hәmin fiziki şәxslәrә haqq ödәyәn hüquqi şәxslәr vә
ya fәrdi sahibkarlar; 2. vergi ödәyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, icarә haqqı ödәyәn
fiziki şәxslәr; 3. hüquqi vә fiziki şәxslәrә faizlәr ödәyәn hüquqi şәxslәr vә ya sahibkarlar; 4. dövlәt
sosial tәminat sistemi vasitәsilә pensiyalar ödәyәn şәxslәr; 5. digәr şәxslәrә pensiya ödәyәn fiziki
şәxslәr vә ya sahibkarlar.

•

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

421 Әvvәlki vergi ilindә fәaliyyәti olmayan vergi ödәyicilәri rüb başa çatdıqdan sonra hansı
müddәtdә cari vergi ödәmәlәrini [mәnfәәt, gәlir] aparmalı vә rüb әrzindә mәnfәәtdәn vә ya gәlirdәn
hesablanmış cari vergi mәblәği barәdә vergi orqanına arayış tәqdim etmәlidirlәr?

•

1 ay müddәtindә
10 gün müddәtindә
15 gün müddәtindә
20 gün müddәtindә
7 gün müddәtindә

422 ӘDV ödәyicisi kimi qeydiyyatdan keçmәyәn şәxsin apardığı әmәliyyatlar hansı halda ӘDV üzrә
vergitutma obyekti sayılır?

•

hәmin şәxs malları ӘDV azad olunan әmәliyyatlar nәticәsindә әldә etdikdә
hәmin şәxs heç vaxt ӘDV hesablamır
hәmin şәxsin tәqdim etdiyi mallara ӘDV tәtbiq etmәklә apardığı әmәliyyatları
heç bir halda vergitutma obyekti yaranmır
hәmin şәxs malları ӘDV cәlb edilәn әmәliyyatlar nәticәsindә әldә etdikdә

423 İnvestisiya fondlarının idarә olunması ilә bağlı xidmәtlәr hansı faiz dәrәcәsi ilә vergiyә cәlb
olunur?

•

20 faiz
Sıfır [0] dәrәcә
ӘDVdәn azaddır
bir hissәsi sıfır [0] dәrәcә ilә bir hissәsi, 18 faiz dәrәcә ilә
18 faiz

424 Pulkredit әmәliyyatlarında hәr hansı girov vә ya lombard tәminatının tәqdim edilmәsi vә
qaytarılması әlavә dәyәr vergisinә hansı qaydada cәlb olunur?

•

bir hissәsi sıfır [0] dәrәcә ilә bir hissәsi, 18 faiz dәrәcә ilә
әmәliyyatın 50 faizi vergiyә cәlb olunur
sıfır [0] dәrәcә ilә әlavә dәyәr vergisinә cәlb olunur
әlavә dәyәr vergisindәn azaddır
әmәliyyatın tam mәblәği vergiyә cәlb olunur

425 Xarici valyutanın numizmatika mәqsәdlәri üçün idxal edilmәsi әlavә dәyәr vergisinә hansı
qaydada cәlb olunur?

•

15 faiz dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur
ӘDVdәn azaddır
18 faiz dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur
bir hissәsi sıfır [0] dәrәcә ilә bir hissәsi, 18 faiz dәrәcә ilә
sıfır [0] dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur

426 Müәssisәnin nizamnamә fonduna [kapitalına] pay şәklindә hәr hansı әmlakın qoyulması [әmlakın
pay şәklindә qoyuluşu, onun müqabilindә bilavasitә digәr әmlakın әldә edilmәsi ilә әlaqәdar
olmadıqda] ӘDVyә hansı dәrәcә ilә cәlb olunur?

•

20 faiz dәrәcә ilә
sıfır [0] dәrәcә ilә
ӘDVdәn azaddır
bir hissәsi sıfır [0] dәrәcә ilә bir hissәsi, 18 faiz dәrәcә ilә
18 faiz dәrәcә ilә

427 Azәrbaycan Respublikasında akkreditә edilmiş beynәlxalq tәşkilatların vә xarici ölkәlәrin
diplomatik vә konsulluq nümayәndәliklәrinin rәsmi istifadәsi üçün nәzәrdә tutulan mal vә
xidmәtlәrdәn ӘDV hansı dәrәcә ilә tutulur?

•

10 faiz
18 faiz
sıfır [0] dәrәcә
bir hissәsi sıfır [0] dәrәcә ilә bir hissәsi, 18 faiz dәrәcә ilә
ӘDVdәn azaddır

428 Xaricdәn alınan әvәzsiz maliyyә yardımları [qrantlar] hesabına malların idxalı, qrant üzrә
resipiyentlәrә malların tәqdim edilmәsi, işlәrin göstәrilmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi hansı dәrәcә
ilә ӘDVyә cәlb olunur?

•

20 faiz
ӘDVdәn azaddır
Sıfır [0] dәrәcә ilә
bir hissәsi sıfır [0] dәrәcә ilә bir hissәsi, 18 faiz dәrәcә ilә
18 faiz

429 Malların ixracı ӘDVyә hansı dәrәcә ilә cәlb olunur?

•

20 faiz
Malların ixracı vergidәn azaddır
Sıfır [0] dәrәcә ilә
bir hissәsi sıfır [0] dәrәcә ilә bir hissәsi, 18 faiz dәrәcә ilә
18 faiz

430 ӘDVyә cәlb edilәn malların idxalı zamanı ӘDV hansı faiz dәrәcәsi ilә tutulur?

•

20 faiz
sıfır [0] faiz
18 faiz
bir hissәsi sıfır [0] dәrәcә ilә bir hissәsi, 18 faiz dәrәcә ilә
15 faiz

431 Hesabat dövrü әrzindә ӘDVnin mәqsәdlәri üçün vergi tutulan dövriyyә necә müәyyәnlәşdirilir?

•

hesabfaktura vermәdәn aparılan әmәliyyatların dәyәrinә görә
yalnız verilәn vergi hesabfakturaları әsasında tәqdim olunmuş malların [görülmüş işlәrin vә göstәrilmiş
xidmәtlәrin] dәyәrinә görә
vergi tutulan әmәliyyatların ümumi dәyәrinә görә
gәlirdәn onun әldә edilmәsi ilә bağlı xәrclәr çıxılmaqla
tәqdim olunmuş malların [görülmüş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin] alış vә tәqdimetmә qiymәtlәri
arasındakı fәrqә görә

432 Vergi ödәyicisi tәrәfindәn әylәncә vә yemәk xәrclәri, habelә işçilәrin mәnzil vә digәr sosial
xarakterli xәrclәri çәkilәndә ӘDVnin әvәzlәşdirilmәsinә yol verilirmi?
yalnız işçilәrin mәnzil vә digәr sosial xarakterli xәrclәrinә görә ӘDVnin әvәzlәşdirilmәsinә yol verilir

•

yol verilir
yol verilmir
yalnız yemәk xәrclәrinin әvәzıәşdirilmәsinә yol verilir
yalnız әylәncә vә yemәk xәrclәrinә görә ӘDVnin әvәzlәşdirilmәsinә yol verilir

433 Hansı şәxslәrin ӘDV hesabfakturasını vermәk hüququ vardır ?

•

ӘDV qeydiyyatından asılı olmayaraq istәnilәn şәxslәrin
ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçmәyәn fiziki şәxslәrin
ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçәn hüquqi vә fiziki şәxslәrin
sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan çәxslәrin
ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçmәyәn hüquqi şәxslәrin

434 Vergi ödәyicisi malın alıcısına [işlәrin, xidmәtlәrin sifarişçisinә] vergi hesabfakturasını mal
göndәrilәndәn [iş görülәndәn, xidmәt göstәrilәndәn] sonra neçә gündәn gec olmayaraq vermәyә
borcludur?

•

10
3
5
20
7

435 Qәbzlәr, çeklәr, müәyyәn edilmiş qaydada sifariş edilmәyәn, çap edilmәyәn vә tәrtib edilmәyәn
vergi hesabfakturaları, nağd aparılan әmәliyyatların rәsmilәşdirildiyi sәnәdlәr ӘDVnin
әvәzlәşdirilmәsinә әsas verirmi?

•

yalnız qәbzlәr әsas verir
yalnız nağd aparılan әmәliyyatların rәsmilәşdirildiyi sәnәdlәr әsas verir
әsas vermir
qismәn әsas verir
әsas verir

436 Gömrük orqanları tәrәfindәn verilmiş idxalda ӘDVnin nağd ödәnildiyini göstәrәn idxal
sәnәdlәri verginin әvәzlәşdirilmәsinә әsas verirmi?

•

yalnız idxalda ӘDVnin nağdsız ödәnildiyini göstәrәn idxal sәnәdlәri verginin әvәzlәşdirilmәsinә әsas verir
әsas vermir
әsas verir
ödәnişin formasından asılı olaraq әsas verir
ödәnişin formasından asılı olmayaraq әsas vermir

437 Vergi ödәyicisi olan hüquqi şәxs lәğv edildikdә vә ya hüquqi şәxs yaratmadan sahibkarlıq
fәaliyyәtini hәyata keçirәn fiziki şәxsin fәaliyyәtinә xitam verildikdә, ӘDV bәyannamәsi Vergi
Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş müddәtdәn gec olmamaq şәrti ilә neçә gün müddәtindә vergi orqanına
tәqdim edilmәlidir?

•

2 gün
15 gün
30 gün
10 gün
7 gün

438 ӘDV üzrә hesabat dövrü nә sayılır?

•

hesabat dövrü müәyyәnlәşdirilmәyib
tәqvim ili
tәqvim ayı
hesabat ili
rüb

439 Әlavә dәyәr vergisi nәdir?

•

vergi tutulan dövriyyәdәn hesablanan verginin mәblәği ilә Vergi Mәcәllәsinin müddәalarına uyğun olaraq
verilәn hesabfakturalara vә ya idxalda ӘDVnin ödәnildiyini göstәrәn sәnәdlәrә müvafiq surәtdә
әvәzlәşdirilmәli olan verginin mәblәği arasındakı fәrq
vergi ödәyicisinә verilәn hesabfakturalarda göstәrilәn verginin ödәnilmiş mәblәği
vergi ödәyicisinә verilәn hesabfakturalarda göstәrilәn vergi
vergi tutulan dövriyyәdәn hesablanan vergi
vergi tutulan dövriyyәdәn hesablanan verginin mәblәği ilә Vergi Mәcәllәsinin müddәalarına uyğun olaraq
idxalda ӘDVnin ödәnildiyini göstәrәn sәnәdlәrә müvafiq surәtdә әvәzlәşdirilmәli olan verginin mәblәği
arasındakı fәrq

440 Әvvәlki vergi ilindә fәaliyyәti olmayan vergi ödәyicisi tәrәfindәn mәnfәәt, yaxud gәlir vergilәri
üzrә cari vergi ödәmәsi Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş müddәtdә ödәnilmәdikdә, hәmin vergi
ödәyicisinә qarşı hansı mәsuliyyәt tәdbiri görülür?

•

heç bir mәsuliyyәt tәdbiri görülmür
vergi ödәyicisinә 40 manat mәblәğindә maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir
vergi ödәyicisindәn ödәnilmәmiş cari vergi ödәmәlәrinә görә ödәmә müddәtindәn sonrakı hәr bir ötmüş gün
üçün ödәnilmәli olan mәblәğin 0,1 faizi mәblәğindә faiz tutulur
vergi ödәyicisindәn ödәnilmәmiş cari vergi ödәmәlәrinә görә ödәmә müddәtindәn sonrakı hәr bir ötmüş gün
üçün ödәnilmәli olan mәblәğin 0,01 faizi mәblәğindә faiz tutulur
vergi ödәyicisindәn ödәnilmәmiş cari vergi ödәmәlәrinә görә ödәmә müddәtindәn sonrakı hәr bir ötmüş gün
üçün ödәnilmәli olan mәblәğin 0,05 faizi mәblәğindә faiz tutulur

441 Әvvәlki vergi ilindә fәaliyyәti olmayan vergi ödәyicisindә aparılmış vergi yoxlaması nәticәsindә
aşkar edilmiş vaxtında ödәnilmәmiş mәnfәәt, yaxud gәlir vergilәri üzrә cari vergi ödәmәlәrinә
münasibәtdә bütün ötmüş müddәtә Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş faiz hansı qaydada
[müddәtdә]tәtbiq edilir?

•

5 aydan çox olmamaq şәrti ilә
3 aydan çox olmamaq şәrti ilә
1 ildәn çox olmamaq şәrti ilә
6 aydan çox olmamaq şәrti ilә
2 ildәn çox olmamaq şәrti ilә

442 ӘDVnin ödәyicisi kimi qeydiyyatdan keçәn şәxs hansı vaxtdan etibarәn vergi ödәyicisi olur?

•

qeydiyyatın qüvvәyә mindiyi vaxtdan sonrakı hesabat dövrünün başlanğıcından
qeydiyyata dair әrizә vermәk öhdәliyinin yarandığı dövrdәn
qeydiyyatın qüvvәyә mindiyi andan
vergi ödәyicisinin müәyyәn etdiyi vaxtdan
vergi orqanının müәyyәn etdiyi vaxtdan

443 Sahibkarlıq fәaliyyәti göstәrәn vә әvvәlki 12 aylıq dövrün istәnilәn ayında vergi tutulan
әmәliyyatlarının hәcmi әn azı hansı mәblәğdәn çox olduqda, o ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyata
dair әrizә vermәlidir?
45000 manatdan
90000 manatdan

•

•

120000 manatdan
150000 manatdan
22500 manatdan

444 ӘDVnin mәqsәdlәri üçün mәcburi vә ya könüllü qeydiyyat haqqında әrizә hansı dövlәt
orqanının müәyyәn etdiyi forma üzrә verilmәlidir?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Maliyyә Nazirliyinin
Vergilәr Nazirliyinin
Dövlәt Statistika Komitәsinin
Nazirlәr Kabinetinin

445 ӘDV ödәyicisinin qeydiyyat bildirişi itirildikdә vә ya yararsız hala düşdükdә ona hansı sәnәd
verilir?

•

vergi ödәyicisi mәsuliyyәtә cәlb olunur
vergi ödәyicisinin müraciәti әsasında ona bildirişin dublikatı verilir
vergi ödәyicisinin müraciәti әsasında ona bildirişin surәti verilir
vergi ödәyicisinin müraciәti әsasında ona yeni bildiriş verilir
heç bir sәnәd verilmir

446 ӘDVnin ödәyicilәrinin reyestri hansı orqan tәrәfindәn aparılır?

•

heç bir orqan tәrәfindәn aparılmır
dövlәt gömrük orqanı
dövlәt vergi orqanı
Dövlәt Statistika Komitәsin
maliyyә orqanı

447 Hansı vergi ödәyicisini vergi orqanı ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyata alır vә ona müvafiq
qeydiyyat bildirişi göndәrir?

•

ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyat haqqında öhdәliyi yaranmayan vә әrizә vermәyәn
qeyrisahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan rezident şәxslәri
ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçmәyә borclu olan, lakin qeydiyyat üçün әrizә vermәyәn
vergi orqanında qeydiyyatda olmayan
qeyri sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan qeyrirezident şәxslәri

448 Hansı halda ӘDV ödәyicilәrinin dövlәt reyestrindә müvafiq düzәlişlәr edilir?

•

verilmiş qeydiyyat bildirişi itdikdә
ӘDV ödәyicisi vergi borcunu ödәmәdikdә
ӘDV ödәyicilәrinin mәlumatlarında dәyişikliklәr baş verdikdә
vergi ödәyicisinә yeni bildiriş verildikdә
heç bir halda

449 Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn olunmuş hallarda ӘDV ödәyicisi haqqında rәsmi sorğulara әsasәn
sorğu edәnә hansı sәnәd verilir?

•

rәsmi sorğunun nәticәlәri üzrә tәrtib olunan akt
qeydiyyata alınmadan imtina barәdә bildiriş
ӘDV ödәyicilәrinin reyestrindәn çıxarış
şәxsi hesab vәrәqәsindәn çıxarış
qeydiyyat bildirişi

450 Vergi ödәyicisi tәrәfindәn әlavә dәyәr vergisinә cәlb olunan әmәliyyatlar dayandırıldıqda әlavә
dәyәr vergisinin mәqsәdlәri üçün qeydiyyatın lәğv olunması nә vaxt qüvvәyә minir?

•

әmәliyyatın dayandırıldığı andan sonrakı hesabat dövrünün birinci günündә
әrizәdә göstәrilәn tarixdәn
әmәliyyatın tam dayandırıldığı gündәn
vergi orqanının müәyyәn etdiyi vaxtdan
әrizәnin verildiyi andan sonrakı hesabat dövrünün birinci günündә

451 Vergi ödәyicisinin vergiyә cәlb olunan әmәliyyatlarının ümumi mәblәği әvvәlki tam 12 tәqvim
ayı әrzindә 60000 manatdan çox olmadığı halda vergi ödәyicisi son qeydiyyatın qüvvәyә mindiyi
tarixdәn etibarәn neçә il keçdikdәn sonra qeydiyyatın lәğv olunması barәdә әrizә verә bilәr?

•

il yarım
3 il
1 il
4 il
2 il

452 Vergi ödәyicisinin vergiyә cәlb olunan әmәliyyatlarının ümumi mәblәği әvvәlki tam 12 tәqvim
ayı әrzindә hansı mәblәğdәn çox olmadığı halda vergi ödәyicisi son qeydiyyatın qüvvәyә mindiyi
tarixdәn etibarәn bir il keçdikdәn sonra qeydiyyatın lәğv olunması barәdә әrizә verә bilәr?

•

49500 manatdan
45000 manatdan
50000 manatdan
52500 manatdan
60000 manatdan

453 ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyatın lәğv olunması nә vaxt qüvvәyә minir?

