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3807_Az_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 3807 Xarici ölkələrin vergi sistemi

Aşağıdakılardan hansında vergi siyasətinin mahiyyəti düzgün verilmişdir?

Vergi siyasətinin əsas məqsədi nədir?

Əhatə etdiyi dövrün uzunluğundan və həll edilən məsələlərin xarakterindən asılı olaraq vergi siyasəti bölünür:

Aşağıdakılardan hansında vergi taktikasının mahiyyəti düzgün şərh edilmişdir?

Vergi strategiyası nəyi nəzərdə tutur?

Miqyasından və təsir dairəsindən asılı olaraq vergi siyasəti necə bölünür?

Vergi siyasəti, dövlət tərəfindən işlənib hazırlanmış, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sahəsində
cəmiyyətin qarşısında duran bu və ya digər vəzifələri həyata keçirməyə yönəlmiş tədbirlər sistemidir

Vergi siyasəti, dövlət tərəfindən işlənib hazırlanmış, vergi sahəsində cəmiyyətin qarşısında duran bu və ya
digər vəzifələri həyata keçirməyə yönəlmiş tədbirlər sistemidir

•
Vergi siyasəti dövlətin maliyyə siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla, müəyyən maliyyə siyasətinin
məqsədləri üçün istifadə edilən iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsas elementidir

B) Vergi siyasəti dövlətin maliyyə siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla, müəyyən vergi siyasətinin
məqsədləri üçün istifadə edilən iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsas elementidir

Vergi siyasətinin əsas məqsədi vergi və rüsumların mahiyyət və funksiyalarından irəli umi daxili məhsulun bir
hissəsinin dövlət tərəfindən alınmasından və büdcə vasitəsi ilə yenidən bölüşdürülməsindən ibarətdir

Vergi siyasətinin əsas məqsədi vergilərin mahiyyət və funksiyalarından irəli gəlməklə, məcmu ictimai
məhsulun bir hissəsinin dövlət tərəfindən alınmasından və bu vəsaitlərin büdcə vasitəsi ilə yenidən
bölüşdürülməsindən ibarətdir

•
Vergi siyasətinin əsas məqsədi vergilərin mahiyyət və funksiyalarından irəli gəlməklə, məcmu ictimai
məhsulun bir hissəsinin dövlət tərəfindən alınmasından və bu vəsaitlərin büdcə vasitəsi ilə
bölüşdürülməsindən ibarətdir

Vergi siyasətinin əsas məqsədi vergi və rüsumların mahiyyət və funksiyalarından irəli umi daxili məhsulun bir
hissəsinin dövlət tərəfindən alınmasından və büdcə vasitəsi ilə bölüşdürülməsindən ibarətdir

Qısa müddətli və uzunmüddətli

Vergi taktikası və vergi strategiyasına•
Vergi taktikası və vergi dövrünə

Vergi strategiyası və vergi dövrünə

Vergi taktikası vergi sahəsində dövlətin uzunmüddətli kursunu müəyyən edir və konkret bir dövrdə qarşıda
duran məsələlərin həllini nəzərdə tutur

Vergi taktikası vergi sisteminə əlavə və dəyişikliklər edilməsi yolu ilə konkret bir dövrdə qarşıda duran
məsələlərin həllini nəzərdə tutur

•
Vergi taktikası vergi sistemində dövlətin uzunmüddətli kursunu müəyyən edir və konkret bir dövrdə qarşıda
duran məsələlərin həllini nəzərdə tutur

Vergi taktikası vergi sahəsində dövlətin uzunmüddətli kursunu müəyyən edir və iri miqyaslı məsələlərin
həllini nəzərdə tutur

Vergi sahəsində dövlətin vergi tarazlaşdırılması siyasətinin həyata keçirir

Vergi sahəsində dövlətin uzunmüddətli kursunu müəyyən edir və iri miqyaslı məsələlərin həllini•
Vergi sahəsində dövlətin qısamüddətli kursunu müəyyən edir və iri miqyaslı məsələlərin həllini

Vergi sahəsində dövlətin qısamüddətli kursunu müəyyən edir və kiçik miqyaslı məsələlərin həllini
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Daxili vergi siyasəti nəyi nəzərdə tutur?

Xarici vergi siyasəti nəyi nəzərdə tutur?

Diskresion vergi siyasəti nəyi nəzərdə tutur?

Qeyri-diskresion vergi siyasəti nəyi nəzərdə tutur?

Dövlətin vergi siyasətinin əsas vəzifələri hansılardır? 1. sahə və ərazi nöqteyi-nəzərindən ölkə
iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün şəraitin yaradılması; 2. dövlətin maliyyə ehtiyatları ilə təmin edilməsi; 3.

vergi güzəştlərini artırmaq yolu ilə istehsalın stimullaşdırılması; 4. bazar münasibətləri şəraitində əhalinin gəlir
səviyyələri arasında yaranmış qeyri-bərabərliyin hamarlanması.

Vergi siyasətinin əsas vəzifəsi...

Vergi taktikasına və vergi strategiyasına

Daxili və xarici vergi siyasətinə•
Qısamüddətli və uzunmüddətli vergi siyasətinə

Diskression və qeyri-diskression vergi siyasətinə

Beynəlxalq çərçivəsində həyata keçirilir və daxili məsələlərin həllini

Bir ölkə və ya ərazi vahidi çərçivəsində həyata keçirilir və daxili məsələlərin həllini•
Bir ölkə və ya ərazi vahidi çərçivəsində həyata keçirilir və xarici məsələlərin həllini

Beynəlxalq çərçivəsində həyata keçirilir və xarici məsələlərin həllini

Avropa iqtisadi məkanına inteqrasiya istiqamətində daxili siyasətinin həyata keçirilməsini

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasını, müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin yaxınlaşmasını, onların vahid
şəklə salınmasını

•
Ölkələrin sərbəst xarici siyasətinin həyata keçirilməsini

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması sahəsində daxili siyasətinin həyata keçirilməsini

Hökumətin qərarlarından asılı olmayaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir

Vergi dərəcələri və ya vergitutmanın strukturu ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında
həyata keçirilir

•
Vergi güzəştləri ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir

Vergilərin ləğv edilməsi yolu ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir

Vergi güzəştləri ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir

Hökumətin qərarlarından asılı olmayaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir•
Hökumətin qərarlarından asılı olaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir

Vergi dərəcələri və ya vergitutmanın strukturu ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında
həyata keçirilir

1, 3, 4

1, 2, 4•
2, 3, 4

1, 2, 3

C) Vergi ödəyicilərindən vergilərin tutulması qaydalarını təmin etməklə bərabər vergitutmanın təsiri altında
formalaşan iqtisadi münasibətlərin qiymətləndirilməsidir

Vergi ödəyicilərindən vergilərin tutulmasının hüquqi qaydalarını təmin etməklə bərabər vergitutmanın təsiri
altında formalaşan iqtisadi münasibətlərin hərtərəfli qiymətləndirilməsidir

•
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Aşağıdakılardan hansında vergi strategiyasının mahiyyəti düzgün şərh edilmişdir?

Aşağıdakılardan hansında daxili vergi siyasətinin mahiyyəti düzgün verilmişdir?

Aşağıdakılardan hansında xarici vergi siyasətinin mahiyyəti düzgün verilmişdir?

Aşağıdakılardan hansında diskresion vergi siyasətinin mahiyyəti düzgün verilmişdir?

Aşağıdakılardan hansında qeyri-diskresion vergi siyasətinin mahiyyəti düzgün verilmişdir?

Dövlət büdcəsinin tənzimlənməsi, planlaşdırılması və ona nəzarətin qanunla müəyyən edilmiş hüquqi
normalarının reallaşdırılmasıdır

Vəsaitlərin vergi sistemi vasitəsi ilə toplanmasının optimallaşdırılması və dövlət orqanlarının elmi cəhətdən
əsaslandırılmış hüquqi fəaliyyəti kimi geniş təkrar istehsalın tələbatının təmin etməkdir

Vergi taktikası vergi sahəsində dövlətin uzunmüddətli kursunu müəyyən edir və konkret bir dövrdə qarşıda
duran məsələlərin həllini nəzərdə tutur

Vergi taktikası vergi sahəsində dövlətin uzunmüddətli kursunu müəyyən edir və iri miqyaslı məsələlərin
həllini nəzərdə tutur

•
Vergi taktikası vergi sistemində dövlətin uzunmüddətli kursunu müəyyən edir və konkret bir dövrdə qarşıda
duran məsələlərin həllini nəzərdə tutur

Vergi taktikası vergi sisteminə əlavə və dəyişikliklər edilməsi yolu ilə konkret bir dövrdə qarşıda duran
məsələlərin həllini nəzərdə tutur

Daxili vergi siyasəti ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına, müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin
yaxınlaşmasına, onların vahid şəklə salınmasına yönəldilir

Daxili vergi siyasəti bir ölkə və ya ərazi vahidi çərçivəsində həyata keçirilir və daxili məsələlərin həllini nəzərdə
tutur

•
Daxili vergi siyasəti bir ölkə çərçivəsində həyata keçirilir və daxili məsələlərin həllini nəzərdə tutmaqla, ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılmasına, müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin yaxınlaşmasına, onların vahid şəklə
salınmasına yönəldilir

C) Daxili vergi siyasəti ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına, ölkənin vergi sistemlərinin yaxınlaşmasına,
onların vahid şəklə salınmasına yönəldilir

Xarici vergi siyasəti ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına, müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin
yaxınlaşmasına, onların vahid şəklə salınmasına yönəldilən xarici məsələlərin həllini nəzərdə tutur

Xarici vergi siyasəti ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına, müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin
yaxınlaşmasına, onların vahid şəklə salınmasına yönəldilir

•
Xarici vergi siyasəti ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına, ölkə çərçivəsində və müxtəlif ölkələrin vergi
sistemlərinin yaxınlaşmasına, onların vahid şəklə salınmasına yönəldilir

Xarici vergi siyasəti ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına, müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin
yaxınlaşmasına, onların vahid şəklə salınmasına yönəldilən daxili və xarici məsələlərin həllini nəzərdə tutur

Diskresion vergi siyasəti vergi dərəcələri və vergi güzəştləri ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin
qərarları əsasında həyata keçirilir

Diskresion vergi siyasəti vergi dərəcələri və ya vergitutmanın strukturu ilə manipulyasiya etmək barədə
hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir.

•
Diskresion vergi siyasəti vergi dərəcələri və ya vergitutmanın strukturu ilə manipulyasiya etmək barədə
hökumətin qərarlarından asılı olmayaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir

Diskresion vergi siyasəti vergitutmanın elementləri ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarlarından
asılı olmayaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir

Qeyri-diskresion vergi siyasəti vergi dərəcələri və vergi güzəştləri ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin
qərarları əsasında həyata keçirilir

Qeyri-diskresion vergi siyasəti hökumətin qərarlarından asılı olmayaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir•
Qeyri-diskresion vergi siyasəti hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir

Qeyri-diskresion vergi siyasəti vergi dərəcələri və vergi güzəştləri ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin
qərarlarından asılı olmayaraq həyata keçirilir
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Vergi siyasətinin məzmunu aşağıdakı hansı məsələləri əhatə edir? 1.vergi güzəştlərinin daxil edilməsi və ya

ləğvi; 2.vergi sisteminin inkişafının elmi cəhətdən əsaslandırılmış konsepsiyasının işlənib hazırlanması; 3.vergi

ödəyicisinin üzərinə düşən vergi yükünün dəyişdirilməsi; 4.vergitutmanın əsas prinsiplərinin və istiqamətlərinin
müəyyən edilməsi; 5.vergitutmanın bir üsul və formalarının digəri ilə əvəz edilməsi; 6.dövlətin maliyyə ehtiyatları

ilə təmin edilməsi; 7.differensiasiyalı vergi dərəcələri sisteminin tətbiqi

Aşağıdakılardan hansılar vergi siyasətinin həyata keçirilməsi üsullarına aid edilir? 1.vergi sisteminin

inkişafının elmi cəhətdən əsaslandırılmış konsepsiyasının işlənib hazırlanması; 2.vergi ödəyicisinin üzərinə düşən

vergi yükünün dəyişdirilməsi; 3. vergitutmanın əsas prinsiplərinin və istiqamətlərinin müəyyən edilməsi; 4.
vergitutmanın bir üsul və formalarının digəri ilə əvəz edilməsi; 5. bu və ya digər vergilərin yayılma dairəsinin

dəyişdirilməsi; 6. dövlətin maliyyə ehtiyatları ilə təmin edilməsi; 7. vergi güzəştlərinin daxil edilməsi və ya ləğvi;

8.differensiasiyalı vergi dərəcələri sisteminin tətbiqi

Beynəlxalq təcrübədə vergi siyasəti aşağıdakılardan hansı prinsiplər nəzərə alınmaqla həyata keçirilir?

1.vergi ödəyicilərinin fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması və vergi ödəyicilərinin hüquqlarının maksimum
qorunması; 2.vergi yükünün optimal səviyyədə azaldılması; 3.vergi yükünün maksimum səviyyədə azaldılması;

4.dövlət vergi xidməti orqanları əməkdaşlarının fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması, onların sosial

müdafiəsinin təmin olunması; 5.sahibkarlıq və investisiya fəallığını təşviq edən, sadə və vergi ödəyicisi

tərəfindən başa düşülən vergi sisteminin yaradılması; 6.sahibkarlıq fəallığını təşviq edən, sadə və vergi ödəyicisi
tərəfindən başa düşülən vergi sisteminin yaradılması; 7.vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsinin praktiki

cəhətdən rahat olması və minimum inzibati xərclər cəlb etməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılması

Aşağıdakılardan hansılar Azərbaycanda həyata keçirilən vergi siyasətinin əsas istiqamətlərinə aid edilir?

1.respublikanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəldilən tədbirlərin həyata keçirilməsi; 2.vergi

ödəyicilərinin təsərrüfat fəaliyyəti üzərində səmərəli nəzarət mexanizminin tətbiqi; 3. respublikanın ixrac
potensialının inkişafının təmin edilməsi; 4.vergi sisteminin vahid uçot-informasiya sisteminin yaradılması; 5.vergi

sisteminin vahid reyest uçot-informasiya sisteminin yaradılması; 6.vergi yığımlarının səviyyəsinin artırılması

istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi; 7.vergi dərəcələrinin səviyyəsinin artırılması istiqamətində

tədbirlərin həyata keçirilməsi; 8.vergi ödəyicilərinin gəlirləri üzərində səmərəli nəzarət mexanizminin tətbiqi

1, 3, 5

2, 4, 6;•
1, 2, 3, 4

1, 3, 5, 7

2, 3, 5, 7, 8

2, 4, 5, 7, 8;•
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

1, 3, 4, 6, 7, 8

2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 4, 5, 7•
1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5, 7

3, 5, 6, 7, 8

1, 3, 4, 6, 8•
1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5, 7
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Aşağıdakılarda göstərilənlərdən hansılar Avropa İttifaqında vergi sistemlərini uyğunlaş¬dır¬ma¬ğın
qarşısında duran vəzifələrə aid edilir? 1. xüsusi Avropa şirkəti statusunun tətbiq edilməsi; 2. təsərrüfat

subyektləri üçün bərabər rəqabət şəraiti yaratmaq üçün vergi sərhədinin aradan qaldırılması; 3. vergitutma

bazasının eyni şəklə salınması; 4. regionda inteqrasiya proseslərinin əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi Avropa

İttifaqının daxili bazarının birləşdirilməsi və vahid şəklə sa¬lın¬ması; 5. vergi dərəcələrinin bir-birinə
yaxınlaşdırılması; 6. ittifaqın bütün ölkələrinin vergi sistemlərinin strukturlarını və əsas vergi növlərinin tutulması

qaydalarını bir-birinə uyğunlaşdırmaq; 7. ikiqat iqtisadi vergitutmanın aradan qaldırılması; 8. şirkətlərin

mənfəətinin vergiyə cəlb edilməsi sahəsində Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrin bir-birinə qarşılıqlı yardımı

Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdə şirkətlərin mənfəət vergisinə cəlb edilməsi sisteminin bir-birinə

uyğunlaşdırılması aşağıdakılardan hansıları nəzərdə tutur? 1.xüsusi Avropa şirkəti statusunun tətbiq edilməsi;
2.təsərrüfat subyektləri üçün bərabər rəqabət şəraiti yaratmaq üçün vergi sərhədinin aradan qaldırılması;

3.vergitutma bazasının eyni şəklə salınması; 4.regionda inteqrasiya proseslərinin əsas hərəkətverici qüvvəsi

kimi Avropa İttifaqının daxili bazarının birləşdirilməsi və vahid şəklə sa¬lın¬ması; 5.vergi dərəcələrinin bir-

birinə yaxınlaşdırılması; 6.ittifaqın bütün ölkələrinin vergi sistemlərinin strukturlarını və əsas vergi növlərinin
tutulması qaydalarını bir-birinə uyğunlaşdırmaq; 7.ikiqat iqtisadi vergitutmanın aradan qaldırılması; 8.şirkətlərin

mənfəətinin vergiyə cəlb edilməsi sahəsində Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrin bir-birinə qarşılıqlı yardımı

Avropa İttifaqına (Aİ) daxil olan ölkələrdə vergi siyasəti hansı əsas strateji prioritetlər əsasında qurulur?

1.iqtisadi səmərəlilik; 2.vergi dərəcələrinin aşağı salınması; 3.sosial bərabərlik və müdafiə; 4.vergilərin

optimallardırılması ; 5.ölkənin iqtisadi rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi; 6.ölkədə sosial bərabərliyə nail
olunması

Aşağıdakılardan hansılar mənfəət vergisi sahəsində Avropa İttifaqının əsas istiqamətlərinə aid edilir? 1.Aİ-
yə Üzv Dövlətlər arasında zərərli vergi rəqabətinin qarşısının alınması; 2.Aİ-yə Üzv Dövlətlər arasında şəffaf

vergi rəqabətinin inkişaf etdirilməsi; 3.kapitalın sərbəst hərəkəti prinsipinin dəstəklənməsidir;

4.diskriminasiyanın və ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması; 5.vergidən yayınma və vergiyə cəlb etməmək

hallarının aradan qaldırılması

Aşağıdakılardan hansılar Avropa İttifaqının qanunlarının əsas tələblərinə daxildir? 1.Aİ-yə Üzv Dövlətlər

6, 7, 8

2, 4, 6•
1, 2, 3, 4

1, 3, 5

3, 4, 6, 7, 8

1, 3, 5, 7, 8•
1, 2, 3, 4, 5

2, 4, 5, 6, 7

4, 6

1, 3•
1, 4, 5

2, 5

4, 6

1, 3•
1, 4, 5

2, 5
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arasında zərərli vergi rəqabətinin qarşısının alınması; 2.Aİ-yə Üzv Dövlətlər arasında şəffaf vergi rəqabətinin

inkişaf etdirilməsi; 3.kapitalın sərbəst hərəkəti prinsipinin dəstəklənməsidir; 4.diskriminasiyanın və ikiqat

vergitutmanın aradan qaldırılması; 5.vergidən yayınma və vergiyə cəlb etməmək hallarının aradan qaldırılması;
6.vergi öhdəliklərinə əməl etmə xərclərini azaldılması

“Üzv Dövlətin şirkəti” aşağıdakı hansı meyarlara cavab verən istənilən şirkəti bildirir? 1.Üzv Dövlətin

qanunlarına əsasən təsis edilən şirkət (Üzv Dövlətdə qeydiyyat yeri, mərkəzi idarəsi və ya əsas sahibkarlıq yeri

olan və iqtisadi fəaliyyəti həmin Üzv Dövlətlə bağlı olan şirkət); 2.Üzv Dövlətin rezidenti olan şirkət; 3.mənfəət
vergisi ödəyicisi olan şirkət; 4.əgər bir şirkət digər şirkətin kapitalında azı 25% birbaşa paya malikdirsə; 5.

əgər üçüncü şirkət hər iki şirkətin kapitalında azı 25% birbaşa paya malikdirsə

Aşağıdakı hansı tələblərə cavab verən şirkətlər qohum şirkətlər hesab olunur? 1.əgər bir şirkət digər

şirkətin kapitalında azı 25% birbaşa paya malikdirsə; 2.əgər üçüncü şirkət hər iki şirkətin kapitalında azı 25%

birbaşa paya malikdirsə; 3.Üzv Dövlətin qanunlarına əsasən təsis edilən şirkət (Üzv Dövlətdə qeydiyyat yeri,

mərkəzi idarəsi və ya əsas sahibkarlıq yeri olan və iqtisadi fəaliyyəti həmin Üzv Dövlətlə bağlı olan şirkət);

4.Üzv Dövlətin rezidenti olan şirkət; 5.mənfəət vergisi ödəyicisi olan şirkət

Əgər faizləri əldə edən şəxslər onları ödəyən agentlərin təsis edildiyi üzv dövlətdən fərqli üzv dövlətin

rezidentləridirlərsə, hansı Aİ üzv dövlətlərdə keçid dövrünün ilk üç ilində bu ödənişlərdən 15% dərəcə ilə,

sonrakı üç ildə 20% dərəcə ilə və sonralar isə 35% dərəcə ilə vergi tutmalıdırlar?

Kapital vergisinin hansı dərəcələrlə tutulmasına yol verilir?

Üzv Dövlətlər aşağıdakı hansı fəaliyyətləri göstərən şirkətləri vergidən tam və ya qismən azad edə bilərlər?

1.kommunal xidmətləri göstərən şirkətlər; 2.kommunal, ictimai nəqliyyat xidmətləri göstərən şirkətlər; 3.su,

qaz və ya enerji təchiz edən şirkətlər; 4.mədəniyyət, xeyriyyəçilik və təhsil xidmətləri göstərən şirkətlər;

3, 4, 5

4, 5, 6•
1, 2, 3

2, 3, 4

4, 5, 6

1, 2, 3•
2, 3, 4

3, 4, 5

4.5

1.2•
1,3,5

3.4

ABŞ, Kanada və Almaniya

Belçika, Lüksemburq və Avstriya•
Belçika, Almaniya və Avstriya

Almaniya, İtaliya və İspaniya

3%-dən yuxarı və ya 5%-dən aşağı olmamalıdır

2%-dən yuxarı və ya 1%-dən aşağı olmamalıdır•
2%-dən yuxarı və ya 3%-dən aşağı olmamalıdır

3%-dən yuxarı və ya 4%-dən aşağı olmamalıdır
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5.mədəniyyət və təhsil xidmətləri göstərən şirkətlər; 6.xeyriyyəçilik xidmətləri göstərən şirkətlər

Müəyyən infrastrukturlarda istifadə edilən ağır yük nəqliyyat vasitələrinin vergiyə cəlb edilməsi tələbləri
haqqında Direktivə əsasən yüklərin daşınması məqsədilə istifadə edilən hansı nəqliyyat vasitələri vergiyə cəlb

edilə bilər?

Sərnişin nəqliyyat vasitələrinin vergiyə cəlb edilməsi ilə bağlı Avropa Komissiyası aşağıdakı hansı

tədbirlərin həyata keçirilməsini təklif etmişdir? 1.üç ildən beş ilədək müəyyən ediləcək keçid dövrü ərzində

nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat vergilərinin tədricən aradan qaldırılması; 2.beş ildən on ilədək müəyyən

ediləcək keçid dövrü ərzində nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat vergilərinin tədricən aradan qaldırılması; 3.bir

Üzv Dövlətdə qeydiyyat keçən və digər Üzv Dövlətdə istismar olunan sərnişin nəqliyyat vasitələri tərəfindən

ödənilən qeydiyyat vergilərinin geri qaytarılması; 4.buraxılan karbon oksid qazı ilə bağlı vergilərin ümumi

qeydiyyat vergisinə daxil edilməsi; 5.buraxılan karbon qazı ilə bağlı vergilərin ümumi qeydiyyat vergisinə daxil
edilməsi; 6.bir Üzv Dövlətdə qeydiyyat keçməyən və digər Üzv Dövlətdə istismar olunan sərnişin nəqliyyat

vasitələri tərəfindən ödənilən qeydiyyat vergilərinin geri qaytarılması

Çexiyada ƏDV üzrə tətbiq olunan güzəştli dərəcə nə qədərdir?

İtaliyada ƏDV üzrə tətbiq olunan standart dərəcə nə qədərdir?

ƏDV üzrə tətbiq olunan 4,5% ən güzəştli dərəcə tətbiq olunan dövlətlər hansılardır?

4, 5, 6

1, 2, 3•
1, 3, 5

2, 3, 4

yük qaldırma qabiliyyəti 12 tondan yuxarı olmayan

yük qaldırma qabiliyyəti 12 tondan aşağı olmayan•
yük qaldırma qabiliyyəti 10 tondan aşağı olmayan

yük qaldırma qabiliyyəti 10 tondan yuxarı olmayan

4, 5, 6

2, 3, 4•
1, 2, 3

3, 4, 5

0.045

0.05•
0.03

0.04

0.196

0.2•
0.16

0.19

Latviya, Litva

İrlandiya, Yunanıstan•
Belçika, Bolqarıstan, Danimarka

Almaniya, Estoniya
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Üzv Dövlətlərin aşağıdakı hansı əməliyyatları ƏDV-dən azad edə bilər? 1.ictimai xidmətlər; 2.sərnişin

daşınma və telekommunikasiya xidmətləri; 3.tibb və oxşar xidmətlər; 4.insan orqanlarının, qanının və südünün
təqdim edilməsi; 5.insan orqanlarının təqdim edilməsi; 6. uşaq və gəncləri qorumaq məqsədilə xidmətlərin

göstərilməsi və malların təqdim edilməsi; 7.uşaq və gəncləri qorumaq məqsədilə xidmətlərin göstərilməsi;

8.müəllimlər tərəfindən aparılan təlimlər;

Cari il ərzində İttifaq daxili malların əldə edilməsinin ümumi dövriyyəsi Üzv Dövlətlər tərəfindən müəyyən

edilən həddi aşmamaqla hansı məbləğdə olmalıdır?

Dövlətin vergi siyasəti dedikdə nə başa düşülür?

Aşağıda göstərilənlərdən hansı dövlətin vergi siyasətinin vəzifələrinə aid deyil?

Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektləri üçün vergi yükünü yüngülləşdirən, lakin sosial proqramları

məhdudlaşdıran vergi siyasəti necə adlanır?

Aşağıdakılardan hansı vergi siyasətinin məqsədlərinə aid edilmir?

ÜDM-in bir hissəsinin dövlətin xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsinə cəlb edilməsi vergi

siyasətinin hansı məqsədini əks etdirir?

3, 4, 6, 7, 8

1, 3, 4, 6, 8•
1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 6

20 000 Avrodan yuxarı olmalıdır

10 000 Avrodan aşağı olmamalıdır•
10 000 Avrodan yuxarı olmalıdır

20 000 Avrodan aşağı olmamalıdır

Vergitutma sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi yalnız iqtisadi və təşkilati tədbirlərin məcmusu

Dövlət tərəfindən işlənib hazırlanmış, vergi sahəsində cəmiyyətin qarşısında duran bu və ya digər vəzifələri
həyata keçirməyə yönəlmiş tədbirlər sistemi

•
Vergitutma sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi yalnız iqtisadi və hüquqi tədbirlərin məcmusu

Vergitutma sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi yalnız təşkilati və hüquqi tədbirlərin məcmusu

Bazar münasibətləri şəraitində əhalinin gəlir səviyyələri arasında yaranmış qeyri-bərabərliyin hamarlanması

Yüksək vergi dərəcələri tətbiq etmək, vergilərin sayını artırmaq və vergi güzəştlərini ixtisar etməklə mümkün
qədər çox maliyyə vəsaitləri toplamaq

•
Sahə və ərazi nöqteyi-nəzərindən ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün şəraitin yaradılması

Dövlətin maliyyə ehtiyyatları ilə təmin edilməsi

Ədalətli vergi siyasəti

Optimal vergi siyasəti•
Maksimal vergilər siyasəti

Neytral vergi siyasəti

Beynəlxalq məqsədlər

Texnoloji məqsədlər•
Sosial məqsədlər

Ekoloji məqsədlər
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Azərbaycanda aparılan vergi siyasətinin əsas məqsədi hansılardır?

Azərbaycanda həyata keçirilən vergi siyasətinin başlıca prinsiplərindən biri hansıdır?

Azərbaycan Respublikasında vergi siyasətinin və vergi islahatlarının əsas istiqamətlərinə aşağıdakılardan

hansılar aiddir?

Təsir dairəsindən asılı olaraq vergi siyasətinin hansı formaları var?

Aşağıdakılardan hansılar vergitutmanın iqtisadi prinsiplərinə aid deyil?

Vergitutmada ədalətlilik prinsipinin metodoloji əsasını nə təşkil edir?

Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən vergi islahatlarının əsas istiqamətlərindən biri hansıdır?

Nəzarət

Fiskal•
İqtisadi

Sosial

Rezident və qeyri-rezident vergi ödəyiciləri arasında vergi yükünün diferensasiyası

Vergi dərəcəsinin aşağı salınması və vergi güzəştlərinin azaldılması hesabına vergitutma bazasının
genişləndirilməsi

•
Vergi güzəştlərinin sayının artırılması

Vergi dərəcələrinin artırılması

Vergi dərəcələrinin artırılması

Vergilərin könüllü ödənilməsi sisteminin inkişaf etdirilməsi və vergi ödəyicilərinin hüquqlarının etibarlı
qorunmasının təmin edilməsi

•
Vergi güzəştlərinin artırılması

Vergilərin sayının ilbəil artırılması

Vergi güzəştlərinin sayının artırılması

Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi•
Vergi dərəcələrinin artırılması

Vergi qanunvericiliyinin uzun müddət sabit qalması

Ümumi vergi siyasəti

Daxili vergi siyasəti və xarici vergi siyasəti•
Yalnız daxili vergi siyasəti

Yalnız xarici vergi siyasəti

Ədalətlilik

Vergi sisteminin sabitliyi•
Səmərəlilik

Vergi ödəyicilərinin mənafelərinin maksimum nəzərə alınması

Güzəştli vergitutma

Proqressiv vergitutma•
Reqressiv vergitutma

Vasitəli vergitutma
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Vergilər neçə əsas funksiyanı yerinə yetirir və hansılardır?