•

vergi orqanı tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilәn gün
qeydiyyatın lәğv edilmәsinә dair әrizәnin verildiyi aydan sonrakı ayın 1ci günündә
qeydiyyatın lәğv edilmәsinә dair әrizәnin verildiyi gün
qeydiyyatın lәğv edilmәsinә dair әrizәnin verildiyi ayın son gününәdәk
qeydiyyatın lәğv edilmәsinә dair әrizәnin verildiyi ayın 1ci günü

454 Vergi orqanı şәxsin ӘDV qeydiyyatının lәğv edilmәsi barәdә mәlumatı neçә gün müddәtindә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanına göndәrmәlidir?

•

5 gün
3 iş günü
1 iş günü
10 iş günü
2 iş günü

455 Vergi ödәyicisinin qeydiyyatı lәğv edilirsә, lәğvetmә vaxtı onun sahibliyindә qalan mallar әlavә
dәyәr vergisinә cәlb edilirmi?

•

әlavә dәyәr vergisinә qiymәt arasındakı fәrq cәlb edilir
әlavә dәyәr vergisinә cәlb edilmir
әlavә dәyәr vergisinә cәlb edilir
qismәn cәlb edilir
әlavә dәyәr vergisinә mal qalığının 50 faizi cәlb edilir

456 Vergi ödәyicisinin qeydiyyatı lәğv edilirsә, onun sahibliyindә qalan mallar nә vaxt vergi tutulan
әmәliyyat çәrçivәsindә tәqdim edilәn mallar kimi qiymәtlәndirilir?

•

vergi tutulan әmәliyyat çәrçivәsindә tәqdim edilәn mal kimi sayılmır
qeydiyyatın lәğv edildiyi aydan sonrakı ayın 1dәn
qeydiyyatın lәğv edildiyi vaxtdan
qeydiyyatın lәğv edildiyi ayın son günündәn
qeydiyyatın lәğv edildiyi rübdәn sonra gәlәn ayın 1dәn

457 Malları ӘDVә cәlb edilәn әmәliyyatlar nәticәsindә әldә edәn, lakin bu malları әldә edәrkәn
ӘDVni әvәzlәşdirmәyә hüququ olmayan şәxsin hәmin malları göndәrmәsinә vergi tutulan әmәliyyat
kimi baxıla bilәrmi?

•

sıfır [0) dәrәcә ilә ӘDVyә cәlb edilәn әmәliyyat kimi baxılır
vergi tutulan әmәliyyat kimi baxılır
vergi tutulan әmәliyyat kimi baxılmır
vergi orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir
ӘDVdәn qismәn azad edilәn әmәliyyat kimi baxılır

458 Fiziki şәxsin fәrdi istehlakla vә ya әmәk haqqının alınması ilә bağlı olan xәrclәri gәlirdәn hansı
qaydada çıxılır?

•

ümumi gәlirdәki xüsusi çәkisinә uyğun olaraq gәlirdәn çıxılır
ümumi qaydada gәlirdәn çıxılır
gәlirdәn çıxılmır
vergi ödәyicisinin müәyyәn etdiyi qaydada gәlirdәn çıxılır
yalınız normadan artıq olan hissәsi gәlirdәn çıxılır

459 Faktiki ezamiyyә xәrclәrinin normadan artıq olan hissәsi gәlirdәn hansı qaydada çıxılır?

•

gәlirdәn çıxılır
normadan artıq xәrclәrin 50 faizi çıxılır
gәlirdәn çıxılmır
vergi ödәyicisinin müәyyәn etdiyi qaydada gәlirdәn çıxılır
normadan artıq xәrclәrin 20 faizi çıxılır

460 İncәsәnәt әsәrlәri üçün illik amortizasiya norması neçә faizdir?

•

20 faizәdәk
7 faizәdәk
amortizasiya olunmur
15 faizәdәk
10 faizәdәk

461 Elmitәdqiqat, tәdris vә tәcrübә mәqsәdi üçün kabinetlәrdә vә laboratoriyalarda istifadә edilәn
avadanlıqlar, eksponatlar, nümunәlәr, fәaliyyәtdә olan vә olmayan modellәr, maketlәr vә başqa әyani
vәsaitlәr üçün illik amortizasiya norması neçә faizdir?

•

.25
.2
hәmin aktivlәr amortizasiya olunmur
.15
.1

462 Heyvanxanalarda vә digәr analoji müәssisәlәrdә olan heyvanat alәminin eksponatları, kitabxana

fondları, kinofondlar [video, audio, foto], sәhnә rekvizitlәri, muzey sәrvәtlәri [eksponatları] üzrә illik
amortizasiya normasının yuxarı hәddi neçә faizdir?

•

.25
.1
hәmin aktivlәr amortizasiya olunmur
.15
.2

463 Binalar, tikintilәr vә qurğular üçün illik amortizasiya normasının yuxarı hәddi neçә faizdir?

•

25 faiz
10 faiz
7 faiz
.15
20 faiz

464 Maşınlar, avadanlıq vә hesablama texnikası üçün illik amortizasiya normasının yuxarı hәddi neçә
faizdir?

•

amortizasiya olunmur
7 faiz
25 faiz
.15
20 faiz

465 İş heyvanları üçün illik amortizasiya normasının yuxarı hәddi neçә faizdir?

•

25 faiz
20 faiz
.15
amortizasiya olunmur
7 faiz

466 Geolojikәşfiyyat işlәrinә vә tәbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlәrinә çәkilәn xәrclәr üçün
amortizasiya normasının yuxarı hәddi neçә faizdir?

•

amortizasiya olunmur
7 faiz
25 faiz
.15
20 faiz

467 İstifadә müddәti mәlum olmayan qeyrimaddi aktivlәr üçün illik amortizasiya normasının yuxarı
hәddi neçә faizdir?

•

25 faiz
7 faiz
10 faiz
.15
20 faiz

468 İstifadә müddәti mәlum olan qeyrimaddi aktivlәr üçün illik amortizasiya normasının yuxarı
hәddi neçә faizdir?

•

20 faiz
7 faiz
illәr üzrә istifadә müddәtinә mütәnasib mәblәğlәrlә
.15
10 faiz

469 Tәmirlә bağlı xәrclәr gәlirdәn hansı qaydada çıxılır?

•

heç bir hәdd qoyulmadan gәlirdәn çıxılır
tәmir xәrclәri gәlirdәn çıxılmır
tәmir xәrclәrinin qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş normadan artıq olmayan hissәsi gәlirdәn çıxılır
vergi ödәyicisinin müәyyәn etdiyi qaydada gәlirdәn çıxılır
tәmir xәrclәrinin 50 faizi gәlirdәn çıxılır

470 Qurğular üzrә tәmir xәrclәrinin mәhdudlaşdırılan hәddi neçә faizdir?

•

0 faiz
3 faiz
2 faiz
4 faiz
5 faiz

471 Hesablama texnikası üzrә tәmir xәrclәrinin mәhdudlaşdırılan hәddi neçә faizdir?

•

2 faiz
0 faiz
5 faiz
4 faiz
3 faiz

472 Binalar, tikintilәr vә qurğular üçün tәmirlә bağlı xәrclәrin mәhdudlaşdırılan hәddi hәmin
vәsaitlәrin әvvәlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin neçә faizi miqdarında müәyyәn edilmişdir?

•

5 faiz
3 faiz
2 faiz
0 faiz
4 faiz

473 Maşınlar, avadanlıqlar üzrә tәmir xәrclәrinin mәhdudlaşdırılan hәddi neçә faizdir?

•

ilin sonuna qalıq dәyәrinin 4 %
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 8 %
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 5 %
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 3 %
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 6 %

474 Nәqliyyat vasitәlәri üzrә tәmir xәrclәrinin yuxarı hәddi necә faizdir?

•

ilin sonuna qalıq dәyәrinin 9 %
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 3 %
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 5 %
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 2 %
ilin sonuna qalıq dәyәrinin 7 %

475 Aşağıdakı hansı vergilәrin gәlirdәn çıxılmasına yol verilmir ?

•

mәdәn vergisi vә ӘDVnin
torpaq vergisi vә mәnfәәt vergisinin
gәlir vergisi vә mәnfәәt vergisinin
yol vergisi vә akcizlәrin
gәlir vergisi vә әmlak vergisinin

476 Ödәnilmiş maliyyә sanksiyaları hansı qaydada gәlirdәn çıxılır?

•

vergi tutulan mәnfәәtin azaldılmasına aid edilir
50 faiz mәblәğindә gәlirdәn çıxılır
gәlirdәn çıxılımır
20 faiz mәblәğindә gәlirdәn çıxılır
tam mәblәğdә gәlirdәn çıxılır

477 Fiziki şәxsin әmlakın tәqdim edilmәsindәn yaranan zәrәri hәmin ildә kompensasiya edilә
bilmirsә, o, gәlәcәkdә neçә ilәdәk davam edәn sonrakı dövrә keçirilir?

•

4
1
3
5
2

478 Müәssisәnin gәlirlәrdәn çıxılmasına yol verilәn xәrclәrinin gәlirdәn artıq olan hissәsi neçә ilәdәk
davam edәn sonrakı dövrlәrә keçirilir?

•

1 ilәdәk
2 ilәdәk
5 ilәdәk
4 ilәdәk
3 ilәdәk

479 Rezidentlәr vә ya qeyrirezidentlәrin daimi nümayәndәliyi tәrәfindәn ödәnilәn faizlәrdәn әgәr
gәlir Azәrbaycan Respublikası mәnbәyindәn әldә edilmişdirsә, ödәmә mәnbәyindә hansı dәrәcә ilә
vergi tutulur?

•

5 faiz
15 faiz
10 faiz
14 faiz
24 faiz

480 Daşınan vә daşınmaz әmlak üçün icarә haqqından ödәmә mәnbәyindә hansı faiz dәrәcәsi ilә vergi
tutulur?

•

15 faiz
22 faiz
14 faiz
20 faiz
vergi tutulmur

481 İcarә haqqı vergi ödәyicisi kimi uçotda olmayan fiziki şәxs tәrәfindәn ödәnildikdә ödәmә
mәnbәyindә hansı dәrәcә ilә vergi tutulur ?

•

10 faiz
ümumi qaydada vergi tutulur
ödәmә mәnbәyindә vergi tutulmur
20 faiz
14 faiz

482 Azәrbaycan mәnbәyindәn royalti şәklindә әldә edilәn gәlirdәn ödәmә mәnbәyindә hansı faiz
dәrәcәsi ilә vergi tutulur?

•

vergi tutulmur
15 faiz
14 faiz
20 faiz
10 faiz

483 Rezident müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn dividenddәn ödәmә mәnbәyindә neçә faiz dәrәcәsi ilә
vergi tutulur?

•

12 faiz
15 faiz
10 faiz
14 faiz
5 faiz

484 Qeyrirezidentin Azәrbaycan mәnbәyindәn әldә olunan vә Azәrbaycan Respublikası әrazisindәki
daimi nümayәndәliyә aid olmayan gәlirindәn hansı qaydada vergi tutulur?

•

vergi tutulmur
gәlirdәn xәrclәr çıxılmaqla vergi tutulur
ödәmә mәnbәyindә xәrclәr çıxılmadan vergi tutulur
ödәmә mәnbәyindә xәrclәr çıxılmaqla vergi tutulur
ilin sonunda bәyannamә tәqdim edilir vә ümumi qaydada vergi hesablanır

485 Azәrbaycan Respublikası ilә digәr dövlәtlәr arasında beynәlxalq rabitә xidmәti hәyata keçirәn
qeyrirezidentә ödәnilәn, daimi nümayәndәliklә bağlı olmayan gәlirindәn hansı dәrәcә ilә vergi
tutulur?

•

15 faiz
4 faiz
6 faiz
12 faiz
5 faiz

486 Qeyrirezidentin daimi nümayәndәliyinin xalis mәnfәәtindәn hәmin qeyrirezidentin xeyrinә
köçürülәn mәblәğdәn neçә faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur?

•

5 faiz
27 faiz
10 faiz
12 faiz
vergi tutulmur

487 Vergi uçotunun mәqsәdlәri üçün vergi ödәyicisi kassa metodundan istifadә etdikdә, xәrcin
çәkilmәsi vaxtı hansı vaxt sayılır?

•

vergi ödәyicisinin özünün müәyyәnlәşdirdiyi vaxt
gәlirin faktiki әldә edildiyi vaxt
xәrcin faktiki çәkildiyi vaxt
ödәmәnin hәyata keçirildiyi vaxt
öhdәliyin yarandığı vaxt

488 Rezident fiziki şәxslәr illik gәlir vergisi bәyannamәsini nә vaxt tәqdim edirlәr?

•

hesabat ilindәn sonrakı ilin aprel ayının 15dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin fevral ayının 15dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 31dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin fevral ayının 1dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin aprel ayının 1dәn gec olmayaraq

489 Azәrbaycan Respublikası әrazisindә daimi nümayәndәliyi olan qeyrirezident fiziki şәxslәr illik
bәyannamәni nә vaxt vergi orqanına tәqdim edirlәr?

•

hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 1dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin fevral ayının 1dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 31dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin fevral ayının 15dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin aprel ayının 15dәn gec olmayaraq

490 Hüquqi şәxslәr mәnfәәt vergisi bәyannamәsini nә vaxt vergi orqanına tәqdim edirlәr?

•

hesabat ilindәn sonrakı ilin fevral ayının 15dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 1dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin fevral ayının 15dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 31dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin aprel ayının 15dәn gec olmayaraq

491 Gәlirdәn çıxılmayan xәrclәr qrupunu göstәrin: 1. qeyrikommersiya fәaliyyәti ilә bağlı çәkilәn
xәrclәr; 2. әsas vәsaitlәrin alınmasına vә qurulmasına çәkilәn xәrclәr; 3. dövriyyә vәsaitlәrinin
alınmasına vә gәtirilmәsinә çәkilәn xәrclәr; 4. fәrdi istehlaka çәkilәn xәrclәr; 5. norma hәddindә
ehtiyat fondlarına ayırmalar üzrә çәkilәn xәrclә.

•

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

492 Hesablama metodundan istifadә edilәrkәn vergi ödәyicisi müqavilә üzrә iş görürsә vә ya xidmәt
göstәrirsә, hansı vaxt gәlirin әldә edildiyi vaxt sayılır?

•

istәnilәn vaxt
müqavilә ilә nәzәrdә tutulduğu vaxt
müqavilәdә nәzәrdә tutulan işlәrin görülmәsinin vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsinin tam başa çatdığı vaxt
ödәmә tapşırığının banka tәqdim edildiyi vaxt
işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi öhdәliyinin yarandığı vaxt

493 Aşağıdakı hallardan hansılar olduqda әmlak icarәsi maliyyә lizinqi sayılır? 1. icarә müddәti
icarәyә götürülәn әmlakın istismar müddәtinin 75 faizindәn artıq olduğu halda; 2. icarә müddәti
qurtardıqdan sonra әmlakın qalıq dәyәri icarәnin әvvәlinә onun bazar qiymәtinin 20 faizindәn az
olduğu halda; 3. icarәyә götürülәn әmlak icarәçi üçün sifarişlә hazırlandığı vә icarә müddәti

qurtardıqdan sonra icarәçidәn başqa heç kәs tәrәfindәn istifadә edilә bilmәdiyi halda; 4. lizinq
müqavilәsi ilә icarә müddәti qurtardıqdan sonra әmlakın mülkiyyәtә verilmәsi nәzәrdә tutulmadığı
halda; 5. icarә müddәti icarәyә götürülәn әmlakın istismar müddәtinin 75 faizindәn az olduğu halda.

•

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

494 Aksizli mallar istehsal edәn vergi ödәyicisi istehsal ehtiyacları üçün alınan aksizli mallara görә
ödәnilmiş aksiz mәblәğini әvәzlәşdirmә üçün әrizәni nә vaxt vergi orqanına tәqdim edir?

•

növbәti ay başlananadәk
növbәti ayın sonuna qәdәr
aksizin bәyannamәsini tәqdim etdiyi vaxt
növbәti ayın 15dәk
cari ilin sonuna qәdәr

495 Plombların vurulması vә çıxarılması hansı sәnәdlә rәsmilәşdirilir?

•

xüsusi bir sәnәd tәrtib edilmir
protokolla
aktla
sәrәncamla
qәrarla

496 Aksizin vergitutma obyektinin mәqsәdlәri üçün istehsal binasına aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

aksizli malların satış mәntәqәlәri
İstehsalın olduğu әrazidәn kәnarda yerlәşәn anbarlar, kömәkçi anbar sahәlәri vә digәr oxşar binalar
Aksizli malları istehsal edәn şәxslәrin aksizli malları saxladığı anbarlar
İstehsalın olduğu әrazidә yerlәşәn anbarlar vә ticarәt obyektlәri
İstehsalın olduğu әrazidә yerlәşәn anbarlar, kömәkçi anbar sahәlәri vә digәr oxşar binalar

497 Azәrbaycan Respublikası әrazisindә istehsal olunan neft mәhsulları vә tütün mәmulatları üçün
aksizlәr üzrә vergi tutulan әmәliyyatın mәblәği dedikdә nә başa düşülür?

•

müştәridәn alınan vә ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymәtindәn [aksiz çıxılmaqla] aşağı olmayan
mәblәğ
müştәridәn alınan vә ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymәtindәn [ӘDV çıxılmadan] aşağı olmayan
mәblәğ
müştәridәn alınan vә ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymәtindәn [ӘDV vә aksiz çıxılmaqla] aşağı
olmayan mәblәğ
müştәridәn alınan vә ya alınmalı olan haqqın pәrakәndә qiymәtindәn [ӘDV vә aksiz çıxılmaqla] aşağı
olmayan mәblәğ
müştәridәn alınan vә ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymәtindәn [ӘDV çıxılmaqla] aşağı olmayan
mәblәğ

498 Aksizli malları göstәrin? 1. spirtli içkilәr; 2. tütün mәmulatları; 3. qәnnadı mәmulatları; 4. neft
mәhsulları; 5. zinәt әşyaları.

•

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

2, 3, 4

499 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühәrrikinin hәcmi 2000 kub
santimetrәdәk olduqda hansı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir?