Müddətindən asılı olaraq vergi siyasətinin formaları hansılardır?

Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən kompleks vergi islahatlarının səciyyəvi cəhətləri hansılardır ?

Vergi siyasətinin iqtisadi, yaxud tənzimləyici vəzifələri hansı problemlərin həllinə yönəldilmişdir?

Aşağıdakılardan hansı amil dövlətin vergi siyasətinin əsas vəzifələrinə aid deyildir?

İqtisadi şəraitin dəyişməsinə reaksiyasından asılı olaraq vergi siyasətinin hansı formaları mövcuddur?

İnkişaf etmiş regionlarda yüksək vergi dərəcələrinin tətbiqi

Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyətin torpaq vergisindən başqa bütün vergilərdən azad olması•
Regionlarda diferensiallaşdırılmış mənfəət vergisi dərəcələrinin tətbiqi

Bəzi regionların vergilərdən tamamilə azad edilməsi

Dörd: iqtisadi, siyasi, hüquqi və təşkilati

Beş: fiskal, bölüşdürücü, tənzimləyici, inteqrasiyaedici və nəzarətedici•
İki: fiskal və stimullaşdırıcı

Üç: ləngidici, stimullaşdırıcı və təkrar istehsal

Avtomatik və stabilləşdirici

Vergi taktikası və vergi strategiyası•
Diskresion və qeyri-diskresion

Gündəlik və illik

Vergi qanunvericiliyinin sabit qalması, vergi dərəcələrinin sabit qalması, sahibkarlığın inkişafına süni
maneələrin qarşısının alınması, vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, vergi dərəcələrinin aşağı salınması, sahibkarlığın inkişafına süni
maneələrin qarşısının alınması, vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

•
Vergi qanunvericiliyinin sabit qalması, vergi dərəcələrinin aşağı salınması, sahibkarlığın inkişafına süni
maneələrin qarşısının alınması, vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, vergi dərəcələrinin sabit qalması, sahibkarlığın inkişafına süni
maneələrin qarşısının alınması, vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

Yalnız ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına

Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsinə, ölkədə işgüzar sahibkarlıq fəaliyyətinin
canlandırılmasına, sosial problemlərin həllinə kömək etməyə, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafına

•
Ölkənin texniki potensialının yüksəldilməsinə

Yalnız ölkədə işgüzar sahibkarlıq fəaliyyətinin canlandırılmasına

C) Bazar münasibətləri şəraitində əhalinin gəlir səviyyələri arasında yaranmış qeyri- bərabərliyin
hamarlanması

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinin strateji istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi•
A) Sahə və ərazi nöqteyi-nəzərindən ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün şəraitin yaradılması

B) Dövlətin maliyyə ehtiyyatları ilə təmin edilməsi

Bu məqsədlə vergi siyasətinin fərqli forması mövcud deyildir

İki: diskresiyon və qeyri-diskresiyon•
Üç: fiskal, avtomatik və qeyri-avtomatik

Dörd: ekspansionist, restriksionist, avtomatik və qeyri-diskresiyon
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Dövlət müdaxiləsinin əsas məqsədi nədir?

Şirkətlərin mənfəət vergisinin bir-birinə yaxınlaşdırılması onun orta səviyyəsinin hansı həddində olmasını

nəzərdə tutur?

Vergitutma bazasının eyni şəklə salınması mənfəətin müəyyənləşdirilməsinin hansı qaydasının tət¬biq

edilməsini nəzərdə tutur?

İkiqat ver¬gi¬tut¬ma nədir?

Avropa İttifaqının bir neçə ölkəsində kommersiya əməliyyatları həyata keçirən şirkətlərin bir-birinə

birləşməsi və birinin digəri tərəfindən öz tərkibinə daxil edilməsi hallarının vergiyə cəlb edilməsinin xüsusi rejimi,
ana və törəmə şirkətlərin vergiyə cəlb edilməsinin yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Avropa İttifaqına (Aİ)

daxil olan ölkələrdə vergi siyasəti hansı strateji prioritetlər əsasında qurulur? 1. iqtisadi səmərəlilik; 2. sosial
uyğunluq; 3. sosial bərabərlik; 4. müdafiə

Almaniya, Fransa, İngiltərə, Hollandiya, İspaniya, İtaliya, İsveç, Danimarka, Finlandiya və sair ölkələrin

vergi siyasətinin əsas prioritetləri hansılardır?

Aİ-na daxil olan və digər ölkələrin vergi sistemlərini hansı əsas 5 prinsipə cavab verməlidir? 1. Bərabərlik;

Vergi siyasətinin həyata keçirilməsi

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi•
A) İqtisadiyyatın tarazlaşdırılması

B) Büdcənin formalaşdırılması

40 - 60 faiz

30 - 40 faiz•
5 - 10 faiz

20 - 30 faiz

İkili

Vahid•
Müxtəlif

Çoxşaxəli

Eyni bir vergitutma bazasından dörd və daha çox sayda verginin tutulması

Eyni bir vergitutma bazasından iki və daha çox sayda verginin tutulması•
Eyni bir vergitutma bazasından üç və daha çox sayda verginin tutulması

Eyni bir vergitutma bazasından bir və daha çox sayda verginin tutulması

2, 3, 4

1, 3, 4•
1, 2, 3

1, 2, 4

Ölkənin iqtisadi rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi ilə yanaşı, ölkədə müəyyənlik prinsiplərinə riayət
edilməsidir

Ölkənin iqtisadi rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi ilə yanaşı, ölkədə sosial bərabərlik prinsiplərinə riayət
edilməsidir

•
Ölkənin dövlətin maliyyə ehtiyatları ilə təmin edilməsi

Ölkənin iqtisadi qüdrətinin təmin edilməsi
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2. Sadəlik; 3. Kafilik; 4. Müəyyənlik; 5. Səmərəlilik; 6. Rəqabət qabiliyyəti; 7. Ümumilik.

Bir qrup ölkələrin vergi siyasətinin əsas prioriteti - ölkənin iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasıdır və sosial
müdafiə məsələlər artıq ölkənin iqtisadi imkanlarına uyğun həll olunur. Bu prioritetlərə əsasən Aİ-nın
çərçivəsində olan bu iki qrup ölkələr arasında vergi növləri üzrə vergi siyasəti fərqlənir. Aİ-nın tərkibinə əvvəl

daxil olmuş inkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusən Skandinaviya ölkələrində, ÜDM-da ümumi vergi yükünün xüsusi
çəkisi Aİ - na yeni daxil olmuş ölkələrə nisbətən daha yüksəkdir və bu daha yüksək vergi dərəcələrin tətbiq

olunmasının nəticəsidir. Skandinaviya ölkələrinin və Aİ - na yeni daxil olmuş ölkələrin ÜDM-da ümumi vergi
yükünün xüsusi çəkisini müəyyən edin.

Mənfəət vergisi sahəsində Aİ-nin əsas hansı istiqamətləri mövcuddur? 1. Aİ-yə Üzv Dövlətlər arasında

zərərli vergi rəqabətinin qarşısının alınması; 2.Mənfəət vergisi dərəcəsinin aşağı salınması; 3.kapitalın sərbəst
hərəkəti prinsipinin dəstəklənməsi; 4.Mənfəət vergisi dərəcəsinin qaldirilması

Avropa İttifaqında əlavə dəyər vergisinin dərəcəsinin hansı minimum dərəcəyədək endirilməsi barədə

razılıq mövcuddur?

Aksiz vergilərinə münasibətdə Aİ-da hansı dərəcələrin tətbiq edilməsi prioritet məsələlərdən biri hesab
olunur?

Avropa İttifaqının qanunlarının əsas tələbləri hansılardır? 1.Diskriminasiyanın və ikiqat vergitutmanın aradan
qaldırılması; 2.Vergidən yayınma və vergiyə cəlb etməmək hallarının aradan qaldırılması; 3.Vergi borclarının

məcburi alınması; 4.Vergi öhdəliklərinə əməl etmə xərclərini azaldılması.

3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 5, 6•
1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 6, 7

50-60% və 40-50%

42-45% və 30-32%•
40-45% və 5-10%

20-30% və 30-35%

1, 4

1, 3•
1, 2

2, 3

0.0

0.15•
0.1

0.18

0.0

Vahid dərəcələrin•
Müxtəlif dərəcələrin

0.1

1, 3, 4

1, 2, 4•
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Sərnişin nəqliyyat vasitələrinin vergiyə cəlb edilməsi ilə bağlı Avropa Komissiyası aşağıdakı tədbirlərin

həyata keçirilməsini təklif etmişdir: 1.Beş ildən on ilədək müəyyən ediləcək keçid dövrü ərzində nəqliyyat
vasitələrinin qeydiyyat vergilərinin tədricən aradan qaldırılması; 2.Bir Üzv Dövlətdə qeydiyyat keçən və digər

Üzv Dövlətdə istismar olunan sərnişin nəqliyyat vasitələri tərəfindən ödənilən qeydiyyat vergilərinin geri
qaytarılması; 3. Mühərrikin həcminə görə vergilərin ümumi qeydiyyat vergisinə daxil edilməsi; 4.Buraxılan

karbon oksid qazı ilə bağlı vergilərin ümumi qeydiyyat vergisinə daxil edilməsi;

Yüksək vergi yükü siyasəti (maksimal vergi siyasəti) zamanı...

Aşağı vergi yükü (optimal vergi siyasəti) siyasətinin tətbiqi zamanı...

Sosial yönümlü yüksək dərəcəli vergilər siyasəti həyata keçirilərkən ...

Makrosəviyyədə «vergi yükü» kəmiyyətcə nəyi əks etdirir?

•
1, 2, 3

2, 3, 4

1, 3, 4

1, 2, 4•
1, 2, 3

2, 3, 4

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını artırmaqla vətəndaşlardan mümkün qədər çox
maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını artırmaqla, vergi güzəştlərini ixtisar etməklə
vətəndaşlardan mümkün qədər çox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

•
Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını artırmaqla, vergi güzəştlərini ləğv etməklə
vətəndaşlardan mümkün qədər çox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə vergi güzəştlərini ixtisar etməklə vətəndaşlardan mümkün qədər
çox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır.

Dövlətin sosial proqramları məhdudlaşdırılır, büdcə gəlirləri azalır.

Dövlət maksimum dərəcədə təkcə öz fiskal maraqlarını deyil, həm də vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə
alır

•
Dövlət maksimum dərəcədə təkcə öz fiskal maraqlarını deyil, həm də vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə
alır

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə yanaşı, həm də vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə alır

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə yanaşı, tez bir zamanda iqtisadiyyatın əsasən real sektorunun
inkişafına şərait yaradır

Dövlət tərəfindən milli xüsusiyyətlər və şərait nəzərə alınaraq, yüksək vergilər tətbiq etməklə nəzərəçarpacaq
sosial müdafiə proqramları işləyib hazırlayır və büdcə gəlirlərinin böyük hissəsi müxtəlif sosial fondların
artırılmasına yönəldilir.

Dövlət kifayət dərəcədə yüksək vergilər tətbiq etməklə nəzərəçarpacaq sosial müdafiə proqramları işləyib
hazırlayır və büdcə gəlirlərinin böyük hissəsi müxtəlif sosial fondların artırılmasına yönəldilir

•
Dövlət yüksək vergi dərəcələri və güzəştləri tətbiq etməklə nəzərəçarpacaq sosial müdafiə proqramları işləyib
hazırlayır və büdcə gəlirlərinin böyük hissəsi müxtəlif sosial fondların artırılmasına yönəldilir

Dövlət tərəfindən problemlərin zəruriliyi baxımından qruplaşdırılması və daha zərurilərin həyata keçirilməsi
üçün tədbirlərin hazırlamaqla, müdafiə proqramları işləyib hazırlayır və büdcə gəlirlərinin böyük hissəsi
müxtəlif sosial fondların artırılmasına yönəldilir

Büdcə gəlirlərində vergilərin xüsusi çəkisini

ÜDM-də vergilərin xüsusi çəkisini•
ÜDM ilə vergilərin ümumi məbləğinin fərqini
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Laffer əyrisi hansı göstəricilər arasındakı asılılığı əks etdirir

Mikrosəviyyədə vergi yükü dedikdə nə başa düşülür?

Vergitutmanın ağırlığından asılı olaraq vergi siyasətinin hansı tipləri var?

Yüksək vergi yükü siyasəti (maksimal vergi siyasəti) nədir?

Aşağı vergi yükü siyasəti (optimal vergi siyasəti) nədir?

Sosial yönümlü yüksək dərəcəli vergilər siyasəti nədir?

Vergi yükünün səviyyəsinə görə dünya ölkələrini şərti olaraq hansı qruplara ayırmaq olar?

Milli gəlirdə vergilərin xüsusi çəkisini

Büdcənin gəlirləri ilə xərcləri arasında

Vergi dərəcələri ilə büdcə daxilolmaları arasında•
ÜDM ilə milli gəlir arasında

Birbaşa vergilərlə dolayı vergilər arasında

Vergi ödəyicisinin məcmu gəlirləri ilə onun büdcəyə ödədiyi vergi məbləği arasındakı fərq

Vergi ödəyicisi tərəfindən büdcəyə ödənilən vergi məbləğinin onun məcmu gəlirlərindəki xüsusi çəkisi•
Vergi ödəyicisi tərəfindən büdcəyə ödənilən vergi məbləğinin onun məcmu xərclərindəki xüsusi çəkisi

Vergi ödəyicisi tərəfindən büdcəyə ödənilən vergi məbləğinin onun mənfəətindəki xüsusi çəkisi

Yalnız yüksək vergi dərəcələri və sosial məsələlərə diqqətin artırılması

Maksimal vergi siyasəti, optimal vergi siyasəti, sosial yönümlü yüksək dərəcəli vergi siyasəti•
Yalnız iqtisadi inkişaf siyasəti

Neytral vergi siyasəti

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını azaltmaqla, vergi güzəştlərini artırmaqla
vətəndaşlardan mümkün qədər çox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını artırmaqla, vergi güzəştlərini ixtisar etməklə
vətəndaşlardan mümkün qədər çox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

•
Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını azaltmaqla, vergi güzəştlərini ixtisar etməklə
vətəndaşlardan mümkün qədər çox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını artırmaqla, vergi güzəştlərini artırmaqla
vətəndaşlardan mümkün qədər çox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

Bu zaman dövlət maksimum dərəcədə vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə alır

Bu zaman dövlət maksimum dərəcədə təkcə öz fiskal maraqlarını deyil, həm də vergi ödəyicilərinin maraqlarını
nəzərə alır

•
Bu zaman dövlət minimal dərəcədə təkcə öz fiskal maraqlarını deyil, həm də vergi ödəyicilərinin maraqlarını
nəzərə alır

Bu zaman dövlət maksimum dərəcədə ancaq öz fiskal maraqlarını nəzərə alır

Bu siyasətin səmərəsi yoxdur

Bu siyasət həyata keçirilərkən dövlət kifayət dərəcədə yüksək vergilər tətbiq etməklə nəzərəçarpacaq sosial
müdafiə proqramları işləyib hazırlayır

•
Bu siyasət həyata keçirilərkən dövlət kifayət dərəcədə aşağı vergilər tətbiq etməklə nəzərəçarpacaq sosial
müdafiə proqramları işləyib hazırlayır

Bu siyasət həyata keçirilərkən dövlət kifayət dərəcədə yüksək vergilər tətbiq etməklə nəzərəçarpacaq sosial
müdafiə proqramlarını tətbiq edə bilmir
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Liberal vergitutma rejimli yurisdiksiyalar hansı qrupa bölünür?

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə vergitutmanın inkişafında əsas və ən vacib amil nədir?

İnkişaf etmiş ölkələrdə ən yüksək vergi yükünün səviyyəsi?

İnkişaf etmiş ölkələrdə ən az vergi yükünün səviyyəsi?

Aşagıdakılardan hansı göstərici ölkənin vergi sisteminin keyfiyyət ölçüsüdür?

Aşagıdakılardan hansı göstərici ölkənin vergi sisteminin qurulması və təkmilləşdirilməsində mühüm rol

oynayır?

Beynəlxalq vergitutma təcrübəsində vergi ödəyicilərindən tutulan vergilər onun məcmu gəlirinin necə %-

Yüksək vergi rejimli yurisdiksiyalar və orta vergitutma rejimli yurisdiksiyalar

Yüksək vergi rejimli yurisdiksiyalar və liberal vergitutma rejimli yurisdiksiyalar•
Aşagı vergi rejimli yurisdiksiyalar və liberal vergitutma rejimli yurisdiksiyalar

Yüksək vergi rejimli yurisdiksiyalar və aşagı vergitutma rejimli yurisdiksiyalar

Hüquqi şəxslərin gəlirlərinə birbaşa vergilərin olmadığı yurisdiksiyalar, birbaşa vergilərin səviyyəsinin aşağı
olduğu yurisdiksiyalar, aşagı vergi dərəcəli yurisdiksiyalar

Hüquqi və fiziki şəxslərin gəlirlərinə birbaşa vergilərin olmadığı yurisdiksiyalar, birbaşa vergilərin
səviyyəsinin aşağı olduğu yurisdiksiyalar, yüksək vergi dərəcəli yurisdiksiyalar

•
Fiziki şəxslərin gəlirlərinə birbaşa vergilərin olmadığı yurisdiksiyalar, birbaşa vergilərin səviyyəsinin yuxarı
olduğu yurisdiksiyalar, yüksək vergi dərəcəli yurisdiksiyalar

Hüquqi şəxslərin gəlirlərinə birbaşa vergilərin yuxarı oldugu yurisdiksiyalar, birbaşa vergilərin səviyyəsinin
aşağı olduğu yurisdiksiyalar, yüksək vergi dərəcəli yurisdiksiyalar

Dünya iqtisadiyyatının inkişafına meyldir

Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasına meyldir•
Vergi yükü

Dünya iqtisadiyyatının proposionallıga meyldir

Fransa

Danimarka•
Almaniya

Belcika

Fransa

Yaponiya•
Almaniya

Danimarka

Verginin elastikliyi və vergi dərəcələrinin səviyyəsi

Vergi yükü göstəricisi•
Verginin elastikliyi

Vergi dərəcələrinin səviyyəsi

Verginin elastikliyi və vergi dərəcələrinin səviyyəsi

Vergi yükünün optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi•
Vergi yükü göstəricisi

Verginin elastikliyi
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indən çox olduqda iqtisadi fəallığın səviyyəsi aşağı düşür?

Makrosəviyyədə vergi yükü göstəricisi necə hesablanır?

Müəyyən iqtisadi amillərin vergi daxilolmalarının həcminə təsirini xarakterizə etmək üçün
makroiqtisadiyyatda hansı göstəricidən istifadə olunur?

Vergi riski nədir?

Dövlətlərarası əlaqələrin inkişafı hansı istiqamətində gedir?

Vergilər xarici iqtisadi fəaliyyətin mühüm elementinə çevrilir. Buradan da aşağıdakı hansı şəxslər üçün

vergiqoyma qaydası müəyyən edilir? 1) təqdim olunan ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və orada
yaşayan şəxslər; 2) təqdim olunan ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və orada yaşamayan şəxslər;
3) xaricdə yerləşən qeyri-rezident hüquqi və fiziki şəxslər; 4) xaricdə yerləşən (onların şəxsi maraqlarını

müdafiə etmək üçün) milli hüquqi və fiziki şəxslər.

20-30%

30-40%•
40-50%

60-70%

Makrosəviyyədə vergi yükü vergi daxilolmalarının cəminin əhalinin

Makrosəviyyədə vergi yükü vergi daxilolmalarının cəminin ümumi daxili məhsulun həcminə nisbətinin faizlə
ifadəsi kimi müəyyən edilir

•
Makrosəviyyədə vergi yükü vergi daxilolmalarının cəminin vferi ödəyicilərinin ümumi sayına olan nisbətinin
faizlə ifadəsi kimi müəyyən edilir

Makrosəviyyədə vergi yükü vergi daxilolmalarının cəminin ümumi milli məhsulun həcminə nisbətinin faizlə
ifadəsi kimi müəyyən edilir

Vergi artımı amilindən

Vergilərin elastiklik əmsalı adlanan göstəricidən istifadə olunur•
Vergi yükü

Vergi ödəyicisinə düşən iqtisadi agırlıq

Digər itkilərin qarşısının alınmasında vergi ödəyiciləri üçün yaranmış pul ekvivalenti ilə ifadə olunan imkandır

Vergilərin ödənilməsi və optimallaşdırılması prosesi ilə əlaqədar olaraq yaranmış maliyyə və digər itkilərin
qarşısının alınmasında vergi ödəyiciləri üçün yaranmış pul ekvivalenti ilə ifadə olunan imkandır

•
Vergi riski ödənilməyən vergilərinin həcmi ilə müyyənləşir

Vergilərin ödənilməsi və optimallaşdırılması prosesi ilə əlaqədar olaraq yaranmış maliyyə

beynəlxalq vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi

beynəlxalq əlaqələrin müxtəlif sferalarının maliyyələşdirilməsi üçün zəruri olan maliyyə resurslarının
mənbələrinin müəyyən edilməsi və mobilizasiyası, dövlətlərarası inteqrasiya prosesinin tənzimlənməsi,
beynəlxalq əlaqələrin inkişafının və bu münasibətlərin iştirakçılarının stimullaşdırılması istiqamətində

•

beynəlxalq vergi dərəcələrinin tətbiq edilməsi

zəruri olan mərkəzləşdirilmiş maliyyə resurslarının müəyyən edilməsi və mobilizasiyası, inteqrasiya prosesinin
vergi tənzimlənməsi, beynəlxalq əlaqələrin inkişafının və bu münasibətlərin iştirakçılarının müəyyən edilməsi
istiqamətində

2, 4

1, 4•
1, 3
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. Beynəlxalq vergi razılaşmalarının əsas məqsədi nədir?

Beynəlxalq ikiqat vergitutma nədir?

Vergitutmada rezidentlik prinsipini tətbiq edən dövlətlər gəlir və ya sərvətin mənbəyi sahəsində digər
dövlətlərin səlahiyyətlərini qəbul edərək ikiqat vergi¬tutmanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər görürlər. Bu

sahədə hansı üsullar mövcuddur: 1) çıxılma üsulu; 2) istisna üsulu; 3) toplama üsulu; 4) vurma üsulu.

Çıxılma üsulunda vergitutmada rezidentlik prinsipini qəbul edən dövlət vergini necə hesablayır?

. İstisna üsulunda vergitutmada rezidentlik prinsipini qəbul edən dövlət vergini necə hesablayır?

2, 3

eyni vergilərin tətbiq edilməsi

baş verə biləcək ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması.•
hər bir ölkə üçün mülayim vergitutma rejiminin tətbiq edilməsi;

hər bir ölkə üçün mülayim vergitutma rejiminin tətbiq edilməsi;

Vergitutmada rezidentlik prinsipini tətbiq edən dövlətlər gəlir və ya sərvətin mənbəyi sahəsində digər
dövlətlərin səlahiyyətlərini qəbul edərək ikiqat vergi¬tutmanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər görürlər. Bu
sahədə hansı üsullar mövcuddur:

eyni vergitutma obyektinin (gəliri, əmlakı və s.) həm öz ölkəsində və həm də digər ölkədə analoji vergitutma
obyektinin vergiyə cəlb edilməsi;

•
eyni vergitutma obyektinin (gəliri, əmlakı və s.) vergiyə cəlb edilməsi;

eyni vergitutma obyektinin (gəliri, əmlakı və s.) digər ölkədə vergiyə cəlb edilməsi

eyni vergitutma obyektinin (gəliri, əmlakı və s.) həm öz ölkəsində və həm də digər ölkədə analoji vergitutma
obyektinin vergidən azad edilməsi.

1, 2

1, 4•
1, 3

2, 4

dövlət vergini hesablayarkən ödəyicinin yalnız ölkə xaricində malik olduğu bütün mənbələri nəzərə alır; lakin,
xarici ölkədə ödənmiş olan vergi hesablanan ümumi vergi məbləğindən çıxılır

dövlət vergini hesablayarkən ödəyicinin istər ölkə daxilində, istərsə də ölkə xaricində malik olduğu bütün
mənbələri nəzərə alır; lakin, xarici ölkədə ödənmiş olan vergi hesablanan ümumi vergi məbləğindən çıxılır.

•
dövlət vergini hesablayarkən ödəyicinin yalnız ölkə xaricində malik olduğu bütün mənbələri nəzərə alır; lakin,
xarici ölkədə ödənmiş olan vergi hesablanan ümumi vergi məbləğindən çıxılır.

dövlət vergini hesablayarkən ödəyicinin istər ölkə daxilində, istərsə də ölkə xaricində malik olduğu bütün
mənbələri nəzərə alır; lakin, xarici ölkədə ödənmiş olan vergi hesablanan ümumi vergi məbləğinin üzərinə gəlir.

vergi ödəyicinin həm ölkə daxilində və həm də ölkə xaricində malik olduğu mənbələrindən hesablanılır və
xarici ölkələrdəki vergi obyektləri nəzərə alınmır. Bununla yanaşı, xarici ölkələrdəki gəlir və sərvət ünsürləri
vergidən istisna edilməklə artan nisbətli vergi tarifi tətbiq edilə və dolayı olaraq xarici mənbələrdən vergi alına
bilməz.

vergi ödəyicinin yalnız ölkə daxilində malik olduğu mənbələrindən hesablanılır və xarici ölkələrdəki vergi
obyektləri nəzərə alınmır. Bununla yanaşı, xarici ölkələrdəki gəlir və sərvət ünsürləri vergidən istisna
edilməklə artan nisbətli vergi tarifi tətbiq edilər və dolayı olaraq xarici mənbələrdən də vergi alına bilər

•
vergi ödəyicinin həm ölkə daxilində və həm də ölkə xaricində malik olduğu mənbələrindən hesablanılır və
xarici ölkələrdəki vergi obyektləri nəzərə alınmır

vergi ödəyicinin yalnız ölkə xaricində malik olduğu mənbələrindən hesablanılır və xarici ölkələrdəki vergi
obyektləri nəzərə alınır.
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Razılaşmalarda bir çox hallarda vergi krediti metodundan istifadə olunur. Bu metodun mahiyyəti nədən

ibarətdir?

Dünya təcrübəsində ikiqat vergitutmadan başqa ölkələr arasında müxtəlif vergi münasibətlərinə toxunan

beynəlxalq vergi razılaşmalarından istifadə olunur. Bu razılaşmalara aiddir:

Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi tənzimləməsinin əsas alətlərinə aid edilmir?

Vergi siyasətinin həyata keçirilməsində vergi mexanizminin əsas alətləri hansılardır?

Dövlət öz xarici vergi siyasətini hazırladıqda hansı müqavilə qaydalarından istifadə edir?

Birtərəfli müqavilə qaydaları hansı qaydada tətbiq olunur?

dövlətlər ölkə daxilində vergitutma obyektlərindən və vergi ödəyicilərindən tutulan verginin həcmi qədər
həmin obyektləri və vergi ödəyicilərini xarici ölkələrdə yenidən vergiyə cəlb etməsinlər.

dövlətlər xaricdə vergitutma obyektlərindən və vergi ödəyicilərindən tutulan verginin həcmi qədər həmin
obyektləri və vergi ödəyicilərini öz ölkələrində yenidən vergiyə cəlb etməsinlər.

•
dövlətlər xaricdə vergitutma obyektlərindən və vergi ödəyicilərindən tutulan verginin həcmi qədər həmin
obyektləri və vergi ödəyicilərini öz ölkələrində yenidən vergiyə cəlb etsinlər

dövlətlər ölkə daxilində vergitutma obyektlərindən və vergi ödəyicilərindən tutulan verginin həcmi qədər
həmin obyektləri və vergi ödəyicilərini öz ölkələrində yenidən vergiyə cəlb etməsinlər

bir ölkənin digər ölkəyə olan vergi borcunun bağışlanması; müxtəlif ölkələrdə yerləşən vergitutma
obyektlərinin və vergi ödəyicilərinin (məsələn, mirasın vergiyə cəlb olunması) ayrı-ayrı vergilərinin tutma
qaydaları; vergidən yayınma hallarına qarşı mübarizə və s.

bir ölkənin digər ölkəyə vergitutma sahəsində inzibati yardımın göstərilməsi; müxtəlif ölkələrdə yerləşən
vergitutma obyektlərinin və vergi ödəyicilərinin (məsələn, mirasın vergiyə cəlb olunması) ayrı-ayrı
vergilərinin tutma qaydaları; vergidən yayınma hallarına qarşı mübarizə və s.

•
bir ölkənin digər ölkəyə vergitutma sahəsində inzibati yardımın göstərilməsi; müxtəlif ölkələrdə yerləşən
vergitutma obyektlərinin və vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı vergilərinin tutma qaydaları; vergi sanksiyalarının
və vergi güzəştlərinin tətbiqi.

bir ölkənin digər ölkəyə vergitutma sahəsində inzibati yardımın göstərilməsi; hər bir ölkənin daxilində
yerləşən vergitutma obyektinin müəyyən edilməsi; vergi sanksiyalarının tətbiqi.