•

Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 1,15 manat
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 0,25 manat
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 0,2 manat
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 0,15 manat
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 2,5 manat

500 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühәrrikinin hәcmi 3000 kub
santimetrәdәk olduqda hansı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir?

•

400 manat + mühәrrikinin hәcminin 20013000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 2,5
manat
400 manat + mühәrrikinin hәcminin 20013000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 2 manat
400 manat +mühәrrikinin hәcminin 20013000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 1,5 manat
mühәrrikinin hәcminin hәr kub santimetri üçün hәr kub santimetrinә görә 1 manat
400 manat + mühәrrikinin hәcminin 20013000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 1manat

501 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühәrrikinin hәcmi 4000 kub
santimetrәdәk olduqda hansı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir?

•

1300 manat + mühәrrikinin hәcminin 30014000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 1,5
manat
1300 manat + mühәrrikinin hәcminin 30014000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 3 manat
1900 manat + mühәrrikinin hәcminin 30014000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 4 manat
1300 manat + mühәrrikinin hәcminin 30014000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 2 manat
300 manat + mühәrrikinin hәcminin 30014000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 1 manat

502 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan istirahәt vә ya idman üçün yaxtalara vә bu mәqsәdlәr
üçün nәzәrdә tutulan digәr üzәn vasitәlәrә hansı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir?

•

Mühәrrikinin hәcminin hәr kub santimetrinә görә  1,5 manat
Mühәrrikinin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 0,15 manat
Mühәrrikinin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 3 manat
Mühәrrikinin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 1 manat
Mühәrrikinin hәcminin hәr kub santimetrinә görә 2,5 manat

503 Aksizli malların istehsalı zamanı vergi tutulan әmәliyyatlar üzrә aksizlәr hesabat dövründәn
sonrakı ayın neçәsinәdәk ödәnilmәlidir?

•

hesabat dövründәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 3dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 10dan gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 15dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 5dәn gec olmayaraq

504 Vergi ödәyicisinin aksizin ödәnişi üzrә borcu varsa, hәmin borc yaranandan ödәnilәnәdәk hәyata
keçirilәn vergi tutulan әmәliyyatlar üzrә aksizlәr nә vaxt büdcәyә ödәnilir?

•

hәmin әmәliyyatlar aparıldıqdan sonra bir hәftә müddәtindә
hәmin әmәliyyatların baş verdiyi aydan sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
hәmin әmәliyyatların aparıldığı vaxt
hәmin әmәliyyatlar aparıldıqdan sonra 10 gün müddәtindә

hәmin әmәliyyatların aparıldığı vaxtdan sonrakı bir ay müddәtindә

505 Vergi ödәyicisi olan hüquqi şәxs lәğv edildikdә vә ya hüquqi şәxs yaratmadan sahibkarlıq
fәaliyyәtini hәyata keçirәn fiziki şәxsin fәaliyyәtinә xitam verildikdә, aksiz bәyannamәsi vergi
Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş müddәtdәn gec olmamaq şәrti ilә neçә gün müddәtindә vergi orqanına
tәqdim edilmәlidir?

•

20 gün
40 gün
30 gün
60 gün
45 gün

506 Nәzarәt postlarının işçilәri aşağıda sadalanan hansı qaydalara riayәt olunmasına nәzarәt edirlәr?
1. aksiz markalarının qalıqlarının inventarizasiya edilmәsi; 2. istehsalın hәcmi üzrә nәzarәt ölçü
cihazlarının plomblanması; 3. hazır mәhsul satışının tәmin edilmәsi; 4. istehsal sahәlәrindәki texnoloji
avadanlıqların plomblanması; 5. xammal vә material alışının tәşkil edilmәsi.

•

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

507 İstehsal hәcmi üzrә nәzarәtölçü cihazlarının, xammal, material vә hazır mәhsul anbarlarının,
istehsal sahәlәrindәki texnoloji avadanlıqların plomblanması hansı şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

istәnilәn vergi işçisi tәrәfindәn
yalnız nәzarәt postlarının işçilәri tәrәfindәn
nәzarәt postlarının işçilәri tәrәfindәn istehsalçının nümayәndәsi ilә birlikdә
müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn
istehsalçının özü tәrәfindәn

508 Şәxs ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçәrkәn vergi orqanı hәmin şәxsi ӘDV
ödәyicilәrinin qeydiyyat reystrindә qeydә almağa vә әrizә verildikdәn sonra neçә iş günündәn gec
olmayaraq ona müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi forma üzrә qeydiyyat bildirişi
vermәyә borcludur?

•

20 gün
10 gün
5 gün
3 gün
15 gün

509 ӘDV tutulan әmәliyyatı göstәrin:

•

Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi ilә
bağlı mal idxalı, iş görülmәsi vә xidmәt göstәrilmәsi
tutulan mәblәğlәr hәdlәrindә dövlәt hakimiyyәti, yerli özünü idarә etmә vә digәr sәlahiyyәtli orqanların
tutduğu dövlәt rüsumu, icazә haqları, yığımlar vә onların tutulması müqabilindә göstәrdiyi xidmәtlәr;
vergi ödәyicisinin haqqı ödәnilmәklә vә ya әvәzsiz qaydada öz işçilәrinә vә digәr şәxslәrә mal vermәsi, iş
görmәsi vә ya xidmәt göstәrmәsi
tranzit yük daşınması qaydasında malların Azәrbaycan Respublikası әrazisinә buraxılması
kütlәvi informasiya vasitәlәri mәhsullarının alqısatqısının bütün növlәri üzrә dövriyyәlәr, mәtbu kütlәvi
informasiya vasitәlәri mәhsulları istehsalı ilә bağlı redaksiya, nәşriyyat vә poliqrafiya fәaliyyәti

510 Mәnzil tikintisi fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәr tәrәfindәn ӘDVnin mәqsәdlәri üçün vergi
tutulan minimum dövriyyә Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş vergitutma obyektinin hәr kvadrat
metri üçün ölkәnin şәhәr vә rayonlarının әrazilәrinin zonalar üzrә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının
[Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin] müәyyәn etdiyi әmsallar hansı mәblәğә tәtbiq
edilmәklә hesablanır?

•

şәrti maliyyә vahidinin 12 mislinә
235 manat
225 manat
250 manat
215 manat

511 Müәssisәnin bir әmәliyyat çәrçivәsindә bir vergi ödәyicisindәn digәr vergi ödәyicisinә tәqdim
edilәrkәn bu әmәliyyatın ӘDV tutulan әmәliyyat sayılmaması üçün tәqdim edәn vә alan tәrәflәr vergi
orqanına neçә gün әrzindә müraciәt etmәlidirlәr?

•

vergi orqanına müraciәtin edilmәsinә ehtiyac yoxdur
tәqdim edilmәdәn sonra 15 gündәn gec olmayaraq
tәqdim edilmәdәn sonra 10 gündәn gec olmayaraq
tәqdim edilmәdәn sonra 30 gündәn gec olmayaraq
tәqdim edilmәdәn sonra 5gündәn gec olmayaraq

512 Metropolitendә sәrnişin daşıma xidmәti ӘDVyә hansı dәrәcә ilә cәlb edilir?

•

20 faiz dәrәcә ilә
sıfır [0) dәrәcә ilә
ӘDVdәn azaddır
ӘDVyә qismәn cәlb olunur
18 faiz dәrәcә ilә

513 Vergi ödәyicisi malın alıcısına [işlәrin, xidmәtlәrin sifarişçisinә] vergi hesabfaktrurasını mal
göndәrilәndәn [iş görülәndәn, xidmәt göstәrilәndәn] sonra neçә gündәn gec olmayaraq vermәyә
borcludur?

•

15 gündәn sonra
Mal tәqdim edildikdәn dәrhal sonra
5 gündәn gec olmayaraq
10 gündәn sonra
3 gündәn tez olmayaraq

514 Malların göndәrilmәsi onların daşınmasını nәzәrdә tutursa, ӘDV hesabfakturasının 5 gün
әrzindә verilmәdiyi halda vergi tutulan әmәliyyat nә vaxt aparılmış sayılır?

•

daşınmanın başa çatdırıldığı ayın sonuncu günündә
daşınmanın başa çatdırıldığı vaxt
daşınmanın başlandığı vaxt
ӘDVnin ödәnildiyi vaxt
daşınmanın başa çatdırıldığı aydan sonrakı ayın 1dә

515 İşlәr [xidmәtlәr] bilavasitә daşınmaz әmlakla bağlı olduqda, ӘDV mәqsәdlәri üçün işlәrin
görüldüyü, yaxud xidmәtlәrin göstәrildiyi yer hansı yer sayılır?

•

işlәri görәn şәxsin qeydiyyatda olduğu yer
işlәri görәn vә xidmәtlәri göstәrәn şәxsin fәaliyyәt göstәrildiyi yer
daşınmaz әmlakın olduğu yer

ӘDVnin ödәnildiyi yer
işlәrin vә xidmәtlәrin alıcısının yerlәşdiyi yer

516 Vergi agenti qeyrirezidentә ӘDVnin hesablanması barәdә vergi orqanına nә vaxt bәyannamә
tәqdim etmәlidir?

•

Ödәmә verilәn aydan sonrakı ayın 1dәn gec olmayaraq
Ödәmә verilәn aydan sonrakı ayın 10dan gec olmayaraq
bәyannamә tәqdim edilmir
Ödәmә verilәn gündәn sonra 7 gündәn gec olmayaraq
Ödәmә verilәn aydan sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq

517 ӘDVnin bәyannamәsi hәr hesabat dövrü üçün hesabat dövründәn sonra hansı müddәtdә vergi
orqanına tәqdim olunur?

•

hesabat dövründәn sonrakı ayın 25dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 10dan gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 5dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 15dәn gec olmayaraq

518 Vergi tutulan idxal üzrә ӘDV Vergi Mәcәllәsinә vә gömrük qanunvericiliyinә uyğun olaraq
gömrük rüsumlarının ödәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulan qaydada hansı dövlәt orqanı tәrәfindәn
hesablanır vә alınır?

•

Mәhkәmә orqanları tәrәfindәn
Vergi orqanları tәrәfindәn
Gömrük orqanları tәrәfindәn
maliyyә orqanları tәrәfindәn
Bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn

519 ӘDVnin düzgün hesablanması vә vaxtında ödәnilmәsi üçün kim mәsuliyyәt daşıyır?

•

maliyyә orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri
vergi orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri
vergi ödәyicilәri vә onun vәzifәli şәxslәri
vergi ödәyicilәri vә onun ailә üzvlәri
gömrük orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri

520 Әlavә dәyәr vergisinin ödәyicilәrini göstәrin: 1. ӘDVnin ödәyicisi kimi qeydiyyatdan keçәn vә
ya qeydiyyatdan keçmәli olan şәxs ӘDVnin ödәyicisidir. 2. Azәrbaycan Respublikasına ӘDV tutulan
malları idxal edәn şәxslәr bu cür idxal malları üzrә ӘDVnin ödәyicilәri sayılırlar; 3. Dövriyyәsindәn
asılı olmayaraq istәnilәn şәxslәr ӘDV ödәyicisidir; 4. Aksizli malların istehsalçıları ӘDVnin
ödәyicilәridir; 5. Dövriyyәsindәn asılı olmayaraq qeyrirezidentlәrin daimi nümayәndәliklәri ӘDV
ödәyicisidir.

•

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

521 ӘDV üzrә vergitutma obyekti olan әmәliyyatları göstәrin: 1. malların tәqdim edilmәsi, işlәrin
görülmәsi, xidmәtlәrin göstәrilmәsi; 2. fövqәladә hallardan başqa, malların itmәsi, әskik gәlmәsi,
xarab olması vә ya oğurlanması; 3. fövqәladә hallar nәticәsindә malların itmәsi, әskik gәlmәsi, xarab

olması vә ya oğurlanması; 4. ӘDV qeydiyyatının lәğvetmә vaxtı sahiblikdә qalan mallar; 5.
Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda xidmәtlәr göstәrilmәsi vә ya işlәr görülmәsi.

•

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

522 ӘDVnin mәqsәdlәri üçün vergi tutulan әmәliyyatın dәyәri dedikdә nә başa düşülür?

•

tәqdim edilәn malın [işin, xidmәtin]alıcı tәrәfindәn ödәnilәn dәyәri
tәqdim edilәn malın [işin, xidmәtin] ӘDV nәzәrә alınmaqla dәyәri
vergi ödәyicisinin müştәridәn vә ya hәr hansı digәr şәxsdәn aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ӘDV
nәzәrә alınmadan mәblәği [hәr hansı rüsumlar, vergilәr vә ya başqa yığımlar da daxil olmaqla]
vergi ödәyicisinin müştәridәn vә ya hәr hansı digәr şәxsdәn aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ӘDV
nәzәrә alınmadan mәblәği [hәr hansı rüsumlar, vergilәr vә ya başqa yığımlar da daxil olmamaqla]
tәqdim edilәn malın [işin, xidmәtin] ӘDV nәzәrә alınmaqla, hәr hansı vergi, rüsum vә yığımlar nәzәrә
alınmadan dәyәri

523 ӘDVdәn azad olunan әmәliyyatları göstәrin: 1. milli vә ya xarici valyutanın [numizmatika
mәqsәdlәrindәn başqa], hәmçinin qiymәtli kağızların göndәrilmәsi vә ya idxal edilmәsi; 2. kütlәvi
informasiya vasitәlәrinin reklam xidmәtlәri; 3. hüquqi şәxslәrin әmlakının icarәyә verilmәsindәn
alınan icarә haqqları; 4. idxal olunan әmlak istisna olmaqla, müәssisәnin nizamnamә fonduna
[kapitalına] pay şәklindә hәr hansı әmlakın qoyulması; 5.dәfn vә qәbiristanlığın mәrasim xidmәtlәri.

•

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

524 Vergi agenti ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyatdan keçmәmişdirsә, o qeyrirezidentdәn
hesablanan ӘDVni nә vaxt büdcәyә ödәmәyә borcludur?

•

Ödәmәnin verildiyi ay üçün ӘDV bәyannamәsi verilәrkәn
Ödәmәnin hәyata keçirildiyi gün әrzindә
Ödәmә verildiyi gündәn sonrakı 7 gün әrzindә
Ödәmә verildiyi gündәn sonrakı 10 gün әrzindә
Ödәmә verildiyi gündәn sonrakı 5 gün әrzindә

525 Aşağıda göstәrilәn hansı mәlumatlar vergi hesabfakturasında әks etdirilir? 1. vergi ödәyicisinin
vә alıcının [sifarişçinin] adı vә eynilәşdirmә nömrәsi; 2. vergi ödәyicisinin vә alıcının hesablaşma vә
bankda olan digәr hesablarının nömrәlәri; 3. yola salınmış malların, görülmüş işlәrin vә ya göstәrilmiş
xidmәtlәrin adı; 4. vergi tutulan әmәliyyatdan ödәnilmәli olan verginin mәblәği vә vergi hesab
fakturasının verilmә tarixi; 5. vergi ödәyicisinin nizamnamә fondunda olan kapitalının hәcmi.

•

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

526 Aksiz nәdir?
Aksizli malların maya dәyәrinә daxil edilәn vergidir

•

Aksizli malların gәlirdәn çıxılmayan xәrclәrinә aid edilmәyәn vә müәssisәnin mәnfәәtindәn ödәnilәn vergidir
Aksizli malların satış qiymәtinә daxil edilәn vergidir
Aksizli malların xәrclәrinә daxil edilәn vergidir
Aksizli malların idxalına görә ödәnilәn xüsusi rüsumlardır

527 Hansı mallar istisna olunmaqla Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә istehsal edilәn, yaxud
idxal olunan aksizli mallardan aksiz tutulur?

•

ӘDVnә cәlb edilәn mallar
ӘDVnә sıfır [0] dәrәcә ilә cәlb edilәn mallar
vergidәn azad edilәn mallar
aksizә sıfır [0] dәrәcә ilә cәlb edilәn mallar
vergi ödәyicisinin müәyyәnlәşdirdiyi mallar

528 Aşağıda göstәrilәn şәxslәrdәn hansı aksiz vergisinin ödәyicisi deyildir?

•

aksizli malları istehsal edәn fiziki şәxs
aksizli malları istehsal edәn müәssisәlәr
aksizli malların satışı ilә mәşğul olan şәxs
aksizli malları ixrac edәn şәxs
aksizli malları idxal edәn şәxs

529 Sifarişçinin göndәrdiyi xammaldan Azәrbaycan Respublikası әrazisindә mallar istehsal edildiyi
hallarda aksizin ödәyicisi kimdir?

•

malların mülkiyyәtçisi
malların istehsalçısı [podratçı]
sifarişçi ilә istehsalçı arasında razılaşma ilә müәyyәn edilәn
malların son istehlakçıları
sifarişçi

530 Aşağıdakı әmәliyyatlardan hansı aksiz vergisinin mәqsәdlәri üçün vergitutma obyektidir?

•

tranzitlә daşınan malların ixracı
malların Azәrbaycan Respublikası әrazisinә müvәqqәti idxalı
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә istehsal edilәn aksizli malların istehsal binasının hüdudlarından kәnara
buraxılması
aksizli malların pәrakәndә satışı
tranzitlә daşınan malların tәkrar ixracı

531 İdxal malları üçün aksizin vergitutma obyekti aşağıdakılardan hansıdır?

•

İdxal mallarının topdansatış bazar dәyәri
Gömrük Mәcәllәsinә uyğun olaraq aksizli malların gömrük xidmәtinin nәzarәtinә daxil olması
Gömrük Mәcәllәsinә uyğun olaraq aksizli malların gömrük xidmәtinin nәzarәtindәn çıxması
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq aksizli malların gömrük xidmәtinin nәzarәtindәn çıxması
İdxal mallarının gömrük dәyәri

532 İdxal malları üçün aksiz tutulan әmәliyyatın mәblәği hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq
müәyyәn edilir?

•

Cinayәt Mәcәllәsi
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi
Gömrük Mәcәllәsi
Dövlәt rüsumu haqqında Qanun
Vergi Mәcәllәsi

533 İdxal olunan minik avtomobillәri, istirahәt vә ya idman yaxtaları vә bu mәqsәdlәr üçün nәzәrdә
tutulan digәr üzәn vasitәlәr üçün aksiz üzrә vergi tututlan әmәliyyatın mәblәği nәdir?

•

hәmin vasitәlәrin gömrük dәyәri
onların topdansatış bazar qiymәti
onların mühәrrikinin hәcmi
hәmin vasitәlәrin satış qiymәti
idxal olunan malların miqdarı

534 İstehsal olunan aksizli mallar üçün vergi tutulan әmәliyyatın vaxtı necә müәyyәn edilir?

•

malların istehsalının başa çatdığı vaxt
malların alıcıya verildiyi vaxt
malların istehsal binasının hüdudlarından kәnara buraxıldığı vaxt
malların istehsalına başlanıldığı vaxt
malların tәqdim edildiyi vaxt

535 Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunan şampan şәrabına tәtbiq olunan aksizin dәrәcәsi
aşağıdakılardan hansıdır?

•

hәr dekalitrinә 1,0 manat
hәr litrinә şәrti maliyyә vahidinin 2 misli
hәr litrinә 2,5 manat
hәr litrinә 0,2 manat
hәr dekalitrinә 0,5 manat

536 Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunan şәrablara vә şәrab materiallarına tәtbiq olunan aksiz
vergisinin dәrәcәsi nә qәdәrdir?

•

hәr litrinә 0,4 manat
hәr litrinә 0,5 manat
hәr litrinә 0,1 manat
hәr litrinә 0,2 manat
hәr litrinә 0,8 manat

537 Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunan pivә [alkoqolsuz pivә istisna olmaqla] vә pivә
tәrkibli digәr içkilәrә tәtbiq edilәn aksizin dәrәcәsi nә qәdәrdir?

•

hәr litrinә 0,05 manat
hәr litrinә 0,04 manat
hәr litrinә 0,2 manat
hәr litrinә 0,08 manat
hәr litrinә 0,07 manat

538 Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunan neft mәhsullarına aksiz dәrәcәlәri hansı dövlәt
orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Dövlәt Gömrük Komitәsi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

539 Azәrbaycan Respublikasında istehsal edilәn neft mәhsullarına, minik avtomobillәri, istirahәt vә

ya idman üçün yaxtalar vә bu mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulan digәr üzәn vasitәlәrә tәtbiq edilәn
aksizlәrin dәrәcәlәri hansı dövlәt orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Nazirlәr Kabineti
Gömrük Komitәsi
Maliyyә Nazirliyi
Yerli icra hakimiyyәti orqanları
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

540 Aksiz vergisi üçün hesabat dövrü aşağıdakılardan hansıdır?

•

rüb
dekada
ay
il
hәftә

541 Aksizli mallar idxal edildikdә aksiz hansı orqan tәrәfindәn tutulur?

•

xәzinәdarlıq orqanları
vergi orqanları
gömrük orqanları
statistika orqanları
maliyyә orqanları

542 Aksizli mallar idxal edildikdә aksiz gömrük orqanları tәrәfindәn hansı qaydada tutulur?

•

gömrük anbarlarından istifadәyә görә haqqın tutulması qaydasında
ӘDV tutulduğu qaydada
gömrük rüsumlarının tutulduğu qaydada
istәnilәn qaydada
gömrük rәsmilәşdirilmәsinә görә haqq tutulduğu qaydada

543 Aksizlәr hansı büdcәyә ödәnilir?

•

büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarına
yerli büdcәlәrә
dövlәt büdcәsinә
gömrük orqanlarının büdcәdәnkәnar fonduna
hәm yerli, hәm dә dövlәt büdcәsinә

544 İdxal mallarına görә aksizlәr nә vaxt әvәzlәşdirilir?

•

ödәnilәn aksizlәr әvәzlәşdirilmir
İdxalın baş verdiyi aydan әvvәlki ay
İdxalı tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr vergi orqanına verildiyi zaman
İdxalı tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr gömrük orqanına verildiyi zaman
İdxalı tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr vergi orqanına verildiyi aydan sonrakı ay

545 Xammal vә materiallar idxal edildikdә, müvafiq sәnәdlәr vergi orqanına verildikdәn sonra
tutulmuş aksiz mәblәği neçә gün әrzindә vergi ödәyicisinә qaytarılmalıdır?

•

10 gün
15 gün
45 gün

20 gün
30 gün

546 Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunan neft mәhsullarına aksizlәrin dәrәcәlәri hansı dövlәt
orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Dövlәt Gömrük Komitәsi
Maliyyә Nazirliyi

547 Azәrbaycan Respublikasına idxal edilәn aksizli mallara [minik avtomobillәri, istirahәt vә ya
idman üçün yaxtalar vә bu mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulan digәr üzәn vasitәlәr istisna olmaqla]
aksizlәrin dәrәcәlәri hansı dövlәt orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Dövlәt Gömrük Komitәsi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

548 Azәrbaycan Respublikasında içmәli spirtә tәtbiq olunan aksizin dәrәcәsi nә qәdәrdir?

•

hәr litrinә 0,5 manat
hәr litrinә şәrti maliyyә vahidinin 8 misli
hәr litrinә 2,0 manat
hәr litrinә 0,8 manat
hәr litrinә şәrti maliyyә vahidinin 7 misli

549 Azәrbaycan Respublikasında arağa [vodkaya], tündlәşdirilmiş içkilәrә vә tündlәşdirilmiş içki
materiallarına, likyor vә likyor mәmulatlarına tәtbiq olunan aksizin dәrәcәsi hansıdır?

•

hәr litrinә 0,08 manat
hәr litrinә 0,8 manat
hәr litrinә 2,0 manat
hәr litrinә 0,5 manat
hәr dekalitrinә 0,2 manat

550 Azәrbaycan Respublikasında konyak vә konyak materiallarına aşağıdakılardan hansı aksiz
dәrәcәsi tәtbiq olunur?

•

hәr litrinә şәrti maliyyә vahidinin 2 misli
hәr litrinә 0,5 manat
hәr litrinә 6,0 manat
hәr litrinә 0,2 manat
hәr dekalitrinә 0,08 manat

551 Aksizli malların ixracı hansı dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunur?

•

qanunvericiliklә müәyyәn edilәn dәrәcәnin 50 faizi mәblәğindә
vergidәn azaddır
sıfır [0] dәrәcә ilә
20 faiz dәrәcәsi ilә
gömrük orqanının müәyyәn etdiyi dәrәcә ilә

552 Fiziki şәxs fәrdi istehlakı üçün neçә әdәd siqareti aksiz vergisi ödәmәdәn idxal edә bilәr?

•

1000
8000
heç nә qәdәr
5000
600

553 Fiziki şәxs fәrdi istehlakı üçün neçә litr alkoqollu içkini aksiz vergisi ödәnilmәdәn idxal edә
bilәr?

•

5 litr
7 litr
3 litr
1 litr
10 litr

554 Azәrbaycan Respublikası әrazisinә müvәqqәti idxal edilәn mallar [tәkrar ixrac üçün nәzәrdә
tutulan mallar istisna edilmәklә] aksizә necә cәlb edilir?

•

gömrük qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulan qaydada
ümumi qaydada
vergidәn azaddır
20 faiz dәrәcәsi ilә
sıfır [0] dәrәcә ilә

555 Aksizli malları alan vә bu malları vergi tutulan digәr aksizli malların istehsalı üçün istifadә edәn
şәxs malları alarkәn ödәnilmiş aksiz mәblәğini hansı qaydada әvәzlәşdirir?

•

ödәnilmiş mәblәğin malın maya dәyәrinә aid edilmәyәn hissәsi әvәzlәşdirilir
ödәnilmiş mәblәğ әvәzlәşdirilmir
ödәnilmiş mәblәğ tam hәcmdә әvәzlәşdirilir
ödәnilmiş mәblәğin 30 faizi әvәzlәşdirilir
ödәnilmiş mәblәğin 50 faizi әvәzlәşdirilir

556 Aksiz vergisi üzrә bәyannamә vergi orqanına hansı müddәtdә verilmәlidir?

•

hesabat dövründәn sonrakı ayın 3dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 15dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 5dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 10dan gec olmayaraq

557 Bir neçә sahibi olan bina üzrә әmlak vergisi hansı qaydada hesablanır?

•

hәmin binanın altında olan torpağa görә vergi ödәyәn şәxs tәrәfindәn hesablanır
hәmin binanın dәyәrindә daha çox payı olan şәxs tәrәfindәn hesablanır
hәmin binanın hәr sahibi üçün onun binanın dәyәrindәki payına uyğun olaraq hesablanır
onlar arasında olan razılaşmaya görә
hәmin bina üzrә әmlak vergisi hesablanmır

558 Bir neçә fiziki şәxsә mәxsus olan su vә hava nәqliyyatı vasitәsinә görә әmlak vergisi kimdәn
tutulur?
hәmin nәqliyyat vasitәsindә daha çox paya malik olan şәxsdәn

•

onların bu nәqliyyat vasitәsindә malik olduğu paya uyğun olaraq
hәmin nәqliyyat vasitәsini öz adına qeydiyyatdan keçirmiş şәxsdәn
onlar arasında olan razılaşmaya görә
hәmin nәqliyyat vasitәsinә görә әmlak vergisi tutulmur

559 Müәssisә il әrzindә fәaliyyәt göstәrdikdә vergitutma mәqsәdlәri üçün әmlakın orta illik qalıq
dәyәri necә müәyyәn edilir?

•

әmlakın hәr rübün әvvәlinә vә sonuna qalıq dәyәri toplanıb ikiyә bölünür, sonra isә alınan mәblәğlәr toplanır
әmlakın hesabat ilinin әvvәlinә vә sonuna qalıq dәyәri toplanıb dördә bölünür
әmlakın hesabat ilinin әvvәlinә [әvvәlki vergi ilinin sonuna müәyyәn edilәn qalıq dәyәrindәn hәmin il üçün
hesablanmış amortizasiya mәblәği çıxıldıqdan sonra qalan dәyәr] vә sonuna qalıq dәyәri toplanıb ikiyә
bölünür
әmlakın hәr rübün әvvәlinә vә sonuna qalıq dәyәri toplanıb ikiyә bölünür
әmlakın hesabat ilinin әvvәlinә [әvvәlki vergi ilinin sonuna müәyyәn edilәn qalıq dәyәrindәn hәmin il üçün
hesablanmış amortizasiya mәblәği çıxıldıqdan sonra qalan dәyәr] vә sonuna qalıq dәyәri toplanıb 24ә bölünür

560 Müәssisә hesabat ili әrzindә lәğv edildikdә, vergitutma mәqsәdlәri üçün әmlakın orta illik qalıq
dәyәri necә müәyyәn edilir?

•

ilin әvvәlinә vә müәssisәnin lәğv edildiyi tarixә әmlakın qalıq dәyәri toplanaraq 2yә bölünür
ilin әvvәlinә vә müәssisәnin lәğv edildiyi tarixә әmlakın qalıq dәyәri toplanaraq 24ә bölünür vә ilin
әvvәlindәn müәssisәnin lәğv edildiyi aydan ilin sonuna qәdәr olan ayların sayına vurulur
ilin әvvәlinә vә müәssisәnin lәğv edildiyi tarixә әmlakın qalıq dәyәri toplanaraq 24ә bölünür vә ilin
әvvәlindәn müәssisәnin lәğv edildiyi aya qәdәr olan ayların sayına vurulur
ilin әvvәlinә vә müәssisәnin lәğv edildiyi tarixә әmlakın qalıq dәyәri toplanaraq 12ә bölünür vә ilin
әvvәlindәn müәssisәnin lәğv edildiyi aya qәdәr olan ayların sayına vurulur
hәmin il müәssisә әmlakından vergi tutulmur

561 Bәlәdiyyә müәssisәlәri vә fiziki şәxslәr torpaq sahәlәri barәdә özlәrinin mülkiyyәt vә istifadә
hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәri aldıqdan sonra torpaq vergisinin mәqsәdlәri üçün 1 ay müddәtindә
harada uçota durmalıdırlar?

•

statistika orqanlarında
dövlәt vergi orqanlarında
bәlәdiyyәlәrdә
dövlәt vergi orqanlarında vә maliyyә orqanlarında
maliyyә orqanlarında

562 Fiziki şәxslәr vә müәssisәlәr hansı sәnәdlәri aldıqdan sonra torpaq vergisinin mәqsәdlәri üçün 1
ay әrzindә uçota durmalıdırlar?

•

torpaq sahәlәri barәdә sәrәncam vermә hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәri aldıqdan sonra
torpaq sahәlәri barәdә yalnız özlәrinin mülkiyyәt hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәri
torpaq sahәlәri barәdә özlәrinin mülkiyyәt vә istifadә hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәri
torpaq sahәlәri barәdә özlәrinin mülkiyyәt vә sәrәncam hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәri
torpaq sahәlәri barәdә yalnız özlәrinin istifadә hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәri

563 Vergi ödәyicilәri torpaq sahәlәri barәdә özlәrinin mülkiyyәt vә istifadә hüquqlarını tәsdiq edәn
sәnәdlәri aldıqdan sonra hansı müddәt әrzindә vergi orqanında uçota durmalıdırlar?

•

15 gün müddәtindә
2 ay
1 ay
10 gün müddәtindә
3 ay

564 Aşağıdakı torpaqlardan hansılar torpaq vergisinә cәlb edilir? 1. dövlәt sәrhәd zolaqları vә
müdafiә tәyinatlı torpaqlar; 2. hәyәtyanı sahәlәrin torpaqları; 3. yaşayış fondlarının torpaqları; 4.
tikinti, nәqliyyat, rabitә, ticarәtmәişәt xidmәti tәyinatlı torpaqlar; 5. Xәzәr dәnizinin [gölünün]
Azәrbaycan Respublikasına mәxsus olan sektorunun altında yerlәşәn torpaqlar.

•

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

565 Aşağıda göstәrilәn şәxslәrdәn hansılarının mülkiyyәtindә olan torpaqlara görә torpaq vergisinin
mәblәği 10 manat azaldılır? 1. Şöhrәt ordeninin hәr üç dәrәcәsi ilә tәltif edilmiş şәxslәrin; 2. mәcburi
köçkünlәr vә onlara bәrabәr tutulan şәxslәrin; 3. hәlak olmuş, yaxud sonralar vәfat etmiş döyüşçülәrin
dul arvadlarının [әrlәrinin]; 4. qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada әmәk veteranı adı almış
şәxslәrin; 5. I vә II qrup müharibә әlillәrinin.

•

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

566 Fiziki şәxslәrә torpaq vergisi nә vaxt hesablanır vә tәdiyyә bildirişlәri nә zaman onlara çatdırılır?

•

müvafiq olaraq iyulun 1dәk vә avqustun 15dәn gec olmayaraq
müvafiq olaraq mayın 15dәk vә avqustun 15dәk
müvafiq olaraq iyulun 1dәk vә avqustun 1dәn gec olmayaraq
müvafiq olaraq iyunun 1dәk vә avqustun 15dәn gec olmayaraq
müvafiq olaraq avqustun 15dәk vә noyabrın 15dәk

567 Torpaq vergisi hansı mәblәğdә vә nә vaxt ödәnilir?

•

bәrabәr mәblәğlәrdә 15 avqust vә 15 oktyabr tarixlәrindәn gec olmayaraq
bәrabәr mәblәğlәrdә 15 sentyabr vә 15 oktyabr tarixlәrindәn gec olmayaraq
bәrabәr mәblәğlәrdә 15 avqust vә 15 noyabr tarixlәrindәn gec olmayaraq
bәrabәr mәblәğlәrdә 15 iyul vә 15 noyabr tarixlәrindәn gec olmayaraq
bәrabәr mәblәğlәrdә 15 oktyabr vә 15 noyabr tarixlәrindәn gec olmayaraq

568 Torpaq vergisi torpağın әvvәlki sahibi tәrәfindәn ödәnilmәdiyi hallarda, vergi müәyyәn edilmiş
ödәmә vaxtına kim tәrәfindәn ödәnilir?

•

vergi heç kim tәrәfindәn ödәnilmir
torpağın әvvәlki sahibi tәrәfindәn
hәmin torpağın sahibi tәrәfindәn
bunu vergi orqanı müәyyәn edir
bir hissәsi torpağın әvvәlki sahibi, qalan hissәsi isә yeni sahibi tәrәfindәn

569 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansılar doğrudur? 1. müәssisәlәrin torpaq vergisi dövlәt büdcәsinә
ödәnilir; 2. bәlәdiyyә müәssisәlәrinin torpaq vergisi yerli büdcәyә [bәlәdiyyә büdcәsinә] ödәnilir; 3.
fiziki şәxslәrin torpaq vergisi yerli büdcәyә [bәlәdiyyә büdcәsinә] ödәnilir; 4. rezident müәssisәlәrin
vә fiziki şәxslәrin torpaq vergisi dövlәt büdcәsinә ödәnilir; 5. qeyrirezident müәssisәlәrin vә
bәlәdiyyә müәssisәlәrinin torpaq vergisi dövlәt büdcәsinә ödәnilir.
3, 4, 5

•

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

570 Xarici dövlәtlәrin avtonәqliyyat vasitәlәrindәn Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş yol vergisi
nә vaxt tutulur?

•

iki bank günü müddәtindә
tutulduqdan sonra dәrhal
bir bank günü müddәtindә
beş bank günü müddәtindә
bir hәftә müddәtindә

571 Xarici dövlәtlәrin avtonәqliyyat vasitәlәrindәn Vergi Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş vergi
tutulduqdan sonra nә vaxt büdcәyә keçirilir?