Güzəştlər və maliyyə sanksiyaları

Faizlər•
Konkret vergi növləri və dərəcələri

Vergitutma obyekti və subyekti

Maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr

Vergi dərəcələri, vergitutma bazası və vergi güzəştləri•
Yalnız vergi dərəcələri

Yalnız vergi güzəştləri

birtərəfli və ümumi

birtərəfli və çoxtərəfli•
ümumi və xüsusi

ümumi və çoxtərəfli

belə qaydalar müəyyən edilməmişdir

ölkələr tərəfindən digər ölkələrin hökumətləri ilə razılaşmadan tətbiq edilə bilər.•
ölkələr tərəfindən digər ölkələrin hökumətləri ilə razılaşdırılmaqla tətbiq edilir

ölkələr tərəfindən digər ölkələrin hökumətləri ilə həm razılaşdırılmaqla həm də razılaşdırılmadan tətbiq edilir
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Birtərəfli müqavilə qaydalarına aşağıdakılardan hansılar aid edilir? 1. öz ölkəsində xarici vətəndaşlara
vergitutma qaydalarının tətbiqi; 2. ölkə daxilindən kənarda fəaliyyət göstərən öz vətəndaşlarına vergitutma
qaydalarının tətbiqi; 3. ölkə vətəndaşlarına vergitutma qaydalarının tətbiqi; 4. ölkə daxilindən kənarda fəaliyyət

göstərən xarici vətəndaşlara vergitutma qaydalarının tətbiqi.

Dövlətlər vergitutma məsələləri üzrə öz aralarında razılaşmalara nail ola bilərlərmi?

Beynəlxalq vergi razılaşmalarının əsas məqsədi:

Beynəlxalq ikiqat vergitutma nə deməldir?

Hər hansı bir ölkənin maliyyə sərhədləri:

Vergi qanunlarının mülkiliyi vergitutma işində:

Mənbə (ərazi) prinsipinə görə hər hansı bir döv¬lətin ərazisində olan vergi obyektləri və vergini doğuran

hadisələr:

2, 4

1, 2•
1, 3

3, 4

yalnız xüsusi hallarda nail ola bilməzrlər

nail ola bilərlər•
nail ola bilməzlər

yalnız xüsusi hallarda nail ola bilərlər

vergitutma rejimini sadələşdirməkdən ibarətdir

baş verə biləcək ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasından ibarətdir.•
maksimum mənfəət əldə etməkdən ibarətdir

inzibati yükü minimuma endirməkdən ibarətdir

eyni vergitutma obyektinin yalnız öz ölkəsində vergiyə cəlb edilməsi deməkdir.

eyni vergitutma obyektinin həm öz ölkəsində və həm də digər ölkədə analoji vergitutma obyektinin vergiyə
cəlb edilməsi deməkdir.

•
müxtəlif vergitutma obyektlərinin həm öz ölkəsində və həm də digər ölkədə analoji vergitutma obyektinin
vergiyə cəlb edilməsi deməkdir.

eyni vergitutma obyektinin yalnız xarici ölkədə vergiyə cəlb edilməsi deməkdir.

onun gömrük sərhədləri ilə üst-üstə düşmür.

onun gömrük sərhədləri ilə üst-üstə düşür•
onun coğrafi sərhədləri ilə üst-üstə düşür

onun vergi sərhədləri ilə üst-üstə düşür

heç bir prinsipin tətbiqini nəzərdə tutmur.

mənbə (ərazi) prinsipinin tətbiqini nəzərdə tutur•
təyinat ölkəsi prinsipinin tətbiqini nəzərdə tutur

həm mənbə (ərazi), həm də təyinat ölkəsi prinsipinin tətbiqini nəzərdə tutur

həmin dövlətin mülki səlahiyyətinə daxildir

həmin dövlətin vergi səlahiyyətinə daxildir.•
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Kapital ixrac edən inkişaf etmiş ölkələr kapital gəlirindən vergi alınmasında hansı prinsipə üstünlük

verirlər?

Kapital idxal edən inkişaf etmiş ölkələr kapital gəlirindən vergi alınmasında hansı prinsipə üstünlük
verirlər?

Dövlətlərin öz vergitutma səlahiyyətlərini birtərəfli qaydada qanunlarla məhdudlaşdırmaları ikiqat

vergitutmanın qarşısını tam şəkildə almaq üçün kifayət edirmi?

İkiqat vergitumanın qarşısının alınması ümumiyyətlə gö¬tü¬rüldükdə hansı vergilər sahəsində hayata
keçirilir?

. İkiqat vergitumanın qarşısının alınması sahəsində beynəlxalq müqavilələr hansı qaydada imzalanır?

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 151-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının

qanunvericilik sisteminə daxil olan nor¬mativ hüquqi aktlarla Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa:

•
həmin dövlətin vergi səlahiyyətinə daxil deyildir.

həmin dövlətin gömrük səlahiyyətinə daxildir.

heç bir prinsipin tətbiqi nəzərdə tutulmur.

rezidentlik prinsipinə•
təyinat ölkəsi prinsipinə

həm rezidentlik, həm də təyinat ölkəsi prinsipinə

heç bir prinsipin tətbiqi nəzərdə tutulmur.

mənbə prinsipinə•
təyinat ölkəsi prinsipinə

həm rezidentlik, həm də mənbə prinsipinə

bu dövlətlərin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin prioritetlərindən asılıdır

kifayət etmir•
kifayət edir

bu dövlətlərin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılıdır

əlavə dəyər vergisi sahəsində

gəlir, sərvət və vərəsəlik vergiləri sahəsində•
dolayı vergilər sahəsində

birbaşa və dolayı vergilər sahəsində

ümumi qaydada

ikitərəfli və ya çoxtərəfli qaydada•
birtərəfli və ya ikitərəfli qaydada

xüsusi qaydada

bu ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır

həmin bey¬nəlxalq müqavilələr tətbiq edilir•
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan nor¬mativ hüquqi aktlar tətbiq edilir

iqtisadi situasiyadan asılı olaraq həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan
nor¬mativ hüquqi aktlar, həm də bey¬nəlxalq müqavilələr tətbiq edilə bilər
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Gəlir vergisi üçün rezidentlik prinsipinin müəyyən edin. 1. vergi ödəyicisinin maddi və sosial vəziyyətinin
bütün ele¬mentləri nəzərə alınır, belə ki, məhz vergi ödəyicisinin ol¬duğu ölkə vergi ödəyicisi¬nin işlərini daha

dəqiq qiy¬mət¬ləndirmək və onun xalis gəlirini (mənfəətini) daha əda¬lətli vergiyə cəlb etmək imkanına
malikdir; 2. prinsip kapital idxal edən ölkələr üçün sərfəlidir; 3. rezidentlik prinsipinə uyğun olaraq

korporasiyaların mən¬¬¬¬¬¬fəət vergisi, şəxsi gəlir vergiləri, əmlak vergisi və transfert vergilər ödənilir; 4.
vergi bazası – xalis milli məh¬¬sul, yəni rezidentin hə¬min dövlətdə digər dövlətdə vergidən azad olan bütün
gəlir¬ləri; 5 vergi bazası – xalis daxili məhsul - yəni hər hansı bir ölkədə bütün istehsal amillərindən əldə olunan

gəlir.

Gəlir vergisi üçün ərazi mənsubiyyəti prinsipini müəyyən edin. 1. vergiləri ödəməkdən yayınmaq çox cüzi
şəkildə mümkündür (vergi gü¬zəşt¬ləri yoxdur, vergilər gəlir mənbə¬yində tu¬tulur): ərazi prinsipinin tətbiqi

məc¬mu gəlirin izafi olaraq vergiyə cəlb edilməsinə səbəb olmur; 2. prinsip kapital idxal edən ölkələr üçün
sərfəlidir; 3. korporasiyaların mən¬¬¬¬¬¬fəət vergisi, şəxsi gəlir vergiləri, əmlak vergisi və transfert vergilər

ödənilir; 4. ərazi mənsubiyyəti prinsipinə uyğun olaraq gəlirin (mənfəətin) xarici rezi¬den¬tin xeyrinə faizlər və
divi¬dentlər şəklində bölüşdürülməsin¬dən vergi tu¬tulur; 5. vergi bazası – xalis milli məh¬¬sul, yəni rezidentin
hə¬min dövlətdə digər dövlətdə vergidən azad olan bütün gəlir¬ləri.

ƏDV-nin tutulması zamanı vergitutmada hansı prin¬siplərdən istifadə olunur? 1. ərazi təyinatı prinsipi; 2.
rezident ölkəsi prinsipi; 3. qeyri-rezident ölkəsi prinsipi; 4. mənşə ölkəsi prinsipi.

Hüquqi şəxslərin xarici iqtisadi fəaliyyət zamanı şirkətlərin tədricən xarici bazara nüfuz etməsi nöqteyi-
nəzərindən kommersiya fəaliyyətinin təşkilinin aşağıdakı hansı formaları daha səmərəlidir?

Hüquqi şəxslərin xarici iqtisadi fəaliyyət zamanı şirkətlərin tədricən xarici bazara nüfuz etməsi nöqteyi-
nəzərindən kommersiya fəaliyyətinin təşkilinin aşağıdakı hansı formaları daha səmərəlidir?

2, 3, 5

1, 3, 4•
1, 2, 5

2, 4, 5

1, 2, 5

1, 2, 4•
1, 3, 5

2, 4, 5

2, 3

1, 4•
1, 3

1, 2

Sərhədi keçməklə əmtəə və xidmətlərin ixracı

Sərhədi keçmədən əmtəə və xidmətlərin ixracı, daimi nümayəndəlik yaratmadan xaricdə məhdud şəkildə olma•
Daimi nümayəndəlik yaratmaqla

Yeni hüquqi şəxs təsis etməklə şirkətin xarici filialının yaradılması

Yalnız xaricdə transmilli şirkətin xüsusi bölməsinin yaradılması

Yeni hüquqi şəxs təsis etmədən şirkətin xarici filialının yaradılması, xaricdə transmilli şirkətin xüsusi
bölməsinin, yəni qrupun firmadaxili strukturuna daxil olan törəmə şirkətin yaradılması

•
Yeni hüquqi şəxs təsis etməklə şirkətin xarici filialının yaradılması

Xarici holdinq şirkət yaratmaqla
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Hüquqi şəxslərin xarici iqtisadi fəaliyyət zamanı şirkətlərin tədricən xarici bazara nüfuz etməsi nöqteyi-
nəzərindən kommersiya fəaliyyətinin təşkilinin aşağıdakı hansı formaları daha səmərəlidir?

Hüquqi şəxslərin xarici iqtisadi fəaliyyət zamanı şirkətlərin tədricən xarici bazara nüfuz etməsi nöqteyi-
nəzərindən kommersiya fəaliyyətinin təşkilinin aşağıdakı hansı formaları daha səmərəlidir?

Sərhədi keçmədən əmtəə və xidmətlərin ixracı dedikdə nə başa düşülür?

Sərhədi keçmədən əmtəə və xidmətlərin ixracı dedikdə, aşağıdakılardan hansı cavab daha doğrudur?

Sərhədi keçmədən əmtəə və xidmətlərin ixracı dedikdə, nə başa düşülür?

Xarici iqtisadi fəaliyyətin sərhədi keçmədən əmtəə və xidmətlərin ixracı formasının üstünlüyü nədən

ibarətdir?

Sərhədi keçmədən mal ixrac olunarkən daxili əlavə dəyər vergisini kim ödəyir?

Yeni xarici şirkətin yaradılması və onun transmilli şirkətin firmadaxili strukturuna daxil edilməsi

Xarici holdinq şirkət yaratmaqla transmilli şirkətin qeyri-rezident törəmə şirkətlərinin bu subholdinqdə
birləşdirilməsi, hazır xarici şirkətin alınması və onun transmilli şirkətin firmadaxili strukturuna daxil edilməsi

•
Daimi nümayəndəlik yaratmaqla

Sərhədi keçməklə əmtəə və xidmətlərin ixracı

Daimi nümayəndəlik yaratmaqla

Hazır xarici şirkətin alınması və onun transmilli şirkətin firmadaxili strukturuna daxil edilməsi, müstəqil xarici
şirkətlə birgə müəssisənin yaradılması

•
Yeni xarici şirkətin yaradılması

Sərhədi keçməklə əmtəə və xidmətlərin ixracı

Sərhəd məntəqələrində satış, mallar FOB şərti ilə yola salınır

Əmtəələri ixrac edərkən bütün sazişləri şirkət öz yurisdiksiyasındakı ofisində bağlayır. Ən sadə halda, bir
qayda olaraq, mallar FOB şərti ilə yola salınır, yəni malın çatdırılması ilə bağlı bütün xərcləri xarici tərəfdaş öz
üzərinə götürür

•

Sərhəd məntəqələrində satış

Sərhəd məntəqələrində satış, malın çatdırılması ilə bağlı bütün xərcləri xarici tərəfdaş öz üzərinə götürür

Sərhəd məntəqələrində satış, mallar FOB şərti ilə yola salınır

Mallar FOB şərti ilə yola salınır, yəni malın çatdırılması ilə bağlı bütün xərcləri xarici tərəfdaş öz üzərinə
götürür

•
Sərhəd məntəqələrində satış

Malın çatdırılması ilə bağlı bütün xərcləri xarici istehsalçi müəsisə öz üzərinə götürür

Əmtəələri ixrac edərkən bütün sazişləri şirkət xarici ofisində bağlayır

Əmtəələri ixrac edərkən bütün sazişləri şirkət öz yurisdiksiyasındakı ofisində bağlayır, mallar FOB şərti ilə
yola salınır

•
Malın çatdırılması ilə bağlı bütün xərcləri xarici istehsalçi müəsisə öz üzərinə götürür

Sərhəd məntəqələrində satış, mallar FOB şərti ilə yola salınır

Gömrük rüsumlarını ödəməkdən azad olur

Sərhədi keçmədən mal ixrac edərkən şirkət öz ixrac malına tətbiq olunan xarici vergilərdən azad olur•
Bütün vergilərdən azad olur

Əlavə dəyər vergisini ödəməkdən azad olur
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Xaricə göndərilmiş malın orada satışından əldə edilmiş mənfəətdən vergini kim ödəyir?

Daimi nümayəndəlik yaratmadan xaricdə məhdud şəkildə olmanı necə başa düşmək olar?

Daimi nümayəndəlik yaratmadan xaricdə məhdud şəkildə olma zamanı hansı vergilər ödənilir?

Əgər şirkət xaricdə daimi nümayəndəlik yaratmırsa və qeyri-rezident kimi bilavasitə fəaliyyət göstərmirsə,
onun xarici yurisdiksiyada olması vergiyə cəlb olunurmu?

Yeni hüquqi şəxs təsis etmədən şirkətin xarici filialının yaradılması hansı prisiplərə əsaslanır.

Yeni hüquqi şəxs təsis etmədən şirkətin xarici filialı necə ölkənin qanunları ilə işləyir?

Podaratcı müəsisə ödəyir

Mal ixrac olunarkən daxili əlavə dəyər vergisi tətbiq olunmur•
Mal ixrac olunarkən daxili əlavə dəyər vergisi də tətbiq olunur

İstehsalcı müəsisə ödəyir

Güzəştli vergi tətbiq olunur

Xarici dövlətin rezidenti olan idxalatçı şirkət öz üzərinə götürür•
İstehsalcı müəsisə ödəyir

Mənfətdən vergi ödənilmir

Vergi planlaşdırması həmin dövlətin ərazisində şirkətin daimi nümayəndəliyinin yaradılmasına yönəldilir

Xarici iqtisadi fəaliyyətin bu forması xarici dövlətin bazarına bilavasitə çıxmağı nəzərdə tutur və vergi
planlaşdırması məharəti həmin dövlətin ərazisində şirkətin daimi nümayəndəliyinin yaradılmasına yol
verməməyə yönəldilir

•

Xaricdə 90 gündən az olma

Xarici dövlətin bazarına dolayı yolla çıxmaq kimi başa düşmək olar

Əlavə dəyər vergisi və mənfəət vergisi

Vergiyə cəlb edilən iştirakdan yayınma nəzərdə tutulur•
Əlavə dəyər vergisi

Mənfəət vergisi

Əlavə dəyər vergisinə cəlb olunmur

Cəlb olunmur•
Cəlb olunur

Güzəştli şəkildə cəlb olunur

Xarici ölkədə qanunvericiliyə uyğun qaydada xarici filial kimi qeydiyyata alınması zəruri olan müəssisə
yaradılmır. Ancaq bu zaman ayrıca hüquqi şəxs yaradılır, filialın məqsədi isə transmilli qrupun tərkibində
kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirməkdən ibarət deyildir

Xarici ölkədə qanunvericiliyə uyğun qaydada xarici filial kimi qeydiyyata alınması zəruri olan müəssisə
yaradılır. Ancaq bu zaman ayrıca hüquqi şəxs yaradılmır, filialın məqsədi isə transmilli qrupun tərkibində
kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsidir; filialın istehsal binaları və qurğuları olur, tədqiqat və
konstruktor layihələri həyata keçirir, yəni baş şirkətin xarici istehsal və xidmət müəssisəsi təşkil edilir; filialın
fəaliyyəti aid olduğu baş şirkətin rezidenti olduğu ölkədən maliyyələşdirilir və koordinasiya edilir

•

Filialın istehsal binaları və qurğuları omur, tədqiqat və konstruktor layihələri həyata keçirmir, yəni baş şirkətin
xarici istehsal və xidmət müəssisəsi təşkil edilmir;

Filialın fəaliyyəti aid olduğu baş şirkətin rezidenti olduğu ölkədən maliyyələşdirilmir və koordinasiya edilmir

Filial mövcud olan ölkənin

•
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Yeni hüquqi şəxs təsis etmədən şirkətin xarici filialının yaradılması zamanı ikiqat vergitutmanı aradan
qaldırmaq üçün hansı metoddan istifadə etmək olar?

Xarici iqtisadi fəaliyyətin yeni hüquqi şəxs təsis etmədən şirkətin xarici filialının yaradılması formasının
üstünlüyü nədən ibarətdir?

Xarici iqtisadi fəaliyyətin yeni hüquqi şəxs təsis etmədən şirkətin xarici filialı əlavə dəyər vergisi üzrə hansı
üstünlüklərə malikdir?

Xarici törəmə şirkətin üstünlüyü nədən ibarətdir?

Xarici törəmə şirkət hansı vergiləri ödəyir?

Xarici törəmə şirkət mənfəət, gəlir, royalti və faiz şəklində baş şirkətin olduğu ölkəyə köçürüldüyü zaman
ikiqat vergitutma olacaqmı?

İki ölkənin•
Bir ölkənin

Üç ölkənin

Əvəzləşdirmə metodundan

Baş şirkətin məcmu vergiləri hesablanarkən filialın yerləşdiyi ölkədə ödədiyi vergilərin kreditləşməsindən
istifadə etmək olar.

•
Qarşılıqlı güzəşt

İkiqat vergitutmanı aradan qaldırmaq üçün baglanmış müqavilələrdən

Gömrük rüsumları ödəmir

Filial yerləşdiyi yurisdiksiyada vergiyə cəlb olunan mənfəətdən məsləhət, marketinq və s. xidmətlər
müqabilində baş şirkətə ödədiyi vəsaitləri çıxmaq imkanı əldə edir

•
Vergilərdən azaddır

Əlavə dəyər vergisi ödəməkdən azaddır

Eyni bir transmilli qrupun filial və bölmələri arasındakı əməliyyatlar əlavə dəyər vergisinə nisbətən(bir sıra
əməliyyatlar) cəlb olunur

Eyni bir transmilli qrupun filial və bölmələri arasındakı əməliyyatlar əlavə dəyər vergisinə cəlb olunmur•
Əlavə dəyər vergisi ödəməkdən azaddır

Əlavə dəyər vergisini əvəzləşdirmək hüququ vardır

Əlavə dəyər vergisindən azad olmasıdır

Onun aktivlərinin və apardığı əməliyyatların baş şirkətdən ayrılıqda olmasıdır•
Onun aktivlərinin və apardığı əməliyyatların baş şirkətlə birgə olmasıdır

Vergilərdən azad olmasıdır

Mənfəət və ƏDV ödəyir

Öz rezidentlik yeri üzrə bütün vergiləri ödəyir•
Heç bir vergi ödəmir

Yalnız mənfəət vergisini ödəyir

Aşağı vergi dərəcələri ilə mümkündür

Olacaq•
Xeyr

Törəmə şirkətin hansı ölkədə yerləşməsindən asılıdır
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Şirkətin filial vasitəsi ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi formalarının üstün cəhətlərini göstərin.

Şirkətin filial vasitəsi ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi formalarının üstün cəhətlərini göstərin.

Şirkətin filial vasitəsi ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi formalarının üstün cəhətlərini göstərin.

Şirkətin filial vasitəsi ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi formalarının üstün cəhətlərini göstərin.

Törəmə şirkət vasitəsi ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi formalarının üstün cəhətlərini
göstərin.

Şirkətin filial vasitəsi ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi formalarının çatışmayan cəhətlərini
göstərin.

Beynəlxalq vergi mü¬nasibətləri hansı hallarda özünü göstərir? 1. ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
və ver¬gidən yayınmaya yol verilməməsi məqsədilə vergi sahəsində hüquqi yardımın göstərilməsi zamanı; 2.
səlahiyyətli orqanların vergitutma sahəsində əmək¬daşlığının yaradılması zamanı dövlətlər beynəlxalq

müqavilələr bağ¬ladıqda; 3. dolayı vergitutmanın aradan qaldırılması ilə bağlı olaraq zərurətin yarandığı
hallarda; 4. heş bir halda.

Mənfəət vergisinin olmaması

Qeydiyyatın sadəliyi, ucuz başa gəlməsi, qanunvericilik və inzibati tələblərin minimum olması•
Vergilərdən azad olma

Aşağı vergi dərəcələri

Filialın mənfəəti baş şirkətə köçürüldükdə yalnız repatriasiya vergiləri tutulur

Filialın mənfəəti baş şirkətə köçürüldükdə repatriasiya vergiləri tutulmur•
Mənfəət vergisinin olmaması.

Vergilərdən azad olma

Aşağı vergi dərəcələri

Filialın xərclərini və zərərlərini baş şirkətin mənfəətinə aid etmək olar•
Filialın mənfəəti baş şirkətə köçürüldükdə yalnız repatriasiya vergiləri tutulur

Mənfəət vergisinin olmaması

Filial vergilərdən azaddır

Filial öz maliyyə hesabatını dərc etdirməli deyil•
Filialın mənfəəti baş şirkətə köçürüldükdə yalnız repatriasiya vergiləri tutulur

Filial öz maliyyə hesabatına malikdir və onu vaxtaşırı dərc etməlidir

Şirkətin səhmdarlarının məsuliyyəti onların iştirak payının həcmi ilə məhdudlaşmır

Müxtəlif ölkələrdə vergi dərəcələri arasında fərq böyükdürsə, transmilli qrupda vergiləri minimallaşdırmaq
asandır

•
Ana şirkət törəmə şirkətin borcları və öhdəliklərinə görə cavabdehdir

Filial öz maliyyə hesabatına malikdir və onu vaxtaşırı dərc etməlidir

Filial ikiqat vergitutmaya məruz qalmır

Xarici şirkətin filialı ilə əməliyyatlar bu filialı milli şirkətlə eyniləşdirmədiyindən, şirkətin yerli partnyorları
tərəfindən mənfi qarşılanır

•
Baş şirkət öz xarici filialının bütün öhdəlikləri üzrə tam məsuliyyət daşımır

Filialın müstəqil balansı vardır və kommersiya fəaliyyəti apararkən müstəqildir
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. Beynəlxalq vergi münasibətlərinə aşağıdakılar aiddir? 1. dövlətlərin vergi səlahiyyətlərini
məhdudlaşdırmaq məqsədilə beynəlxalq müqavilə və sazişlərin bağlanması və icrası ilə əlaqədar

döv¬lətlərarası münasibətlər; 2. dövlətlərin vergi səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmaq məqsədilə beynəlxalq
müqavilə və sazişlərin bağlanması və icrası ilə əlaqədar şirkətlərarası münasibətlər; 3. dövlətlər ilə digər
ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri arasında yaranan münasibətlər, başqa sözlə digər dövlətlərin suveren
hüquq¬larına toxunan münasibətlər; 4. dövlətlər ilə digər ölkələrin vətəndaşları arasında yaranan münasibətlər,
başqa sözlə digər dövlətlərin suveren hüquq¬larına toxunan münasibətlər;

Beynəlxalq vergi münasibətlərinə aşağıdakılar aiddir? 1. dövlətlərin vergi səlahiyyətlərini

məhdudlaşdırmaq məqsədilə beynəlxalq müqavilə və sazişlərin bağlanması və icrası ilə əlaqədar şirkətlərarası
münasibətlər; 2. dövlətlər ilə digər ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri arasında yaranan münasibətlər, başqa
sözlə digər dövlətlərin suveren hüquq¬larına toxunan münasibətlər; 3. dövlətlər ilə digər ölkələrin vətəndaşları
arasında yaranan münasibətlər, başqa sözlə digər dövlətlərin suveren hüquq¬larına toxunmayan münasibətlər;

4. müxtəlif ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri arasında vergi sahəsində yaranan münasibətlər, məsələn, vergi
xarici şəxsdən agent (vergi) tərəfindən mənbədə tutulduğu halda;

Beynəlxalq vergi hüququ:

Beynəlxalq maliyyə hüququ

Bəzi hallarda beynəlxalq vergi hüququ:

1,3, 4

1, 2•
1, 2, 3

2, 3, 4

2, 4

1, 3•
1, 2

3, 4

3, 4

2, 4•
1, 2

1, 3

beynəlxalq bank hüququnun tərkib hissəsi və altsahəsi hesab edilir

beynəlxalq maliyyə hüququnun tərkib hissəsi və altsahəsi hesab edilir•
beynəlxalq mülki hüququn tərkib hissəsi və altsahəsi hesab edilir

beynəlxalq cinayət hüququnun tərkib hissəsi və altsahəsi hesab edilir

beynəlxalq inzibati hüququn müstəqil sahəsidir

beynəlxalq ümumi hüququn müstəqil sahəsidir•
beynəlxalq mülki hüququn müstəqil sahəsidir

beynəlxalq xüsusi hüququn müstəqil sahəsidir

beynəlxalq cinayət hüququnun alt sahəsi hesab edilir

beynəlxalq iqtisadi hüququn alt sahəsi hesab edilir•
beynəlxalq mülki hüququn alt sahəsi hesab edilir

beynəlxalq inzibati hüququn alt sahəsi hesab edilir
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Beynəlxalq vergi hüquq normasının inkişafı ilə əlaqədar olaraq dövlətlər onların hüquq sistemləri arasında
yaranmış müxtəlif konflikt vəziyyətlərin aradan qaldırılmasına yönəldilmiş vergitutma sahəsində əməkdaşlıq
edir, sazişlər imzalayır. Bu zaman xarici (beynəlxalq) elementlərlə vergi münasibətlərini tənzimləyən hansı
hüquq formalaşır?

Xarici elementlərlə vergi münasibətlərini aşağıdakı hansı iki qrupa bölmək olar?

Xarici elementlərlə vergi münasibətləri iki qrupa bölünür. Birinci halda, dövlət xarici hüquq subyekti olan
vergi ödəyicisindən vergi tutur, ikinci halda, dövlət xaricdəki milli hüquq subyektin vergitutma obyektindən
verginin ödənilməsini tələb edir. Bu zaman xarici element hansı formada çıxış edir?

Xarici element hansı vergilərdə özünü büruzə verir?

Beynəlxalq vergi münasibətlərinin birinci və ikinci növləri dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

Fiziki şəxslərin əmlak vergisi hansı prinsipə əsaslanır?

Fiziki şəxslərin əmlak vergisinin ödənilməsi üzrə öhdəlik nəyə əsaslanır?

beynəlxalq cinayət hüququ

beynəlxalq vergi hüququ•
beynəlxalq müki hüquq

beynəlxalq maliyyə hüququ

Birinci halda, dövlət xarici hüquq subyekti olan vergi ödəyicisinə vergini ödəyir, ikinci halda, dövlət xaricdəki
milli hüquq subyektinin vergitutma obyektinə verginin ödənilməsini təmin edir.

Birinci halda, dövlət xarici hüquq subyekti olan vergi ödəyicisindən vergi tutur, ikinci halda, dövlət xaricdəki
milli hüquq subyektin vergitutma obyektindən vergi ödənilməsini tələb edir.

•
) Birinci halda, dövlət xarici hüquq subyekti olan vergi ödəyicisinə vergi ödəyir, ikinci halda, dövlət xaricdəki
milli hüquq subyektinin vergitutma obyektindən verginin ödənilməsini tələb edir

Birinci halda, dövlət xarici hüquq subyekti olan vergi ödəyicisindən vergi tutur, ikinci halda, dövlət xaricdəki
milli hüquq subyektinin vergitutma obyektinə verginin ödənilməsini təmin edir.