•

iki bank günü müddәtindә
tutulduqdan sonra dәrhal
bir bank günü müddәtindә
beş bank günü müddәtindә
bir hәftә müddәtindә

572 Hesablanmış yol vergisinin mәblәği hara aid edilir ?

•

mәblәği mәhdudlaşdırılmaqla gәlirdәn çıxılmalara aid edilir
gәlirә aid edilir
mәblәği mәhdudlaşdırılmadan gәlirdәn çıxılmalara aid edilir
mәnfәәtә aid edilir
gәlirdәn çıxılmır

573 Xarici dövlәtlәrin avtonәqliyyat vasitәlәrindәn Vergi Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş vergi hansı
dövlәt orqanı tәrәfindәn tutulur?

•

dövlәt sәrhәd xidmәti
dövlәt vergi orqanları
gömrük orqanları
İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyi
maliyyә orqanları

574 Hüquqi şәxslәr ilin hansı vәziyyәtinә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mülkiyyәtindә vә
ya istifadәsindә avtonәqliyyat vasitәlәrinә görә illik bәyannamәni vergi orqanına tәqdim edirlәr?

•

tәqvim ilinin ikinci yarısı vәziyyәtinә
tәqvim ilinin әvvәli vәziyyәtinә
tәqvim ilinin sonu vәziyyәtinә
hesabat dövrünün әvvәli vәziyyәtinә
tәqvim ilinin birinci yarısı vәziyyәtinә

575 Aşağıda göstәrilәn hansı şәxslәr yol vergisi üzrә güzәşt hüququna malikdirlәr? 1. Azәrbaycan
Respublikasının әrazisinә daxil olan vә hәmin әrazidәn sәrnişin vә yük daşınması üçün istifadә edәn
avtomobil nәqliyyat vasitәlәri olan qeyrirezident müәssisәlәri vә qeyrirezident fiziki şәxslәr; 2.
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә minik avtomobillәri,
avtobuslar olan şәxslәr; 3. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mülkiyyәtindә traktorlar, kombayn
vә yığım maşınları olan şәxslәr; 4. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә istifadәsindә kәnd

tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalında istifadә olunan kәnd tәsәrrüfatı texnikası olan şәxslәr.

•

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

576 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar yol vergisinin vergitutma obyektidir? 1. Azәrbaycan
Respublikasının әrazisinә daxil olan xarici dövlәtlәrin avtonәqliyyat vasitәlәri; 2. Azәrbaycan
Respublikasının hüdudlarından kәnarda rezident fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan avtonәqliyyat
vasitәlәri; 3. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә şәxslәrin mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә olan
avtonәqliyyat vasitәlәri; 4. Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda qeyrirezident
şәxslәrin mülkiyyәtindә olan avtonәqliyyat vasitәlәri.

•

3.4
1.4
1.3
1, 2, 4
2.4

577 Hansı amillәr nәzәrә alınaraq avtonәqliyyat vasitәlәrinә görә yol vergisinin dәrәcәsi müәyyәn
edilir? 1. avtonәqliyyat vasitәlәrinin növündәn, oturacaqların sayından; 2. avtonәqliyyat vasitәlәrinin
mәnsub olduğu ölkәdәn; 3. avtonәqliyyat vasitәlәrinin oxlarının sayından vә Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә qaldığı müddәtdәn; 4. heç bir amil nәzәrә alınmır.

•

1, 2, 4
1.4
1.3
1, 3, 4
2, 3, 4

578 Xarici dövlәtlәrin Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә daxil olan mühәrrikinin hәcmi 2000 kub
santimetrәdәk olan minik avtomobillәrinә görә bir ay üçün yol vergisi hansı dәrәcә ilә hesablanır?

•

5 ABŞ dolları
20 ABŞ dolları
15 ABŞ dolları
25 ABŞ dolları
10 ABŞ dolları

579 Müәssisәnin mülkiyyәtindә vә istifadәsindә olan avtomobil nәqliyyatı vasitәlәrinә görә illik yol
vergisi hesablanarkәn vergi dәrәcәsi hansı göstәriciyә tәtbiq olunur?

•

nәqliyyat vasitәsinin ilkin balans dәyәrinә
nәqliyyat vasitәsinin ilin sonuna olan qalıq dәyәrinә
mülkiyyәtindә vә istifadәsindә olan avtomobil nәqliyyatı vasitәlәrinin mühәrrikinin hәcminә
mülkiyyәtindә vә istifadәsindә olan avtomobil nәqliyyatı vasitәlәrinin sayına
nәqliyyat vasitәsinin bazar qiymәtinә

580 Müәssisәlәr mülkiyyәtindә vә istifadәsindә olan minik avtomobillәrinin mühәrrikin hәcmi 2000
kub santimetrәdәk olmasına görә illik yol vergisini hansı dәrәcәlәrlә ödәyirlәr?
mühәrrikin hәr kub santimetrinә 0,4 manat
mühәrrikin hәr kub santimetrinә 0,1 manat

•

•

20 manat
mühәrrikin hәr kub santimetrinә 0,01 manat
mühәrrikin hәr kub santimetrinә 0,02 manat

581 Torpaq vergisinin ödәyicilәri kimlәrdir?

•

yalnız rezident müәssisәlәr vә rezident fiziki şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda mülkiyyәtindә torpaq sahәlәri olan fiziki şәxslәr vә
müәssisәlәr
Azәrbaycan Respublikasının әrazindә mülkiyyәtindә vә istifadәsindә torpaq sahәlәri olan fiziki şәxslәr vә
müәssisәlәr
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yalnız mülkiyyәtindә torpaq sahәlәri olan fiziki şәxslәr vә müәssisәlәr
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mülkiyyәtindә vә istifadәsindә torpaq sahәlәri olan yalnız qeyri
rezident fiziki şәxslәr vә müәssisәlәr

582 Fiziki şәxslәr üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdә nә başa düşülür?

•

yalnız sahibkarlıq mәqsәdi üçün istifadә edilәn torpaq sahәlәri
ancaq fiziki şәxslәrin tikililәri altında olan torpaq sahәlәri
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq qaydada mülkiyyәtә vә ya istifadәyә verilәn torpaq
sahәlәri
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq qaydada yalnız mülkiyyәtә verilәn torpaq sahәlәri
ancaq hәyәtyanı sahәlәrdә olan torpaq sahәlәri

583 Müәssisәlәr üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdә nә başa düşülür?

•

Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yalnız mülkiyyәtindә olan torpaq sahәlәri
Azәrbaycan Respublikası hüdudlarından kәnarda mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә olan torpaq sahәlәri
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә olan torpaq sahәlәri
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq qaydada yalnız mülkiyyәtә verilәn torpaq sahәlәri
Azәrbaycan Respublikası hüdudlarından kәnarda yalnız istifadәsindә olan torpaq sahәlәri

584 Birinci vә ikinci qrup müharibә әlillәrinin mülkiyyәtindә olan torpaqlara görә torpaq vergisinin
mәblәği nә qәdәr azaldılır?

•

20 manat
30 manat
10 manat
50 manat
azaldılmır

585 Torpaq vergisi torpaq mülkiyyәtçilәrinin vә ya istifadәçilәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
nәticәlәrindәn asılı olmayaraq hansı qaydada hesablanır?

•

ilin sonunda şәxsin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәsi zәrәrli olduqda torpaq vergisi hesablanmır
torpağın tәyinatı vә coğrafi yerlәşmәsindәn asılı olaraq hәr il müxtәlif mәblәğlәrdә
torpaq sahәsinә görә hәr il sabit tәdiyyә şәklindә
fәaliyyәtin nәticәsindәn asılı olaraq
torpaq sahәlәrinә görә hәr il dәyişkәn tәdiyyә şәklindә

586 Rezident vә qeyrirezident müәssisәlәr torpaq sahәlәri barәdә özlәrinin mülkiyyәt vә istifadә
hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәdlәri aldıqdan sonra torpaq vergisinin mәqsәdlәri üçün 1 ay müddәtindә
harada uçota durmalıdırlar?
dövlәt statistika orqanlarında
bәlәdiyyәlәrdә

•

•

dövlәt vergi orqanlarında
müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarında
dövlәt xәzinәdarlıq orqanlarında

587 Kәnd tәsәrrüfatı torpaqları üçün torpaq vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

1 şәrti bal üçün 0,5 manat
1 şәrti bal üçün 0,05 manat
1 şәrti bal üçün 0,06 manat
1 şәrti bal üçün 1 manat
1 şәrti bal üçün 0,6 manat

588 Yaşayış fondlarının tutduğu torpaqların 100 kvadrat metrinә görә (10000 kv.mdәk) Bakı şәhәri
üçün torpaq vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

0,8 manat
0,5 manat
0,6 manat
0,1 manat
0,4 manat

589 Bakı şәhәri әrazisindә yerlәşәn sәnaye, tikinti, nәqliyyat, rabitә, ticarәtmәişәt xidmәti vә digәr
xüsusi tәyinatlı torpaqlar üzrә torpaq sahәsinin(10000 kv.mdәk), hәr 100 kvadrat metrinә görә torpaq
vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

8 manat
4 manat
10 manat
5 manat
6 manat

590 Bakı, Gәncә, Sumqayıt şәhәrlәri, Abşeron rayonu vә rayon tabeliyindә olan şәhәrlәr istisna
olmaqla, digәr şәhәrlәrin rayon mәrkәzlәrinin әrazisindә yerlәşәn yaşayış fondlarının, hәyәtyanı
sahәlәrinin torpaqları vә vәtәndaşların bağ sahәlәrinin tutduğu torpaqlar üzrә torpaq sahәsinin(10000
kv.mdәk), hәr 100 kvadrat metrinә görә torpaq vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

0,2 manat
0,5 manat
0,4 manat
0,3 manat
2 manat

591 Rayon tabeliyindә olan şәhәrlәrdә, qәsәbәlәrdә vә kәndlәrdә [Bakı vә Sumqayıt şәhәrlәrinin,
habelә Abşeron rayonunun qәsәbә, kәndlәri istisna olmaqlA) yerlәşәn sәnaye, tikinti, nәqliyyat,
rabitә, ticarәtmәişәt xidmәti vә digәr xüsusi tәyinatlı torpaqlar üzrә torpaq sahәsinin(10000 kv.m
dәk), hәr 100 kvadrat metrinә görә torpaq vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

6 manat
4 manat
2 manat
1 manat
3 manat

592 Rayon tabeliyindә olan şәhәrlәrdә, qәsәbәlәrdә vә kәndlәrdә [Bakı vә Sumqayıt şәhәrlәrinin,
habelә Abşeron rayonunun qәsәbә, kәndlәri istisna olmaqla] yerlәşәn yaşayış fondlarının, hәyәtyanı

sahәlәrinin torpaqları vә vәtәndaşların bağ sahәlәrinin tutduğu torpaqlar üzrә torpaq sahәsinin(10000
kv.mdәk), hәr 100 kvadrat metrinә görә torpaq vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

0,3 manat
0,2 manat
0,1 manat
1 manat
2 manat

593 Aşağıdakı fiziki şәxslәrdәn kimlәrin torpaq vergisi üzrә güzәştdәn istifadә etmәk hüququ vardır?

•

büdcә tәşkilatının işçilәrinin
tәqaüdçülәrin
müharibә veteranlarının
әlillәrin
әmәk veteranlarının

594 Müәssisәlәr torpaq vergisi üzrә hesablamaları hansı müddәtdә vergi orqanına tәqdim
etmәlidirlәr?

•

iyulun 1dәn gec olmayaraq
iyunun 1dәn gec olmayaraq
mayın 15dәn gec olmayaraq
iyulun 15dәn gec olmayaraq
avqustun 15dәn gec olmayaraq

595 Aşağıdakı yaşayış mәntәqәlәrindә yerlәşәn sәnaye, tikinti, nәqliyyat, rabitә, ticarәtmәişәt
xidmәti vә digәr xüsusi tәyinatlı torpaqlar üzrә torpaq sahәsinin 100 kvadrat metrinә (10000 kv.m
dәk) görә torpaq vergisinin dәrәcәlәrindәn hansılar doğrudur? 1. Bakı  10 manat; 2. Gәncә, Sumqayıt
şәhәrlәri vә Abşeron rayonu 6 manat; 3. Digәr şәhәrlәr [rayon tabeliyindә olan şәhәrlәr istisna
olmaqla], rayon mәrkәzlәri 4 manat; 4. Rayon tabeliyindә olan şәhәrlәrdә, qәsәbәlәrdә vә kәndlәrdә
[Bakı vә Sumqayıt şәhәrlәrinin qәsәbә vә kәndlәri istisna olmaqla] – 2 manat.

•

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

596 Aşağıdakı yaşayış mәntәqәlәrindә yerlәşәn yaşayış fondlarının, hәyәtyanı sahәlәrinin torpaqları
vә vәtәndaşların bağ sahәlәrinin tutduğu torpaqlar üzrә torpaq sahәsinin 100 kvadrat metrinә görә
(10000 kv.mdәk) torpaq vergisinin dәrәcәlәrindәn hansılar doğrudur? 1. Bakı 0,8 manat; 2. Gәncә,
Sumqayıt şәhәrlәri vә Abşeron rayonu 0,45 manat; 3. Digәr şәhәrlәr [rayon tabeliyindә olan şәhәrlәr
istisna olmaqla], rayon mәrkәzlәri 0,3 manat; 4. rayon tabeliyindә olan şәhәrlәrdә, qәsәbәlәrdә vә
kәndlәrdә [Bakı vә Sumqayıt şәhәrlәrinin, habelә Abşeron rayonunun qәsәbә vә kәndlәri istisna
olmaqla] 0,1 manat.

•

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

597 Aşağıdakı torpaqlardan hansılar torpaq vergisinә cәlb edilmir? 1. yaşayış mәntәqәlәrinin ümumi
istifadәdә olan torpaqları; 2. Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının vә onun qurumlarının

mülkiyyәtindә vә istifadәsindә olan torpaqlar; 3. yaşayış fondlarının torpaqları; 4. İstehsal fәaliyyәtinә
cәlb edilmәmiş dövlәt, meşә vә su fondu torpaqları; 5. vәtәndaşların bağ sahәlәrinin tutduğu torpaqlar.

•

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

598 Aşağıdakı hansı hallar olduqda nәzarәt postlarının işçilәri tәrәfindәn istehsalçının nümayәndәsi
ilә birlikdә plomblanma hәyata keçirilә bilәr? 1. lisenziyanın qüvvәdә olma müddәti dayandırıldıqda
vә ya lәğv edildikdә; 2. hazır mәhsulun markalanması üçün aksiz markaları olmadıqda; 3. başa
çatmamış istehsalın markalanması üçün aksiz markaları olmadıqda; 4. istehsal üçün xammal, yardımçı
vә qablaşdırıcı materiallar olmadıqda; 5. avadanlıqlarda müvәqqәti tәmir aparıldığı zaman.

•

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

599 Plombların vurulması vә çıxarılması kim tәrәfindәn rәsmilәşdirilir?

•

heç bir halda rәsmilәşdirilmir
yalnız nәzarәt postunun işçilәri tәrәfindәn
nәzarәt postunun işçilәri vә istehsalçının nümayәndәsinin iştirakı ilә
müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn
yalnız istehsalçının nümayәndәlәri tәrәfindәn

600 Nәzarәt postunun işçilәri satışa buraxılan hazır mәhsulların sәnәdlәrindә göstәrilәn sayının,
hәcminin, çәkisinin onların faktiki sayı, hәcm vә çәkisi ilә düzgünlüyünü yoxlamalı vә sәnәdlәrdәki
göstәricilәri harada qeyd etmәlidirlәr?

•

heç bir yerdә qeyd olunmur
aktda
xüsusi jurnalda
qaimәdә
protokolda

601 Nәzarәt postunun işçilәri buraxılışa icazә verilir qeydini hansı sәnәdlәrdә aparmalıdırlar?

•

xüsusi jurnalda
heç bir qeyd aparılmır
malların ilkin tәsdiqedici sәnәdlәrindә
aktda
protokollarda

602 Әmlak vergisinin ödәyicisi kimlәrdir?

•

Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vergitutma obyektlәri olan yalnız rezident fiziki şәxslәr vә rezident
müәssisәlәr
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vergitutma obyektlәri olan yalnız qeyrirezident fiziki şәxslәr vә
müәssisәlәr
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vergitutma obyektlәri olan fiziki şәxslәr vә müәssisәlәr
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vergitutma obyektlәri olmayan fiziki şәxslәr vә müәssisәlәr
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vergitutma obyektlәri olan yalnız rezident fiziki şәxslәr

603 Müәssisәlәr üçün әmlak vergisi üzrә vergitutma obyekti aşağıdakılardan hansıdır?

•

müәssisәnin balansında olan әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәri
müәssisәnin balansında olan avtonәqliyyat vasitәlәrinin orta illik dәyәri
müәssisәnin balansında olan әsas vә dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik dәyәri
müәssisәnin balansında olan әsas vәsaitlәrin bazar dәyәri
müәssisәnin balansında olan dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik dәyәri

604 Fiziki şәxslәrin xüsusi mülkiyyәtindә olan binaların sahәsi neçә kv.metr olduqda әmlak vergisi
tutulmur?

•

35 kv.metr
60 kv.metr
30 kv.metr
20 kv.metr
50 kv.metr

605 Fiziki şәxslәr mühәrriki olan su nәqliyyatı vasitәsinә görә әmlak vergisini hansı qaydada vә
dәrәcәlәrlә ödәyirlәr?

•

mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,3 manat
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,1 manat
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,02 manat
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,5 manat
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,2 manat

606 Fiziki şәxslәr mühәrriki olan hava nәqliyyatı vasitәsinә görә әmlak vergisini hansı qaydada vә
dәrәcәlәrlә ödәyirlәr?

•

mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,05 manat
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,2 manat
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,02 manat
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,5 manat
mühәrrikin 1 kub santimetri üçün 0,1 manat

607 Fiziki şәxslәr mühәrriki olmayan su vә hava nәqliyyatı vasitәlәrinә görә әmlak vergisini hansı
qaydada vә dәrәcәlәrlә ödәyirlәr?