Hər iki variantda xarici element kimi vergitutma obyekti kimi çıxış edir

Birinci variantda xarici element kimi vergitutma subyekti, ikinci halda isə vergitutma obyekti kimi çıxış edir•
Birinci variantda xarici element kimi vergitutma obyekti, ikinci halda isə vergitutma subyekti kimi çıxış edir

Hər iki variantda xarici element kimi vergitutma subyekti kimi çıxış edir

dolayı vergilərdə, həmçinin qarışıq prinsiplər əsasında qurulmuş vergilərdə müxtəlif formalarda

rezident və ərazi vergilərində, həmçinin qarışıq prinsiplər əsasında qurulmuş vergilərdə müxtəlif formalarda•
yalnız rezident və ərazi vergilərində

yalnız qarışıq prinsiplər əsasında qurulmuş vergilərdə müxtəlif formalarda

vasitəli və vasitəsiz vergilər

ərazi vergiləri və rezident vergilər•
birbaşa və dolayı vergilər

ərazi vergiləri və qeyri-rezident vergilər

vergi ödəyicisinin müstəqilliyi prinsipinə

ərazi prinsipinə•
qarışıq prinsipə

rezidentlik prinsipinə
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Əgər vergi rezidentlik prinsipi əsasında qurulmuşdursa

Hazırda beynəlxalq vergi münasibətləri aşağıdakı hansı münasibətlərə əsaslanır? 1. dövlətlərin vergi
səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmaq məqsədilə beynəlxalq müqavilə və sazişlərin bağlanması və icrası ilə əlaqədar
döv¬lətlərarası münasibətlər; 2. dövlətlərin vergi səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmamaqla beynəlxalq müqavilə

və sazişlərin bağlanması və icrası ilə əlaqədar döv¬lətlərarası münasibətlər; 3. dövlətlər ilə digər ölkələrin
hüquqi və fiziki şəxsləri arasında yaranan münasibətlər, başqa sözlə digər dövlətlərin suveren hüquq¬larına
toxunmayan münasibətlər; 4. dövlətlər ilə digər ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri arasında yaranan
münasibətlər, başqa sözlə digər dövlətlərin suveren hüquq¬larına toxunan münasibətlər;

Maddi-hüquqi normalar nəyi müəyyən edir?

Kallizion normalar nəyi müəyyən edir?

Vergi məsələləri üzrə beynəlxalq razılaşmalar nə üçün bağlanılır?

Beynəlxalq razılaşmaların məzmununun əsas hissəsini təşkil edən kollizion normaların əsas təyinatı nədən
ibarətdir?

qeyri-rezidentlik prinsipinə

şəxsin mülkiyyətinin mövcudluğuna•
şəxsin vətəndaşlığına

rezidentlik prinsipinə

belə bir qayda müəyyən edilməmişdir

bu zaman vergi ödəyicisi yalnız rezident ola bilər (bir qayda olaraq, həmin ölkənin vətəndaşı, xarici vətəndaş
yox).

•
bu zaman vergi ödəyicisi qeyri-rezident ola bilər

vergi ödəyicisi həm rezident, həm də qeyri-rezident ola bilər

3, 4

1, 4•
2, 3

2, 4

hər hansı bir dövlətin vergi münasibətlərinin tənzimləməsini və ya vergi öhdəlikləri elementlərinə hansı
maddi-hüquqi normaların tətbiqini

vergitutma qaydalarını•
hər hansı bir dövlətin vergi münasibətlərinin tənzimləməsini

vergi öhdəlikləri elementlərinə hansı maddi-hüquqi normaların tətbiqini

vergitutma qaydalarını

hər hansı bir dövlətin vergi münasibətlərinin tənzimləməsini və ya vergi öhdəlikləri elementlərinə hansı
maddi-hüquqi normaların tətbiqini

•
yalnız hər hansı bir dövlətin vergi münasibətlərinin tənzimləməsini

yalnız vergi öhdəlikləri elementlərinə hansı maddi-hüquqi normaların tətbiqini

vergi orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında müxtəlif konflikt vəziyyətlərin aradan qaldırılması məqsədilə

milli hüquqi sistemlər arasında müxtəlif konflikt vəziyyətlərin aradan qaldırılması məqsədilə•
milli hüquqi sistemlər arasında müxtəlif konflikt vəziyyətlərin yaradılması məqsədilə

vergi ödəyiciləri arasında müxtəlif konflikt vəziyyətlərin aradan qaldırılması məqsədilə
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Müxtəlif ölkələrin vergi hüququnda beynəlxalq vergi münasibətlərini tənzimləyən normalar ümumdövlət
aktlarında da özünü əks etdirə bilərmi?

Xüsusi vergi rejimi dedikdə nə başa düşülür?

Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlərin müddəalarına əsasən hər Podratçı Tərəfin hansı növ vergi
öhdəliyi vardır?

Xarici subpodratçılar Azərbaycan Respublikasında karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı olmayan fəaliyyət

göstərərlərsə hansı formada vergiyə cəlb olunurlar?

Hər bir Podratçı Tərəf, Əməliyyat Şirkəti və Subpodratçılar Karbohidrogen fəaliyyətlərinin yerinə
yetirilməsi ilə bağlı əlavə dəyər vergisini neçə faiz dərəcəsi ilə ödəyirlər?

Təqvim ili üçün mənfəət vergisinə dair bəyannamədə əks etdirilən mənfəət vergisinin məbləği Podratçı
tərəfin aldatması nəticəsində az göstərilirsə ona hansı məbləğdə cərimə tətbiq edilir?

müəyyən məsələlərin həllini tam və ya qismən razılaşan ölkələrin hər hansı birinin qanunvericiliyinə
yönəldilməməsidir ki, bu zaman digə tərəfin vergi hüququna bu sahədə məhdudiyyət qoyulmur

müəyyən məsələlərin həllini tam və ya qismən razılaşan ölkələrin hər hansı birinin qanunvericiliyinə
yönəldilməsidir ki, bu zaman digər tərəfin vergi hüququna bu sahədə məhdudiyyət qoyulur

•
müəyyən məsələlərin həllini tam və ya qismən razılaşan ölkələrin hər hansı birinin qanunvericiliyinə
yönəldilməsidir ki, bu zaman digər tərəfin vergi hüququna bu sahədə məhdudiyyət qoyulmur

müəyyən məsələlərin həllini tam və ya qismən razılaşan ölkələrin hər hansı birinin qanunvericiliyinə
yönəldilməsidir ki, bu zaman digər tərəfin vergi hüququna bu sahədə məhdudiyyət qoyula da, qoyulmaya da
bilər

bu ölkənin beynəlxalq inteqrasiya proseslərində iştirak səviyyəsindən asılıdır

əks oluna bilər•
əks oluna biməz

bu ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılıdır

Müəyyən dövr ərzində vergilərin tətbiqi və alınması mexanizmi

Müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanmasının və ödənilməsinin xüsusi qaydası•
Podratçıların mənfəət vergisindən azad edilməsi

Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb edilməsi

Əmlak vergisi

Mənfəət vergisi•
Aksiz vergisi

Əlavə dəyər vergisi

Xarici subpodratçılar karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı olmayan fəaliyyət üzrə vergiyə cəlb olunmurlar

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergiyə cəlb olunurlar•
Yalnız əldə edilən mənfəət üzrə vergiyə cəlb olunurlar

Yalnız karbohidrogen fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq vergiyə cəlb olunurlar

ƏDV-dən azaddır

0.0•
0.18

0.1

Məbləğin 10%-i həcmində

•
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Hər podratçı tərəfin, əməliyyat şirkətinin və subpodratçıların sazişlərlə müəyyən edilmiş qaydada rezident
hesab edilən xarici əməkdaşları bilavasitə Azərbaycan Respublikasındakı əmək fəaliyyəti nəticəsində

qazandıqları öz gəlirlərindən vergiyə necə cəlb olunurlar?

Karbohidrogen fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasında təsərrüfat fəaliyyəti göstərən
xarici subpodratçılar karbohidrogen fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasında gördükləri
xidmətlər müqabilində alınan ödəniş məbləğlərindən hər bir saziş üzrə müxtəlif faizlər həcmində vergi qoyulan
mənfəət əldə edirlər və həmin mənfəət vergiyə necə cəlb olunur?

Xüsusi iqtisadi rejim çərçivəsində fəaliyyət göstərən vergi münasibətləri iştirakçıları kimlərdir?

Podratçılar və subpodratçılar ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti ilə əlaqədar vergiləri hansı normativ-

hüquqi sənədin tələblərinə uyğun qaydada və dərəcə ilə ödəyirlər?

Podratçılar şəhadətnaməni almaq üçün ilk dəfə müraciət edərkən hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə

hansı vergi rejimlərindən birini seçmək hüququna malikdirlər?

Yerli subpodratçılar Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq hansı vergiləri ödəyirlər?

Azaldılmış məbləğin 200%-i həcmində•
A) Azaldılmış məbləğin 100%-i həcmində

Cərimə tətbiq edilmir

Gəlir sıfır dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur

Gəlir vergisini ödəməyə borcludurlar•
Vergiyə cəlb olunmurlar

Gəlir rezident olduğu ölkədə vergiyə cəlb olunur

20% dırıcısi ilə

Hər bir saziş üzrə müəyyən edilmiş müxtəlif dərəcələrlə vergiyə cəlb edilir•
Vergiyə cəlb olunmur

Gəlir rezident olduğu ölkədə vergiyə cəlb olunur

Kommersiya hüquqi şəxslər

Podratçı(lar) və subpodratçı(lar), yerli və xarici subpodratçı(lar)•
Fiziki və hüquqi şəxslər

Rezident və qeyri-rezidentlər

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun

«İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiq edilməsi haqqında» Azərbaycan
Respublikasının Qanununun

•
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin

Beynəlxalq sazişlərin

Beynəlxalq sazişlərdə nəzərdə tutulmuş dərəcələrlə mənfəət vergisini

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqi şəxslərin mənfəət vergisini•
Podratçılara ödənilən ümumi məbləğlərdən 10 (beş) faiz dərəcəsi ilə hüquqi şəxslərin mənfəət vergisini

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş sadələşdirilmiş vergini

yalnız hüquqi şəxslərin mənfəət vergisini

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisini, fiziki şəxslərin gəlir vergisini və ya sadələşdirilmiş vergini•
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Podratçılar ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti ilə əlaqədar hansı vergilərin ödənilməsindən azaddırlar.

Podratçılar tərəfindən ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti ilə əlaqədar Azərbaycan respublikasından ixrac
edilən mallar (işlər, xidmətlər) əlavə dəyər vergisinə nezə cəlb olunurlar?

Xüsusi iqtisadi zonanın ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən, qeydiyyatdan keçmiş rezidentlər malların
təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən əldə etdikləri vəsait məbləğindən
(ümumi hasilatın həcmindən) və satışdan kənar gəlirlərindən hansı vergini ödəyirlər?

Xüsusi iqtisadi zonanın ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ödənilməli olan həmin verginin məbləği

haqqında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada vergi orqanlarına hansı müddətdə
bəyannamə verilir və həmin müddətdə bu vergi dövlət büdcəsinə ödənilir?

Xüsusi iqtisadi zonanın rezidentləri fiziki şəxslərin muzdlu işlə əlaqədar gəlirindən vergi istisna olmaqla,
vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən hansı vergiləri ödəməkdən azaddırlar?

İxrac istehsalı zonaları (Export prossesing zones) nədir?

ƏDV-ni

Əmlak və torpaq vergilərini

Sadələşdirilmiş verginin

Əmlak və torpaq vergisinin•
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin

Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin

10 faiz dərəcəsi ilə

0 (sıfır) faiz dərəcəsi ilə•
Vergidən azaddırlar

18 faiz dərəcəsi ilə

Mənfəət vergisini və ƏDV-ni

Sadələşdirilmiş vergini•
Mənfəət vergisini

Gəlir vergisini

Növbəti ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq

Rüb qurtardıqdan sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq•
Ay qurtardıqdan sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq

İldə iki dəfə, növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq

Əmlak və torpaq vergisini

Bütün digər vergiləri•
Mənfəət vergisini

ƏDV-ni

İdxala bilavasitə təsir edə bilən, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına istiqamətləndirilmiş
xüsusi vergi rejimi, yüksək istehsal inkişafına malik olan müəssisədir

İxraca bilavasitə təsir edə bilən, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına istiqamətləndirilmiş
xüsusi vergi rejimi, yüksək istehsal inkişafına malik olan xüsusiləşdirilmiş zonalardır

•
İdxala bilavasitə təsir edə bilən, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına istiqamətləndirilmiş
xüsusi vergi rejimi, yüksək istehsal inkişafına malik olan xüsusiləşdirilmiş zonalardır
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Aşağıda göstərilən şəxslərdən hansı sadələşdirilmiş verginin ödəyicisidir?

Kredit təşkilatları nə vaxt sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilərlər?

Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri olan mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxs yaratmadan

sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər bu fəaliyyət üzrə hansı vergilərin ödəyicisi sayılmırlar?

Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olan [mənzil tikintisi fəaliyyətini həyata keзirən şəxslər istisna olmaqla]
fiziki şəxs aşağıda göstərilən vergilərdən hansını ödəməkdən azaddır?

Bakı şəhəri istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının digər şəhər və rayonlarında, o cümlədən
Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə bu rayonlar üzrə müəyyən edilmiş
vergi dərəcəsi hansı halda tətbiq edilir?

Taksi ilə sərnişin daşınmasına görə 1 ədəd nəqliyyat vasitəsi üçün sadələşdirilmiş verginin aylıq məbləği nə
qədərdir?

İxraca bilavasitə təsir edə bilən, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına istiqamətləndirilmiş
adi vergi rejimi, yüksək istehsal inkişafına malik olan xüsusiləşdirilmiş zonalardır

Ardıcıl on iki aylıq dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatların həcmi 90.000 manatdan az olan sığorta təşkilatları

Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər•
Ardıcıl on iki aylıq dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatların həcmi 150.000 manatdan az olan investisiya
fondları

Aksizli malları istehsal edən və ardıcıl on iki aylıq dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatların həcmi 150.000
manatdan az olan şəxslər

Ardıcıl on iki aylıq dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatların həcmi 37.500 manatdan az olduqda

Heç vaxt ola bilməzlər•
Ardıcıl on iki aylıq dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatların həcmi 150.000 manatdan az olduqda

Ardıcıl on iki aylıq dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatların həcmi 90.000 manatdan az olduqda

Gəlir vergisinin, əmlak vergisinin

Gəlir vergisinin•
ƏDV, gəlir vergisinin

ƏDV, mənfəət vergisinin

Əmlak vergisinin və ƏDV-nin

Gəlir vergisinin və ƏDV-nin•
Əmlak vergisinin və torpaq vergisinin

Torpaq vergisinin və ƏDV-nin

O halda tətbiq edilir ki, vergi ödəyiciləri yalnız özünün daşınmaz əmlakı və işçi qüvvəsi ilə həmin ərazilərdə
fəaliyyət göstərmiş olsunlar

O halda tətbiq edilir ki, vergi ödəyiciləri özünün istehsal sahəsi, daşınmaz əmlakı və işçi qüvvəsi ilə həmin
ərazilərdə fəaliyyət göstərmiş olsunlar

•
O halda tətbiq edilir ki, vergi ödəyiciləri özünün yalnız istehsal sahəsi və işçi qüvvəsi ilə həmin ərazilərdə
fəaliyyət göstərmiş olsunlar

O halda tətbiq edilir ki, vergi ödəyicilərinin işçi qüvvəsi həmin ərazilərdən kənarda fəaliyyət göstərmiş olsun

8 manat

9 manat•
3 manat
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Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin [taksi istisna olmaqla]
daşımalarını həyata keçirən şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi hansı göstəriciyə əsasən müəyyən edilir?