•

bu әsas vәsaitlәrdәn әmlak vergisi tutulmur
onların inventar dәyәrinin 1 faizi
onların bazar qiymәtinin 1 faizi
onların bazar qiymәtinin 0,1 faizi
onların orta illik qalıq dәyәrinin 0,1 faizi

608 Fiziki şәxslәrin әmlak vergisi hansı büdcәyә ödәnilir?

•

xüsusi fondlara
dövlәt büdcәsinә
yerli büdcәyә [bәlәdiyyә büdcәsinә]
yerli icra hakimiyyәtinin hesabına
büdcәdәnkәnar fondlara

609 Müәssisәnin әmlak vergisi üçün vergi dövrü hansı dövr sayılır?
rüb

•

tәqvim ayı
tәqvim ili
fәaliyyәt dövrü
yarım illik

610 Әmlak vergisi ödәyicilәri olan hüquqi şәxslәr cari vergi ödәmәlәrini nә vaxt ödәyirlәr?

•

hәr rübün ikinci ayının 20dәn gec olmayaraq
hәr rübün sonundan gec olmayaraq
hәr rübün ikinci ayının 15dәn gec olmayaraq
hәr rübün sonuncu ayının 15dәn gec olmayaraq
hәr rübün birinci ayının 15dәn gec olmayaraq

611 Әmlak vergisi ödәyicilәri olan hüquqi şәxslәr cari vergi ödәmәlәrini hansı miqdarda ödәyirlәr?

•

әvvәlki rübdәki әmlak vergisinin mәblәği qәdәr
әvvәlki ildәki әmlak vergisinin mәblәğinin 25 faizi
әvvәlki ildәki әmlak vergisinin mәblәğinin 20 faizi
әvvәlki rübdәki әmlak vergisinin mәblәğinin 20 faizi
әvvәlki ildәki әmlak vergisinin mәblәğinin 15 faizi

612 Fiziki şәxslәr xüsusi mülkiyyәtindә olan binalara görә әmlak vergisini hansı faiz dәrәcәsi ilә
ödәyirlәr?

•

binaların inventarlaşdırılmış dәyәrinin aylıq gәlirin vergi tutulmayan mәblәğinin 300 mislindәn çox olan
mәblәğindәn 0,1 faizlә
Onların xüsusi mülkiyyәtindә olan binaların inventarlaşdırılmış dәyәrinin 5000 manatdan artıq olan
hissәsindәn 0,01 faizlә
Onların xüsusi mülkiyyәtindә olan binaların sahәsinin (yaşayış sahәsinә münasibәtdә  onların 30
kvadratmetrindәn artıq olan hissәsinin) hәr kvadratmetrinә görә Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş
dәrәcәlәrlә
Onların xüsusi mülkiyyәtindә olan binaların sahәsinin (yaşayış sahәsinә münasibәtdә  onların 50
kvadratmetrindәn artıq olan hissәsinin) hәr kvadratmetrinә görә Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş
dәrәcәlәrlә
Onların xüsusi mülkiyyәtindә olan binaların bazar dәyәrinin 5000 manatdan artıq olan hissәsindәn 0,1 faizlә

613 Müәssisәlәr әsas vәsaitlәrә görә әmlak vergisini hansı dәrәcә ilә ödәyirlәr?

•

onların vergi tutulan dәyәrindәn 0,05 faiz dәrәcәsi ilә
onların vergi tutulan dәyәrindәn 0,1 faiz dәrәcәsi ilә
onların vergi tutulan dәyәrindәn 0,2 faiz dәrәcәsi ilә
onların vergi tutulan dәyәrindәn 2 faiz dәrәcәsi ilә
onların vergi tutulan dәyәrindәn 1 faiz dәrәcәsi ilә

614 Bәlәdiyyәlәr әmlak vergisinin ödәnilmәsi barәdә tәdiyyә bildirişini nә vaxt vergi ödәyicisinә
vermәlidirlәr?

•

avqustun 15dәn gec olmayaraq
mayın 1dәn gec olmayaraq
avqustun 1dәn gec olmayaraq
iyulun 1dәn tez olmayaraq
iyunun 1dәn tez olmayaraq

615 Fiziki şәxslәrin әmlak vergisi hansı hissәlәrlә vә nә vaxt ödәnilmәlidir?
istәnilәn mәblәğdә hәmin il avqustun 15dәk vә noyabrın 1dәk

•

bәrabәr hissәlәrlә hәmin il iyulun 15dәk vә noyabrın 15dәk
bәrabәr hissәlәrlә hәmin il avqustun 15dәk vә noyabrın 15dәk
bәrabәr hissәlәrlә hәmin il iyunun 15dәk vә noyabrın 15dәk
bәrabәr hissәlәrlә hәmin il avqustun 15dәk vә oktyabrın 15dәk

616 Әmlak vergisi әmlakın әvvәlki sahibi tәrәfindәn ödәnilmәdiyi hallarda, vergi kim tәrәfindәn
ödәnilir?

•

müәyyәn edilmiş ödәmә vaxtında hәmin әmlakın әvvәlki sahibi tәrәfindәn
belә hal müәyyәn edilmәyib
müәyyәn edilmiş ödәmә vaxtında bәrabәr mәblәğlәrdә әmlakın әvvәlki vә yeni sahibi tәrәfindәn
müәyyәn edilmiş ödәmә vaxtında vergi orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn şәxs tәrәfindәn
müәyyәn edilmiş ödәmә vaxtında hәmin әmlakın sahibi tәrәfindәn

617 Әvvәlki vergi ilindә әmlak vergisi ödәyicisi olmayan vә növbәti ildә bu verginin ödәyicisi olan
hüquqi şәxslәr әmlak vergisi üzrә cari vergi ödәmәlәrini hansı qaydada ödәyirlәr?

•

hәmin әmlaka görә cari vergi ödәmәlәri aparılmır
әmlakın әldә edildiyi rübdәn sonra hәr rübün sonunda hәmin әmlaka görә hesablanmalı olan illik әmlak
vergisinin 25 faizi miqdarında
әmlakın әldә edildiyi rübdәn sonra hәr rübün ikinci ayının 15dәn gec olmayaraq hәmin әmlaka görә
hesablanmalı olan illik әmlak vergisinin 20 faizi miqdarında
әmlakın әldә edildiyi rübdәn sonra hәr rübün ikinci ayının 15dәn gec olmayaraq hәmin әmlaka görә
hesablanmalı olan illik әmlak vergisinin 75 faizi miqdarında
әmlakın әldә edildiyi rübdәn sonra hәr rübün birinci ayının 20dәn gec olmayaraq hәmin әmlaka görә
hesablanmalı olan illik әmlak vergisinin 20 faizi miqdarında

618 Әmlak vergisi üzrә cari vergi ödәmәlәri nә vaxt yenidәn haqqhesab edilir ?

•

yenidәn haqqhesab edilmir
hesabat rübü başa çatdıqdan sonra
hesabat ili başa çatdıqdan sonra
hesabat ayı başa çatdıqdan sonra
hesabat rübünün ikinci ayının 15i başa çatdıqdan sonra

619 Müәssisә әmlak vergisinin illik bәyannamәsini nә vaxt tәqdim edir?

•

hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 15dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin aprel ayının 1dәk
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 31dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin yanvar ayının 1dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin aprel ayının 15dәk

620 İllik bәyannamәlәr üzrә әmlak vergisi nә vaxt ödәnilir?

•

bәyannamәlәrin verilmәsi üçün müәyyәn edilәn ilin sonunadәk
hәmin bәyannamәlәrin verilmәsi üçün müәyyәn edilmiş müddәtdәn sonrakı bir ay müddәtindә
hәmin bәyannamәlәrin verilmәsi üçün müәyyәn edilmiş müddәtlәrәdәk
hesabat dövründәn sonra istәnilәn vaxt
hәmin bәyannamәlәrin verilmәsi üçün müәyyәn edilmiş müddәtdәn sonrakı 15 gün müddәtindә

621 Vergitutma mәqsәdlәri üçün müәssisәnin әmlakının hansı dәyәrinә әsasәn әmlak vergisi
hesablanır?
әmlakların alış dәyәrinә
ilin sonuna qalıq dәyәrinә

•

•

orta illik qalıq dәyәrinә
әmlakın balans dәyәrinә
ilin әvvәlinә qalıq dәyәrinә

622 Fiziki şәxslәr üçün әmlak vergisi üzrә vergitutma obyekti aşağıdakılardan hansıdır?

•

qeyrirezident fiziki şәxslәrә mәxsus su vә hava nәqliyyatı vasitәlәri vә rezident fiziki şәxslәrә mәxsus
avtonәqliyyat vasitәlәri
yalnız rezident vә qeyrirezident fiziki şәxslәrin xüsusi mülkiyyәtindә olan vә Azәrbaycan Respublikasının
әrazisindә yerlәşәn tikililәri vә ya onların hissәlәri
rezident vә qeyrirezident fiziki şәxslәrin xüsusi mülkiyyәtindә olan vә Azәrbaycan Respublikasının
әrazisindә yerlәşәn tikililәri vә ya onların hissәlәri, hәmçinin yerindәn vә istifadә edilibedilmәmәsindәn asılı
olmayaraq rezident fiziki şәxslәrә mәxsus su vә hava nәqliyyatı vasitәlәri
rezident vә qeyrirezident fiziki şәxslәrin xüsusi mülkiyyәtindә olan tikililәri vә ya onların hissәlәri, hәmçinin
yerindәn vә istifadә edilibedilmәmәsindәn asılı olmayaraq rezident fiziki şәxslәrә mәxsus su vә hava
nәqliyyatı vasitәlәri
yerindәn vә istifadә edilibedilmәmәsindәn asılı olmayaraq yalnız rezident fiziki şәxslәrә mәxsus su vә hava
nәqliyyatı vasitәlәri

623 Fiziki şәxsin xüsusi mülkiyyәtindә olan binalarına görә әmlak vergisi hansı orqan tәrәfindәn
hesablanır?

•

onların yerlәşdiyi inzibati әrazi vahidinin maliyyә orqanı tәrәfindәn
onların yerlәşdiyi әrazi vergi orqanı tәrәfindәn
onların yerlәşdiyi әrazinin bәlәdiyyәsi tәrәfindәn
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn
onların aid olduğu inzibati әrazi vahidinin icra nümayәndәliyi tәrәfindәn

624 Sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicisi olan şәxs aşağıda göstәrilәn vergilәrdәn hansını ödәmәkdәn
azaddır?

•

mәdәn vergisi
torpaq vergisi
mәnfәәt vergisi
yol vergisi vә torpaq vergisi
yol vergisi

625 Sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicisi olan [mәnzil tikintisi fәaliyyәtini hәyata keçirәn şәxslәr istisna
olmaqla] fiziki şәxs aşağıda göstәrilәn vergilәrdәn hansını ödәmәkdәn azaddır?

•

әmlak vergisini vә ӘDVni
әmlak vergisinin vә torpaq vergisinin
gәlir vergisini vә ӘDVni
әmlak vergisini vә ӘDVni
torpaq vergisini vә ӘDVni

626 Sadәlәşdirilmiş verginin [avtonәqliyyat vasitәlәri istisna olmaqla] dәrәcәsi Bakı şәhәrindә hansı
dәrәcә ilә hesablanır?

•

6 faiz dәrәcәsi ilә
2 faiz dәrәcәsi ilә
4 faiz dәrәcәsi ilә
10 faiz dәrәcәsi ilә
1 faiz dәrәcәsi ilә

627 Müxtәlif vergi dәrәcәlәri ilә vergiyә cәlb edilәn gәlirlәr üzrә uçot necә aparılmalıdır?

•

hәmin gәlirlәr toplanaraq ikiyә bölünmәklә alınan mәblәğin uçotu aparılmalıdır
gәlirlәr ümumilәşdirilmәklә aparılmalıdır
ayrıayrılıqda
yalnız әn az gәlirin uçotu aparılmalıdır
yalnız әn yüksәk gәlirin uçotu aparılmalıdır

628 Müxtәlif vergi dәrәcәlәri ilә vergiyә cәlb edilәn gәlirlәr üzrә uçot ayrıayrı aparılmadıqda, hansı
vergi dәrәcәsi tәtbiq edilir?

•

әn yüksәk vergi dәrәcәsi ilә әn aşağı vergi dәrәcәsinin fәrqi
әn aşağı vergi dәrәcәsi
әn yüksәk vergi dәrәcәsi
vergi orqanının müәyyәn etdiyi qaydada
bütün vergi dәrәcәlәrinin cәminin yarısı

629 Taksi ilә sәrnişin daşınmasına görә 1 әdәd nәqliyyat vasitәsi üçün sadәlәşdirilmiş verginin aylıq
mәblәği nә qәdәrdir?

•

5 manat
9 manat
10 manat
8 manat
3 manat

630 Avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә yük daşınarkәn 1 ton yük götürmә qabiliyyәtinә görә
sadәlәşdirilmiş verginin aylıq mәblәği nә qәdәrdir?

•

4 manat
2 manat
1 manat
10 manat
3 manat

631 Sadәlәşdirilmiş vergi üçün hansı dövr hesabat dövrü sayılır?

•

il
ay
rüb
vergi orqanının müәyyәnlәdirdiyi dövr
6 ay

632 Sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicisi olan hüquqi şәxs lәğv edildikdә vә ya hüquqi şәxs yaratmadan
sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn fiziki şәxsin fәaliyyәtinә xitam verildikdә neçә gün әrzindә
vergi orqanına bәyannamә tәqdim edilmәlidir?

•

20 gün müddәtindә
bir ay müddәtindә
30 gün müddәtindә
hesabat dövrü әrzindә
15 gün müddәtindә

633 Sadәlәşdirilmiş verginin bәyannamәsi nә vaxt vergi orqanına tәqdim edilir?
hesabat ayından sonrakı ayın 10dan gec olmayaraq
hesabat ayından sonrakı ayın 25dәk

•

•

hesabat rübündәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
hesabat rübündәn sonrakı ayın 15dәn gec olmayaraq
hesabat ayından sonrakı ayın 15dәk

634 Mülkiyyәtindә vә ya icarәsindә olan, habelә mәqsәdli şәkildә ayrılan әrazidә [torpaq sahәsindә]
özünәmәxsus vә ya cәlb edilәn vәsait hesabına әhalinin fәrdi [şәxsi] ehtiyaclarını ödәmәk vә ya
kommersiya mәqsәdlәri üçün öz gücü ilә vә yaxud müvafiq ixtisaslı peşәkar sifarişçi vә ya podratçı
cәlb etmәklә bina tikdirәn, habelә bu tikintinin vә ya başa çatmış obyektin mülkiyyәtçisi olan hüquqi
vә ya fiziki şәxslәr hansı verginin ödәyicilәridirlәr?

•

mәnfәәt, әmlak vә gәlir vergisinin
ӘDV, mәnfәәt vә әmlak vergisinin
sadәlәşdirilmiş verginin
mәnfәәt vergisinin vә sadәlәşdirilmiş verginin
yalnız ӘDVnin

635 Mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә olan avtonәqliyyat vasitәlәri ilә [beynәlxalq yük vә sәrnişin
daşımaları istisna olmaqla] Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә sәrnişin vә yük daşımalarını [o
cümlәdәn taksi ilә] hәyata keçirәn şәxslәr sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicisidirlәrmi?

•

bu vergi ödәyicisinin istәyindәn asılıdır
ödәyicisi deyildirlәr
ödәyicisidirlәr
qanunvericilikdә belә hal müәyyәn edilmәyib
bunu vergi orqanı müәyyәn edir

636 Sadәlәşdirilmiş vergi üzrә [avtonәqliyyat vasitәlәri istisna olmaqla] vergitutma obyekti nәdir?

•

yalnız tәqdim edilmiş әmlaka görә gәlirlәr
yalnız tәqdim edilmiş mallara görә gәlirlәr
tәqdim edilmiş mallara [işlәrә, xidmәtlәrә] vә әmlaka görә әldә edilmiş ümumi hasilat, habelә satışdankәnar
gәlirlәr
әldә edilmiş mәnfәәt
yalnız tәqdim edilmiş işlәrә görә gәlirlәr

637 Mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә avtonәqliyyat vasitәlәri olan [beynәlxalq yük vә sәrnişin
daşımaları istisna olmaqla] Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә sәrnişin vә yük daşımalarını [o
cümlәdәn taksi ilә] hәyata keçirәn şәxslәrin sadәlәşdirilmiş vergi üzrә vergitutma obyekti nәdir?

•

nәqliyyat vasitәlәrinin yükgötürmә qabiliyyәti
nәqliyyat vasitәsinin mühәrrikinin gücü
mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә olan avtonәqliyyat vasitәlәri
orta rüblük dövriyyә
nәqliyyat vasitәsinin mühәrrikinin hәcmi

638 Sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicilәri olan mәnzil tikintisi fәaliyyәtini hәyata keçirәn şәxslәr üçün
hansılar vergitutma obyekti deyildir?

•

zirzәmilәr, mәrtәbәlәr vә çardaqlar daxil olmaqla tikilәn binanın ümumi sahәsi
binanın yalnız çardaq yerlәşәn hissәsi
dövlәtә ayrılan hissә, dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, dövlәt zәmanәti vә dövlәtә ayrılan yardımlar
hesabına tikilәn yaşayış sahәsi, başqa tikintilәrlә tәmasda olmayan ayrıca tikilәn fәrdi vә ya şәxsi yaşayış vә
ya bağ evlәrinin, yaxud tikililәrinin sahәsi
zirzәmilәr
zirzәmilәr, mәrtәbәlәr daxil olmaqla tikilәn binanın ümumi sahәsi

639 Avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә sәrnişin [taksi istisna
olmaqla] daşımalarını hәyata keçirәn şәxslәr üçün sadәlәşdirilmiş vergi hansı göstәriciyә әsasәn
müәyyәn edilir?

•

mühәrrikin hәcminә görә
yük götürmә qabiliyyәtinә görә
oturacaq yerlәrinin sayına görә
ümumi dövriyyәyә görә
nәqliyyat vasitәlәrinin sayına görә

640 Avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yük daşımalarını
hәyata keçirәn şәxslәr üçün sadәlәşdirilmiş vergi nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

•

avtonәqliyyat vasitәsinin buraxılış ilinә görә
mühәrrikinin hәcminә görә
1 ton yükgötürmә qabiliyyәtinә görә
ümumi dövriyyәyә görә
mühәrrikin gücünә görә

641 Bakı şәhәri ilә ölkәnin digәr yaşayış mәntәqәlәri arasında hәyata keçirilәn yük vә sәrnişin
daşınmasına görә sadәlәşdirilmiş verginin mәblәğinә hansı әmsal tәtbiq edilir?

•

4
1.5
2
3
1

642 Abşeron rayonu ilә ölkәnin digәr yaşayış mәntәqәlәri arasında [Bakı şәhәri istisna olmaqla]
hәyata keçirilәn yük vә sәrnişin daşınmasına görә sadәlәşdirilmiş verginin mәblәğinә hansı әmsal
tәtbiq edilir?

•

3
1
1.5
4
2

643 Sumqayıt şәhәri ilә ölkәnin digәr yaşayış mәntәqәlәri arasında [Bakı şәhәri istisna olmaqla]
hәyata keçirilәn yük vә sәrnişin daşınmasına görә sadәlәşdirilmiş verginin mәblәğinә hansı әmsal
tәtbiq edilir?

•

4
2
1
1.5
3

644 Gәncә şәhәri ilә ölkәnin digәr yaşayış mәntәqәlәri arasında [Bakı şәhәri istisna olmaqla] hәyata
keçirilәn yük vә sәrnişin daşınmasına görә sadәlәşdirilmiş verginin mәblәğinә hansı әmsal tәtbiq
edilir?

•

3
2
1.5

4
1

645 Müәssisәlәr mülkiyyәtindә vә istifadәsindә olan minik avtomobillәrinin mühәrrikin hәcmi 2000
kub santimetrdәn 3000 kub santimetrәdәk olduqda illik yol vergisini hansı dәrәcәlәrlә ödәyirlәr?

•

mühәrrikin hәr kub santimetrinә 0,02 manat
mühәrrikin hәr kub santimetrinә 0,1 manat
20 manat + mühәrrikin hәcminin 2000 kub santimetrdәn çox olan hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 0,02
manat
15 manat + mühәrrikin hәcminin 2000 kub santimetrdәn çox olan hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 0,05
manat
20 manat + mühәrrikin hәcminin 2000 kub santimetrdәn çox olan hissәsi üçün hәr kub santimetrinә görә 0,01
manat

646 Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalında istifadә olunan kәnd tәsәrrüfatı texnikası [traktorlar, kombayn vә yığım
maşınları, pambıq yığan maşınlar] olan şәxslәr hәmin texnikaya görә yol vergisini hansı dәrәcәlәrlә
ödәyirlәr?

•

20 manat + mühәrrikin hәcminin 2000 kubsantimetrdәn çox hissәsi üçün hәr kubsantimetrә görә 0,02 manat
mühәrrikin hәcminin hәr kubsantimetrinә görә 0,02 manat
yol vergisi ödәnilmir
20 manat + mühәrrikin hәcminin 2000 kubsantimetrdәn çox hissәsi üçün hәr kubsantimetrә görә 0,01 manat
mühәrrikin hәcminin hәr kubsantimetrinә görә 0,01 manat

647 Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә avtonәqliyyat vasitәlәri
olan büdcә tәşkilatları yol vergisini hansı dәrәcәlәrlә ödәyirlәr?

•

mühәrrikin hәcminin hәr kubsantimetrinә görә 0,02 manat
20 manat + mühәrrikin hәcminin 2000 kubsantimetrdәn çox hissәsi üçün hәr kubsantimetrә  görә 0,02 manat
yol vergisi ödәnilmir
mühәrrikin hәcminin hәr kubsantimetrinә görә 0,025 manat
mühәrrikin hәcminin hәr kubsantimetrinә görә 0,01 manat

648 Hansı sәnәdlәr tәqdim edilmәdikdә avtonәqliyyat vasitәlәrinin dövlәt qeydiyyatını aparan
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyatı, yenidәn qeydiyyatı
vә texniki baxışı keçirilmir?

•

Nәqliyyat vә Maliyyә nazirliklәrinin müvafiq arayışları
nәqliyyat vasitәlәrinin alınmasını tәsdiq edәn sәnәdlәr
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә avtonәqliyyat vasitәlәri olan fiziki
şәxslәr tәrәfindәn illik yol vergisinin dövlәt büdcәsinә ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәdlәr
Daxili İşlәr Nazirliyinin müvafiq arayışı
nәqliyyat vasitәlәri sahiblәrinin vәtәndaşlığını tәsdiq edәn sәnәdlәr

649 Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә tәqvim ilinin sonu vәziyyәtinә mülkiyyәtindә vә ya
istifadәsindә avtonәqliyyat vasitәlәri olan hüquqi şәxslәr yol vergisinin bәyannamәsini nә vaxt vergi
orqanlarına tәqdim edirlәr?

•

hesabat ilinin sonundan gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 20dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 31dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 1dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin aprelin 15dәn gec olmayaraq

650 Hesablanmış yol vergisi mәnfәәt [gәlir] vergisi hesablanarkәn әldә edilmiş ümumi gәlirdәn çıxıla
bilәrmi ?

•

gәlirdәn qismәn çıxılır
hesablanmış vergi yalnız ödәnildikdәn gәlirdәn çıxıla bilәr
gәlirdәn çıxıla bilәr
müstәsna hallarda yalnız Vergilәr Nazirliyinin razılığı ilә gәlirdәn çıxıla bilәr
gәlirdәn çıxıla bilmәz

651 Fiziki şәxslәrin avtonәqliyyat vasitәlәri üzrә yol vergisi hansı müddәtdә ödәnilir?

•

hesabat ilindә avqustun 15dәk
hesabat ilindә noyabrın 15dәk
avtonәqliyyat vasitәlәrinin texniki baxışdan keçirilmәsi üçün müәyyәn edilәn vaxtda
hesabat ilinin son iş günündәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin yanvar ayının sonunadәk

652 Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә avtonәqliyyat vasitәlәri
olan fiziki şәxslәr illik yol vergisini nә vaxt büdcәyә ödәyirlәr?

•

hesabat ilinin sonunadәk istәnilәn vaxt
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 31dәn gec olmayaraq
avtomobillәr texniki baxışdan keçәn vaxt
hesabat ilinin son iş günündәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin avqustun 15dәn gec olmayaraq

653 Mәdәn vergisi nәyә görә tutulur?

•

Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә, o cümlәdәn Xәzәr dәnizinin [gölünün] Azәrbaycan Respublikasına
mәnsub olan sektorunda yalnız qaz hasilatına görә
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә, o cümlәdәn Xәzәr dәnizinin [gölünün] Azәrbaycan Respublikasına
mәnsub olan sektorunda faydalı qazıntıların çıxarılmasına görә
yalnız Xәzәr dәnizinin [gölünün] Azәrbaycan Respublikasına mәnsub olan sektorunda faydalı qazıntıların
çıxarılmasına görә
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә, o cümlәdәn Xәzәr dәnizinin [gölünün] Azәrbaycan Respublikasına
mәnsub olan sektorunda yalnız neft hasilatına görә

654 Mәdәn vergisinin ödәyicilәri kimlәrdir?

•

Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda yerin tәkindәn faydalı qazıntıları çıxaran fiziki şәxslәr vә
müәssisәlәr
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yerin tәkindәn faydalı qazıntıları çıxaran yalnız fiziki şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yerin tәkindәn faydalı qazıntıları çıxaran fiziki şәxslәr vә müәssisәlәr
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yerin tәkindәn faydalı qazıntıları çıxaran yalnız müәssisәlәr
Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda yerin tәkindәn faydalı qazıntıları çıxaran müәssisәlәr

655 Mәdәn vergisinin vergitutma obyekti nәdir?

•

yalnız Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yerin tәkindәn çıxarılan faydalı qazıntılar
Azәrbaycan Respublikasının xammal şәklindә idxal etdiyi faydalı qazıntılar
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә [Xәzәr dәnizinin [gölünün] Azәrbaycan Respublikasına mәnsub olan
sektoru da daxil olmaqla] yerin tәkindәn çıxarılan faydalı qazıntılar
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә [Xәzәr dәnizinin [gölünün] Azәrbaycan Respublikasına mәnsub olan
sektoru da daxil olmaqla] yerin tәkindәn faydalı qazıntılar çıxaran şәxslәr
yalnız Xәzәr dәnizinin [gölünün] Azәrbaycan Respublikasına mәnsub olan sektoru da daxil olmaqla yerin
tәkindәn çıxarılan faydalı qazıntılar

656 Aşağıda göstәrilәn faydalı qazıntılardan hansılara mәdәn vergisinin dәrәcәsi onların topdansatış
qiymәtinә tәtbiq edilir? 1. xam neft; 2. tәbii qaz; 3. filiz faydalı qazıntılar; 4. qeyrifiliz faydalı
qazıntılar.

•

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

657 Yerin tәkindәn çıxarılan xam neft, tәbii qaz vә filiz faydalı qazıntılarına mәdәn vergisi hansı
göstәriciyә tәtbiq edilmәklә müәyyәnlәşdirilir?

•

faydalı qazıntıların pәrakәndә satış qiymәtinә
faydalı qazıntıların bazar qiymәtinә
faydalı qazıntıların topdansatış qiymәtinә
faydalı qazıntıların hәcminә
faydalı qazıntıların tәnzimlәnәn qiymәtlәrә

658 Vergitutma mәqsәdlәri üçün mәdәn vergisinin dәrәcәsi aşağıda göstәrilәn hansı faydalı
qazıntıların fiziki hәcminә [kub metrinә] tәtbiq edilir? 1. xam neft; 2. bütün növ filiz faydalı qazıntı
materialları; 3. mineral sular; 4. yodlubromlu sular; 5. mişar daşları.

•

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

659 Vergitutma mәqsәdlәri üçün mәdәn vergisinin dәrәcәsi hansı göstәriciyә tәtbiq edilir?

•

faydalı qazıntının növündәn asılı olaraq istehsal maya dәyәrinә
faydalı qazıntının növündәn asılı olaraq bazar qiymәtinә
faydalı qazıntının növündәn asılı olaraq onun topdansatış qiymәtinә vә ya fiziki hәcminә
faydalı qazıntıların pәrakәndә satış qiymәtinә
faydalı qazıntının maya dәyәrinә

660 Aşağıdakı faydalı qazıntılardan hansı yerli әhәmiyyәtli tikinti materiallarına aid edilir?

•

әhәng daşı
kvars qumları
kәrpickirәmid gillәri
daş duz
vulkan külü

661 Aşağıdakı faydalı qazıntılardan hansı yerli әhәmiyyәtli tikinti materiallarına aid edilir?

•

kvars qumları
daş duz
tikinti qumları
vulkan külü
mişar daşı

662 Mәdәn vergisi [yerli әhәmiyyәtli tikinti materiallarına görә mәdәn vergisi istisna olmaqla] hansı
büdcәyә ödәnilir?

•

büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarına
maliyyә orqanlarının xüsusi hesablarına
dövlәt büdcәsinә
yerli icra hakimiyyәti orqanının xüsusi hesabına
yerli büdcәyә [bәlәdiyyә büdcәsinә]

663 Aşağıdakı faydalı qazıntılardan hansı üzrә mәdәn vergisi yerli büdcәyә ödәnilir?

•

mişar daşları
sement xammalı
çınqıl xammalı
әhәng daşı
daş duz

664 Yerin tәkindәn çıxarılan mişar daşlarına görә mәdәn vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

hәr kub metr üçün 6 manat
hәr kub metr üçün 1 manat
hәr kub metr üçün 0,5 manat
hәr kub metr üçün 3 manat
hәr kub metr üçün 4 manat

665 Yerin tәkindәn çıxarılan çınqıl xammalına görә mәdәn vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

hәr kub metr üçün 4 manat
hәr kub metr üçün 6 manat
hәr kub metr üçün 0,5 manat
hәr kub metr üçün 3 manat
hәr kub metr üçün 1 manat

666 Yerin tәkindәn çıxarılan bentonit gillәrinә görә mәdәn vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

hәr kub metr üçün 6 manat
hәr kub metr üçün 1 manat
hәr kub metr üçün 0,5 manat
hәr kub metr üçün 3 manat
hәr kub metr üçün 4 manat

667 Yerin tәkindәn çıxarılan kәrpickirәmit gillәrinә görә mәdәn vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil
edir?

•

hәr kub metr üçün 6 manat
hәr kub metr üçün 1 manat
hәr kub metr üçün 0,5 manat
hәr kub metr üçün 3 manat
hәr kub metr üçün 4 manat

668 Yerin tәkindәn çıxarılan kvars qumlarına görә mәdәn vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

hәr kub metr üçün 6 manat
hәr kub metr üçün 1 manat
hәr kub metr üçün 0,5 manat
hәr kub metr üçün 3 manat
hәr kub metr üçün 4 manat

669 Yerin tәkindәn çıxarılan tikinti qumlarına görә mәdәn vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

hәr kub metr üçün 0,5 manat
hәr kub metr üçün 6 manat
hәr kub metr üçün 4 manat
hәr kub metr üçün 5 manat
hәr kub metr üçün 3 manat

670 Yerin tәkindәn çıxarılan sement xammalına [әhәng daşı, meqrel, gil, vulkan külü] görә mәdәn
vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

hәr kub metr üçün 6 manat
hәr kub metr üçün 1 manat
hәr kub metr üçün 0,5 manat
hәr kub metr üçün 3 manat
hәr kub metr üçün 4 manat

671 Xam neft üçün mәdәn vergisi onun topdansatış qiymәtinin neçә faizidir?

•

.2
.15
.26
.3
.25

672 Tәbii qaz üçün mәdәn vergisi onun topdansatış qiymәtinin neçә faizidir?

•

.1
.18
.2
.3
.15

673 Filiz faydalı qazıntılar [bütün növ metallar] üçün mәdәn vergisi onların topdansatış qiymәtinin
neçә faizidir?

•

.005
.02
.03
.003
.01

674 Yerin tәkindәn çıxarılan üzlük daşlarına [mәrmәr, qabbro, tuftlar, travertin, mәrmәrlәşdirilmiş
әhәng daşı] görә mәdәn vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

hәr kub metr üçün 6 manat
hәr kub metr üçün 3 manat
hәr kub metr üçün 1 manat
hәr kub metr üçün 2 manat
hәr kub metr üçün 4 manat

675 Yerin tәkindәn çıxarılan qiymәtli vә yarımqiymәtli bәzәk daşlarına görә mәdәn vergisinin
dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?
hәr kub metr üçün 0,5 manat

•

hәr kub metr üçün 6 manat
hәr kub metr üçün 4 manat
hәr kub metr üçün 2 manat
hәr kub metr üçün 1 manat

676 Yerin tәkindәn çıxarılan daş duza görә mәdәn vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

hәr kub metr üçün 6 manat
hәr kub metr üçün 1 manat
hәr kub metr üçün 4 manat
hәr kub metr üçün 2 manat
hәr kub metr üçün 0,5 manat

677 Yerin tәkindәn çıxarılan yodlubromlu sulara görә mәdәn vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

hәr kub metr üçün 0,6 manat
hәr kub metr üçün 0,05 manat
hәr kub metr üçün 0,02 manat
hәr kub metr üçün 2 manat
hәr kub metr üçün 0,2 manat

678 Yerin tәkindәn çıxarılan mineral sulara görә mәdәn vergisinin dәrәcәsi nә qәdәr tәşkil edir?

•

hәr kub metr üçün 4 manat
hәr kub metr üçün 0,5 manat
hәr kub metr üçün 6 manat
hәr kub metr üçün 2 manat
hәr kub metr üçün 1 manat

679 Hesabat ayı üçün mәdәn vergisinin mәblәği nә vaxt büdcәyә ödәnilir?

•

faydalı qazıntının çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 25dәn gec olmayaraq
faydalı qazıntının çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 15dәn gec olmayaraq
faydalı qazıntının çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
faydalı qazıntının çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 5dәn gec olmayaraq
faydalı qazıntının çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 10dan gec olmayaraq

680 Mәdәn vergisinin bәyannamәsi nә vaxt vergi orqanına tәqdim edilir?

•

hesabat ayından sonrakı ayın 10dan gec olmayaraq
hesabat ayının 20dәn gec olmayaraq
hesabat ayından sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
hesabat ayından sonrakı ayın 5dәn gec olmayaraq
hesabat ayından sonrakı ayın 25dәn gec olmayaraq

681 Vergi ödәyicisi yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisinin hesabatını hansı
orqana tәqdim edir?

•

yerlәşdiyi әrazinin icra hakimiyyәtinә
yerlәşdiyi әrazinin vergi orqanına
yerlәşdiyi әrazinin bәlәdiyyәsinә
vergi orqanını müәyyәn etdiyi orqana
yerlәşdiyi әrazinin maliyyә orqanına

682 Hesablanmış mәdәn vergisinin mәblәği hansı qaydada gәlirdәn çıxılmalara aid edilir?

•

Vergi Mәcәllәsi ilә mәhdudlaşdırılmayan gәlirdәn çıxılmalara aid edilir
vergi ödәyicisinin mәnfәәtinә әlavә olunur
vergi ödәyicisinin sәrәncamında qalan xalis vәsait hesabına aid edilir
Vergi Mәcәllәsi ilә mәhdudlaşdırılan gәlirdәn çıxılmalara aid edilir
Vergi Mәcәllәsi ilә mәhdudlaşdırılmayan gәlirdәn çıxılmalara aid edilir

683 Xam neftin vә qazın hasilatı zamanı mәdәn vergisi hesablanarkәn texnoloji proseslә әlaqәdar
quyuya geri vurulan neftin vә qazın normativlәri hansı dövlәt tәsisatı tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyi
Dövlәt Neft Fondu

684 ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyata alınmamış vә әvvәlki üç aylıq dövr әrzindә vergi tutulan
әmәliyyatlarının hәcmi әn azı hansı mәblәğdәn az olan şәxslәr sadәlәşdirilmiş vergi ödәyicisi olmaq
hüququna malikdirlәr?

•

yalnız 100.000 manat vә hәmin mәblәğlәrdәn az olan
150.000 manat vә hәmin mәblәğlәrdәn az olan
120.000 manat vә hәmin mәblәğlәrdәn az olan
yalnız 90.000 manat vә hәmin mәblәğlәrdәn az olan
130.000 manat vә hәmin mәblәğlәrdәn az olan

685 Sadәlәşdirilmiş vergi ödәyicisi olmaq hüququna malik olan vergi ödәyicilәri müvafiq
bәyannamәni vә ya bu hüquqdan istifadә etmәyәcәyi barәdә yazılı mәlumatı hansı müddәtdә uçotda
olduğu vergi orqanına tәqdim etmәlidirlәr?

•

hesabat dövründün sonrakı ayın 31dәn gec olmayaraq
hesabat dövründәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
hәr il aprel ayının 20dәn gec olmayaraq
hәr il mart ayının 31dәn gec olmayaraq
hesabat ayındakı ayın 20dәn gec olmayaraq

686 Әmlakının icarәyә verilmәsindәn vә royaltidәn gәlir әldә edәn şәxslәr nә zaman sadәlәşdirilmiş
vergi ödәyicisi ola bilәrlәr?

•

istәdiyi zaman
mülkiyyәtindә olan әsas vәsaitlәrin ilin әvvәlinә qalıq dәyәri 1000000 manatdan az olanlar
heç vaxt ola bilmәzlәr
mülkiyyәtindә olan әsas vәsaitlәrin ilin sonuna qalıq dәyәri 1000000 manatdan az olanlar
mülkiyyәtindә olan әsas vәsaitlәrin ilin әvvәlinә qalıq dәyәri 1000000 manatdan artıq olanlar

687 Qeyridövlәt pensiya fondları nә zaman sadәlәşdirilmiş vergi ödәyicisi ola bilәrlәr?

•

hәr bir halda
mülkiyyәtindә әsas vәsaitlәrin ilin әvvәlinә qalıq dәyәri 1000000 manatdan az olarsa, istәdiyi zaman
heç vaxt ola bilmәzlәr
mülkiyyәtindә olan әsas vәsaitlәrin ilin sonuna qalıq dәyәri 1000000 manatdan az olarsa
mülkiyyәtindә olan әsas vәsaitlәrin ilin әvvәlinә qalıq dәyәri 1000000 manatdan artıq olarsa, istәdiyi zaman

688 Kredit tәşkilatları nә vaxt sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicisi ola bilәrlәr?
mülkiyyәtindә olan әsas vәsaitlәrin ilin sonuna qalıq dәyәri 1000000 manatdan az oluqda

•

әvvәlki 3 aylıq dövr әrzindә vergi tutulan әmәliyyatların hәcmi 10000 manatdan az olduqda
әvvәlki 3 aylıq dövr әrzindә vergi tutulan әmәliyyatların hәcmi 100000 manatdan az olduqda
әvvәlki 3 aylıq dövr әrzindә vergi tutulan әmәliyyatların hәcmi 22500 manatdan az olduqda
heç vaxt ola bilmәzlәr

689 Aksizli mallar istehsal edәn şәxslәr nә vaxt sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicisi ola bilәrlәr?

•

әvvәlki 3 aylıq dövr әrzindә vergi tutulan әmәliyyatların hәcmi 22500 manatdan az olduqda
әvvәlki 3 aylıq dövr әrzindә vergi tutulan әmәliyyatların hәcmi 100 manatdan az olduqda
heç vaxt ola bilmәzlәr
mülkiyyәtindә olan әsas vәsaitlәrin ilin sonuna qalıq dәyәri 1000000 manatdan az olduqda
әvvәlki 3 aylıq dövr әrzindә vergi tutulan әmәliyyatların hәcmi 1000 manatdan az olduqda

690 Sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicilәri olan mәnzil tikintisi fәaliyyәti ilә mәşğul olan hüquqi şәxslәr
bu fәaliyyәt üzrә hansı vergilәrin ödәyicisi sayılmırlar?

•

ӘDV, mәnfәәt vergisinin
әmlak vergisinin, yol vergisinin
әmlak vergisinin vә mәnfәәt vergisinin
ӘDV, әmlak vergisinin
ӘDV, mәnfәәt vergisinin vә әmlak vergisinin

691 Sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicilәri olan mәnzil tikintisi fәaliyyәti ilә mәşğul olan hüquqi şәxs
yaratmadan sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn fiziki şәxslәr bu fәaliyyәt üzrә hansı vergilәrin
ödәyicisi sayılmırlar?

•

gәlir vergisinin, әmlak vergisinin
ӘDV, gәlir vergisinin
gәlir vergisinin
mәnfәәt vergisinin
ӘDV, mәnfәәt vergisinin

692 Avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә sәrnişin vә yük
daşımalarını hәyata keçirәn sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicilәri bu fәaliyyәtә görә vergi orqanlarına
bәyannamә tәqdim etmәlidirlәrmi?

•

bәlәdiyyә orqanlarının qәrarına әsasәn müәyyәn edilir
tәqdim etmәlidirlәr
tәqdim etmәmәlidirlәr
bu vergi ödәyicisi tәrәfindәn müәyyәn edilir
bu vergi orqanının qәrarına әsasәn müәyyәn edilir

693 Avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә sәrnişin vә yük daşımaları hәyata keçirәn vergi ödәyicilәri
tәrәfindәn sadәlәşdirilmiş verginin düzgün hesablanmasına vә vaxtında dövlәt büdcәsinә
ödәnilmәsinә hansı orqan nәzarәt edir?

•

dövlәt statistika orqanları
dövlәt nәqliyyat orqanları
dövlәt vergi orqanları
dövlәt gömrük orqanları
dövlәt maliyyә orqanları

694 Fәrqlәnmә nişanı nın vә Xüsusi fәrqlәnmә nişanı nın formaları hansı mәrkәzi icra hakimiyyәti
orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

sәrnişin vә yük daşımasını hәyata keçirәn özәl şirkәtlәr
Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Nәqliyyat Nazirliyi
İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi

695 Aşağıda göstәrilәn şәxslәrin hansının sadәlәşdirilmiş vergitutma sistemi tәtbiq etmәk hüququ
vardır? 1. sığorta tәşkilatlarının; 2. investisiya fondlarının; 3. kredit tәşkilatlarının; 4. lombardların.

•

1, 3
heç birinin
1, 4
1, 3, 4
1, 2

696 Bakı şәhәri istisna olmaqla, Azәrbaycan Respublikasının digәr şәhәr vә rayonlarında, o cümlәdәn
Naxçıvan Muxtar Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn vergi ödәyicilәrinә bu rayonlar üzrә müәyyәn
edilmiş vergi dәrәcәsi hansı halda tәtbiq edilir?

•

o halda tәtbiq edilir ki, vergi ödәyicilәri yalnız özünün daşınmaz әmlakı vә işçi qüvvәsi ilә hәmin әrazilәrdә
fәaliyyәt göstәrmiş olsunlar
o halda tәtbiq edilir ki, vergi ödәyicilәri özünün yalnız istehsal sahәsi vә işçi qüvvәsi ilә hәmin әrazilәrdә
fәaliyyәt göstәrmiş olsunlar
o halda tәtbiq edilir ki, vergi ödәyicilәri özünün istehsal sahәsi, daşınmaz әmlakı vә işçi qüvvәsi ilә hәmin
әrazilәrdә fәaliyyәt göstәrmiş olsunlar
heç bir halda tәtbiq edilmir
o halda tәtbiq edilir ki, vergi ödәyicilәrinin işçi qüvvәsi hәmin әrazilәrdәn kәnarda fәaliyyәt göstәrmiş olsun

697 Azәrbaycan Respublikasının şәhәr vә rayonlarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında vergi
uçotuna alınmış, lakin Bakı şәhәrindә fәaliyyәt göstәrәn sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicilәri vergini
hansı dәrәcә ilә ödәyirlәr?

•

ümumi hasilatın hәcmindәn vә satışdankәnar gәlirlәrdәn 1,5 % dәrәcәsi ilә
uçota alındıqları şәhәr vә rayonlar üzrә müәyyәn olunmuş vergi dәrәcәsi ilә
Bakı şәhәri üzrә müәyyәn edilmiş vergi dәrәcәsi ilә
ümumi hasilatın hәcmindәn vә satışdankәnar gәlirlәrdәn 2 % dәrәcәsi ilә
ümumi hasilatın hәcmindәn vә satışdankәnar gәlirlәrdәn 3 % dәrәcәsi ilә

698 Oturacaq yerlәrinin sayını avtomobil nәqliyyatı vasitәlәrinin qeydiyyat şәhadәtnamәsi vә ya
Daxili İşlәr Nazirliyi tәrәfindәn verilmiş arayışlar әsasında müәyyәn etmәk mümkün olmadıqda,
sadәlәşdirilmiş verginin mәblәği necә müәyyәn edilir?

•

vergi orqanının müәyyәn etdiyi qaydada
mühәrrikinin hәcminә görә
yerlәrin faktiki sayına görә
belә bir qayda müәyyәn edilmәyib
vergi ödәyicisinin müәyyәn etdiyi qaydada

699 Sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicilәri olan mәnzil tikintisi fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәr
tәrәfindәn vergi hansı qaydada hesablanır?

•

vergitutma obyektinin hәr kvadrat metri üçün 10 manat mәblәğinә vergi tәtbiq etmәklә
mәnzillәrin satışından әldә edilmiş vәsaitin 4 faizi hәcmindә
vergitutma obyektinin hәr kvadrat metri üçün 10 manat mәblәğinә ölkәnin şәhәr vә rayonlarının әrazilәrinin
zonalar üzrә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi әmsallar tәtbiq etmәklә

vergitutma obyektinin hәr kvadrat metri üçün 20 manat mәblәğinә ölkәnin şәhәr vә rayonlarının әrazilәrinin
zonalar üzrә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi әmsallar tәtbiq etmәklә
mәnzillәrin satışından әldә edilmiş vәsaitin 2 faizi hәcmindә

700 Hesabat dövrü üçün sadәlәşdirilmiş verginin mәblәği [mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә olan
avtonәqliyyat vasitәlәri ilә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә sәrnişin vә yük daşımalarını [o
cümlәdәn taksi ilә] vә yaxud hәmin daşımaları müqavilә әsasında digәr şәxslәr vasitәsi ilә hәyata
keçirәn, mәnzil tikintisi fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәr istisna olmaqla] vergi dәrәcәsini hansı
göstәriciyә tәtbiq etmәklә hesablanır?

•

hesabat ilindә gәlirin hәcminә
hesabat dövrünün mәnfәәtinin ümumi hәcminә
hesabat dövrünün ümumi hasilatının hәcminә
hesabat ilindә çәkilmiş xәrclәrin hәcminә
hesabat ilindә ümumi dövriyyәnin hәcminә

701 Sәrnişin vә yük daşımalarını hәyata keçirәn vergi ödәyicisinin hәr bir avtomobil nәqliyyatı
vasitәsi üçün sadәlәşdirilmiş verginin mәblәği necә hesablanır?

•

sadәlәşdirilmiş verginin mәblәğini müәyyәn edilmiş әmsallara vurmaqla hesablanır
sadәlәşdirilmiş verginin tәtbiq edildiyi ölçü vahidini onun aylıq mәblәğinә vurmaqla hesablanır
sadәlәşdirilmiş verginin tәtbiq edildiyi ölçü vahidini onun aylıq mәblәğinә vә müәyyәn edilmiş әmsallara
vurmaqla hesablanır
sadәlәşdirilmiş verginin tәtbiq edildiyi ölçü vahidini onun rüblük mәblәğinә vә müәyyәn edilmiş әmsallara
vurmaqla hesablanır
sadәlәşdirilmiş verginin tәtbiq edildiyi ölçü vahidini müәyyәn edilmiş әmsallara vurmaqla hesablanır

702 Vәkalәtnamә [etibarnamә] әsasında istifadә edilәn avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә sәrnişin vә
yük daşımaları hәyata keçirildikdә sadәlәşdirilmiş verginin ödәnilmәsinә hansı şәxs [sahib vә ya
etibarnamә ilә idarә edәn] mәsuliyyәt daşıyır?

•

hәmin şәxslәrdәn heç biri
avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin sahibi vә etibarnamә ilә idarә edәn [hәr ikisi]
etibarnamә ilә idarә edәn şәxs
avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin sahibinin müәyyәn etdiyi
avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin sahibi

703 İcarә müqavilәsi ilә istifadә edilәn avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә sәrnişin vә yük daşımaları
hәyata keçirildikdә sadәlәşdirilmiş verginin ödәnilmәsinә hansı şәxs [sahib vә ya icarә müqavilәsi ilә
idarә edәn] mәsuliyyәt daşıyır?

•

hәmin şәxslәrdәn heç biri
avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin sahibi
icarә müqavilәsi ilә idarә edәn şәxs
avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin sahibinin müәyyәn etdiyi
avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin sahibi vә icarә müqavilәsi ilә idarә edәn [hәr ikisi]

704 Hüquqi şәxsin balansında olan avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә sәrnişin vә yük daşımaları
hüquqi şәxsin özü tәrәfindәn hәyata keçirildikdә, sadәlәşdirilmiş vergini kim ödәyir?

•

istәnilәn şәxs
avtomobil nәqliyyatı vasitәsini idarә edәn şәxs
hәmin hüquqi şәxs
avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin sahibinin müәyyәn etdiyi
bu halda vergi ödәnilmir

705 Fәrqlәnmә nişanı nın vә Xüsusi fәrqlәnmә nişanı nın formalarında hansı mәlumatlar әks etdirilir?
1. vergi ödәyicisi olan hüquqi şәxsin tam adı vә ya fiziki şәxsin adı, atasının adı, soyadı; 2. vergi
ödәyicisinin bank hesabları; 3. nişanın qüvvәdә olma müddәti; 4. avtonәqliyyat vasitәsinin markası vә
dövlәt qeydiyyatı nişanı; 5. tәsisçi haqqında mәlumat; 6. vergi ödәyicisinin qeydiyyata alındığı vergi
orqanı haqqında mәlumat.

•

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

706 Xüsusi fәrqlәnmә nişanı hansı hallarda alınır?

•

tәhlükәli yüklәrin daşınması zamanı
nәqliyyat vasitәlәrini satan zaman
öz istehsal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün işçilәrinin vә özünә mәxsus yüklәrin daşınması zamanı
istәnilәn halda
başqa müәssisәyә icarәyә verilәrkәn

707 Hansı avtonәqliyyat vasitәlәri üçün Fәrqlәnmә nişanı vә ya Xüsusi fәrqlәnmә nişanı alınmır? 1.
Dövlәt fondlarının, xarici ölkәlәrin diplomatik vә konsulluq nümayәndәliklәrinin nәqliyyat vasitәlәri
üçün; 2. xüsusi nişan vә avadanlıqlarla tәchiz olunmuş xüsusi tәyinatlı, habelә dövlәt hakimiyyәti
orqanlarının, büdcә tәşkilatlarının vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının, Azәrbaycan Respublikası
Milli Bankının nәqliyyat vasitәlәri üçün; 3. sahibkarlıq fәaliyyәtini göstәrәn şәxslәrin balansında olan
avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә öz istehsal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün; 4. sahibkarlıq fәaliyyәtini
göstәrәn şәxslәrin öz işçilәrinin vә özünә mәxsus yüklәrin daşınmasında istifadә olunan avtomobil
nәqliyyat vasitәlәri üçün; 5. hasilatın pay bölgüsü, әsas ixrac boru kәmәri haqqında vә bu qәbildәn
olan digәr sazişlәr çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn xarici podratçıların vә subpodratçıların nәqliyyat
vasitәlәri üçün; 6. beynәlxalq tәşkilatların nümayәndәliklәrinin rәsmi istifadәsi üçün nәzәrdә tutulan
avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri üçün.

•

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

708 Mәnzil tikintisi fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәr sadәlәşdirilmiş vergini nә vaxt hesablayırlar?

•

bütün tikintilәrin başa çatdığı aydan başlayaraq
sonuncu tikintinin tәmәl işlәrinin başlandığı rübdәn başlayaraq
hәr bir tikinti sahәsi üçün tәmәl işlәrinin başlandığı rübdәn başlayaraq
hәr bir tikinti sahәsi üçün tәmәl işlәrinin başlandığı gündәn başlayaraq
sonuncu tikintinin başa çatdığı rübdәn başlayaraq

709 Mәnzil tikintisi fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәr tәrәfindәn bәyannamә vergi orqanına tәqdim
edildikdәn sonra hesablanmış vergi necә ödәnilir?

•

tikinti başa çatdıqdan sonra ödәnilir
bәrabәr hissәlәrlә 25 faiz hәcmindә hәr rübdәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
bәrabәr hissәlәrlә 12,5 faiz hәcmindә hәr rübdәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
bәrabәr hissәlәrlә 10 faiz hәcmindә hәr rübdәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
bәrabәr hissәlәrlә 12,5 faiz hәcmindә hesabat ilinin sonundan başlayaraq

710 Sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicilәri digәr fәaliyyәt növü üzrә әldә etdiklәri gәlirlәrin vә xәrclәrin
uçotunu necә aparırlar?

•

yalnız xәrclәri ayrılıqda aparırlar
bir yerdә aparırlar
hәr bir fәaliyyәt növü üzrә ayrılıqda aparırlar
belә qayda müәyyәn edilmәyib
vergi ödәyicisi istәdiyi kimi apara bilәr

711 maya

•

tütün mәmulatları
içmәli spirt
pivә
neft mәhsulları

712 hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 31dәn gec olmayaraq

•

hesabat ilindәn sonrakı ilin yanvarın sonunadәk
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 20dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı ilin mart ayının 21dәn gec olmayaraq
hesabat ilindәn sonrakı rübün ikinci ayının sonunadәk