Abşeron rayonu ilə ölkənin digər yaşayış məntəqələri arasında [Bakı şəhəri istisna olmaqla] həyata
keçirilən yük və sərnişin daşınmasına görə sadələşdirilmiş verginin məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilir?

Gəncə şəhəri ilə ölkənin digər yaşayış məntəqələri arasında [Bakı şəhəri istisna olmaqla] həyata keçirilən
yük və sərnişin daşınmasına görə sadələşdirilmiş verginin məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilir?

Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri olan mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən vergi
hansı qaydada hesablanır?

Sadələşdirilmiş vergi üçün hansı dövr hesabat dövrü sayılır?

Azərbaycan Respublikasının tərəf olduğu vergi məsələlərinə dair hansı beynəlxalq müqavilələr
mövcuddur? 1. ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında müqavilələr; 2. vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı

inzibati yardım göstərilməsi haqqında [vergi məsələləri üzrə əməkdaşlıq da daxil olmaqla] ikitərəfli və ya
çoxtərəfli dövlətlərarası [hökumətlərarası]yaxud idarələrarası beynəlxalq müqavilələr; 3. «Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin vergi cinayətlərinə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı haqqında» Saziş; 4.
ƏDV-dən yayınma hallarının qarşısının alınması haqqında müqavilələr; 5. Avropa Birliyi çərçivəsində ikitərəfli

və çoxtərəfli əməkdaşlıq haqqında müqavilələr

5 manat

Mühərrikin həcminə görə

Oturacaq yerlərinin sayına görə•
Yük götürmə qabiliyyətinə görə

Nəqliyyat vasitələrinin sayına görə

3.0

1.5•
1.0

2.0

3.0

1.5•
2.0

1.0

Vergitutma obyektinin hər kvadrat metri üçün 10 manat məbləğinə vergi tətbiq etməklə

Vergitutma obyektinin hər kvadrat metri üçün 10 manat məbləğinə ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərinin
zonalar üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi əmsallar tətbiq etməklə

•
Mənzillərin satışından əldə edilmiş vəsaitin 4 faizi həcmində

Mənzillərin satışından əldə edilmiş vəsaitin 2 faizi həcmində

il

rüb•
ay

6 ay

3, 4, 5

•
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Beynəlxalq müqavilənin müddəalarından asılı olaraq inzibati yardımın hansı istiqamətlərdə göstərilməsi
nəzərdə tutulur? 1. vergi ödəyiciləri barədə məlumatın təqdim edilməsi [informasiya mübadiləsi]; 2. vergidən
yayınma halı baş verdikdə vergi borcunun digər dövlətə alınıb göndərilməsi; 3. vergi borclarının [vergi
tələblərinin] alınması; 4. vergi cinayətlərinin birgə araşdırılması.

Beynəlxalq müqavilələrin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası tərəfindən
səlahiyyətli orqan hansıdır?

Vergilərin hesablanması və ya alınması ilə bağlı, digər Dövlətlərin səlahiyyətli orqanları tərəfindən inzibati

yardım göstərilməsinə zərurət yaranarsa, müvafiq struktur bölmə tərəfindən bu barədə hansı struktura müraciət
edilməlidir?

İnzibati yardım üzrə daxil olan müraciətlər hansı müddətlərdə icra edilməlidir?

Beynəlxalq müqavilələrdə müddət göstərilmədikdə müraciətlər hansı müddətlərdə icra edilməlidir?

Beynəlxalq müqavilələrin icrasının təhlili və icmalı üçün inzibati yardım çərçivəsində fəaliyyət göstərən
müvafiq struktur bölmələr Beynəlxalq münasibətlər idarəsinə yarım illik və illik məlumatları nə zaman təqdim
etməlidirlər?

1, 2•
1, 2, 4

2, 3, 4

3, 4

1, 3•
1, 2

2, 3

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Vergilər Nazirliyi•
Nazirlər Kabineti

Milli Məclis

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinə

Beynəlxalq münasibətlər idarəsinə•
Birbaşa Vergilər Nazirliyinə

Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar Baş idarəsinə

Digər tərəfin müəyyən etdiyi müddətdə

Beynəlxalq müqavilələrdə göstərilən müddətlərdə•
Müraciətlər daxil olandan 1 ay müddətində

Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi müddətdə

Müraciətlər daxil olandan 1 ay sonra

Vergi Məcəlləsində və «Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılmasına dair» Metodiki göstərişdə
göstərilən müddətlərdə

•
Müraciət daxil olandan 10 gün müddətində

Belə müddət müəyyən edilməyib

Yarım illik hesabat cari ilin 30 iyun tarixinədək və illik hesabat cari ilin 31 dekabr tarixinədək

•
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“Mənbə və ya yerləşmə dövləti” dedikdə hansı dövlət başa düşülür?

“Məhdud vergitutma” dedikdə nə başa düşülür?

Beynəlxalq müqaviləyə müvafiq olaraq, hər hansı gəlirin və ya əmlakın yalnız mənbə və ya yerləşmə
Dövlətində vergiyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, Azərbaycanın rezidentinin Razılığa gələn digər
Dövlətdəki mənbələrdən əldə etdiyi gəliri və ya Razılığa gələn digər Dövlətdə yerləşən əmlakı Azərbaycan
Respublikasında vergiyə necə cəlb edilir?

Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan şəxsə rezidentlik barədə arayış hansı orqan tərəfindən verilir?

Fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən vergi uçotuna alınması nəzərdə
tutulmadığı hallarda həmin fiziki şəxs rezidentlik barədə arayış almaq üçün hara müraciət etməlidir?

Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik və ya daimi baza vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-

rezidentin həmin daimi nümayəndəlik və ya daimi bazaya aid olan əmlakı vergiyə necə cəlb edilməlidir?

Yarım illik hesabat cari ilin 30 iyul tarixinədək və illik hesabat növbəti ilin 30 yanvar tarixinədək•
Yarım illik hesabat cari ilin 15 iyul tarixinədək və illik hesabat növbəti ilin 13 yanvar tarixinədək

Yarım illik hesabat cari ilin 1 iyul tarixinədək və illik hesabat növbəti ilin 1 yanvar tarixinədək

Qeyri- rezidentin vergi uçotunda olduğu dövlət

Gəlirlərin yarandığı və ya əmlakın yerləşdiyi dövlət•
Xərcin həyata keçirildiyi və ya əmlakın yerləşdiyi dövlət

Rezidentin vergi uçotunda olduğu dövlət

Mənbə dövlətində gəlirlərin vergidən azad edilməsi və ya əmlaka beynəlxalq müqavilədə müəyyən edilən
güzəştin tətbiq edilməsi

Mənbə dövlətində gəlirlərin və ya əmlakın beynəlxalq müqavilədə müəyyən edilən məhdud vergi dərəcəsi ilə
vergiyə cəlb edilməsi

•
Mənbə dövlətində gəlirlərin və ya əmlakın beynəlxalq müqavilə əsasında vergidən azad edilməsi

Mənbə dövlətində gəlirlərin və ya əmlakın beynəlxalq müqavilədə müəyyən edilən «0» dərəcə ilə vergiyə cəlb
edilməsi

Azərbaycan Respublikasında 50 faiz güzəşt tətbiq edilməklə vergiyə cəlb edilir

Azərbaycan Respublikasında vergidən azad edilir•
Vergi ödəyicisinin istədiyindən asılı olaraq

Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb edilir

Arayış verilmir

Onun Azərbaycan Respublikasında uçotda olduğu vergi orqanı tərəfindən•
Digər dövlətdə uçotda olduğu vergi orqanı tərəfindən

Azərbaycan Respublikasındakı ədliyyə orqanı tərəfindən

Arayışa ehtiyac yoxdur

Qeydiyyatda olduğu və ya yaşadığı yer üzrə vergi orqanına•
Yaşadığı yer üzrə bələdiyyə orqanına

Yaşadığı yer üzrə maliyyə orqanına

Bunu qeyri-rezident özü müəyyənləşdirir

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə müvafiq qaydada•
Xarici ölkənin vergi qanunvericiliyinə əsasən
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Məhdud vergitutma və ya azadolma, aşağıdakı hansı şərtlərin təmin edildiyi təqdirdə qeyri-rezidentin
rezidentliyinin təsdiq edildiyi tarixdən sonrakı altı aylıq dövr [bu dövr ərzində başlayan və başa çatan istənilən

dövr] üzrə yaranan və həmin dövr çərçivəsində ödənilən gəlirlərinə münasibətdə tətbiq edilə bilər? 1. ödənişlər
dövrü xarakter daşısın; 2. ödənişlər daimi xarakter daşısın; 3. həmin altı aylıq dövr çərçivəsində edilən
sonuncu ödənişdən sonra belə, həmin altı aylıq dövr üzrə yaranan ümumi gəlirə əsasən hesablanan vergi
məbləğinə bərabər qeyri-rezidentə məxsus vəsait gəlir ödəyən şəxsin sərəncamında qalsın; 4. həmin altı aylıq

dövr çərçivəsində edilən birinci ödənişdən sonra, həmin altı aylıq dövr üzrə yaranan ümumi gəlirə əsasən
hesablanan vergi məbləğinə bərabər rezidentə məxsus vəsait gəlir ödəyən şəxsin sərəncamında qalsın.

Artıq ödənilmiş vergilər qeyri-rezident tərəfindən vergi orqanına ərizə təqdim edildiyi tarixdən neçə
gündən gec olmayaraq maliyyə orqanları tərəfindən qeyri-rezidentlərin DTA-06 formasında göstərilən bank
hesablarına qaytarılmalıdır?

. Beynəlxalq vergi sazişlərinin bağlanmasının zəruriliyi hansılardır? 1. beynəlxalq ikiqat vergitutmanın
tənzimlənməsi; 2. digər dövlətlərdə xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan yerli təsərrüfat subyektlərinin

maraqlarının qorunması; 3. hər bir ölkənin vergidən yayınma halları ilə mübarizəsi; 4. dövlət və vergi ödəyicisi
arasında meydana çıxan qaçılmaz mübahisəli məsələlərin tənzimlənməsi prosedurasının hazırlanması; 5. vergi
inteqrasiya prosesinin tənzimlənməsi.

Dünya praktikasında beynəlxalq ümumi vergi sazişlərinin hansı tipik modelləri mövcuddur?

Xarici iqtisadi əməliyyatlar aparılarkən beynəlxalq vergi sazişlərindən hansı üsullardan istifadə etmək olar?
1. xarici ölkədə daimi nümayəndəlik yaranmasına imkan vermədən məhdud fəaliyyət aparmaqla; 2. transmilli

qrupun daxilində maliyyə ödəmələrini həyata keçirmək üçün mənfəətin bölüşdürülməsi zamanı güzəştli vergi
dərəcələrindən faydalanmaqla; 3. xarici ölkədə daimi nümayəndəlik yaranmasına imkan verməklə məhdud
fəaliyyət aparmaqla; 4. transmilli qrupun daxilində maliyyə ödəmələrini həyata keçirmək üçün mənfəətin
bölüşdürülməsi zamanı vergi qanunvericiliyindən faydalanmaqla

Bu halda qeyri-rezident vergidən azaddır

2, 4

1; 3•
1; 4

2; 3

bir ildən gec olmayaraq

45 gündən gec olmayaraq•
30 gündən gec olmayaraq

15 gündən gec olmayaraq

1, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4•
1, 2, 3, 5

2, 3, 4, 5

İsveç və Alman modeli

İƏİT (İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı) modeli və BMT modeli•
Avropa və BMT modeli

Çin modeli

2, 4

•
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Beynəlxalq vergi sazişlərinin bağlanmasında əsas məqsədlər hansılardır? 1. vergi hüquqpozmalarının
qarşısının alınması; 2. vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması; 3. vergi dərəcələrinin azaldılması; 4. vergi

ödəmək öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi

Sazişlərdə aşağıdakı bölmələrdə vergi sazişlərindən sui-istifadə halları ilə mübarizənin istiqamətləri əks
olunur. 1. müəssisənin kapitalında iştirak sisteminin strukturunun analizi; 2. sazişlərdən istifadə imkanlarının
verilməməsi; 3. vergilər qanunamüvafiq qaydada ödəmək; 4. «ötürücü» şirkətlərin yaradılmasının
yolverilməzliyi; 5. kommersiya fəaliyyətinin vicdanla aparılması; 6. «vergi sığınacaqları» ilə münasibətdə

maneələr

ABŞ-da vergi sisteminin hansı formaları mövcuddur?

ABŞ-ın federal vergilərinə hansı vergilər aiddir?

ABŞ-ın Ştatlarının vergilərinə hansı vergilər aiddir?

ABŞ-da fiziki şəxslərin gəlir vergisini kimlər ödəmir?

1, 2•
1, 3

2, 3

3, 4

1, 2•
1, 3

2, 3

3, 4, 5, 6

1, 2, 4, 6•
1, 2, 3,4

2, 3, 4, 5

Federal vergilər, yerli vergilər

Federal vergilər, ayrı-ayrı ştatların vergiləri, yerli vergilər•
Federal vergilər, ayrı-ayrı ştatların vergiləri

Ayrı-ayrı ştatların vergiləri, yerli vergilər

gəlir vergisi, şirkətlərin mənfəət vergisi, sosil sgorta vergisi, aksizlər, gömrük rüsumları, satış vergisi, ekoloji
vergilər

gəlir vergisi, şirkətlərin mənfəət vergisi, sosil sgorta vergisi, aksizlər, gömrük rüsumları, mirasa və bagışlanan
əmlaka vergilər

•
gəlir vergisi, şirkətlərin mənfəət vergisi, sosil sgorta vergisi, aksizlər, gömrük rüsumları, mirasa və bagışlanan
əmlaka vergilər, satış vergisi

gəlir vergisi, şirkətlərin mənfəət vergisi, sosil sgorta vergisi, aksizlər, gömrük rüsumları, mirasa və bagışlanan
əmlaka vergilər, ekoloji vergilər

sosial sıgorta vergisi, ekoloji vergi, şirkətlərin mənfəət vergisi, aksizlər, mirasa və bagışlanan əmlaka vergilər,
satış vergisi, əmlak vergisi

gəlir vergisi, şirkətlərin mənfəət vergisi, aksizlər, mirasa və bagışlanan əmlaka vergilər, satış vergisi, əmlak
vergisi, avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərindən vergilər

•
sosial sıgorta vergisi, gəlir vergisi, şirkətlərin mənfəət vergisi, aksizlər, mirasa və bagışlanan əmlaka vergilər,
satış vergisi, əmlak vergisi

ekoloji vergi, şirkətlərin mənfəət vergisi, aksizlər, mirasa və bagışlanan əmlaka vergilər, satış vergisi, əmlak
vergisi, avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərindən vergilər
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ABŞ-ın federal büdcəsinin ən cox gəlir mənbəyini hansı vegi təşkil edir?

ABŞ-da fiziki şəxslərin gəlir vergisi necə adlanır?

ABŞ-da gəlir vergisini hesablaması üsulları hansılardır?

ABŞ-ın vergi sistemində vergi güzəştləri-kreditləri nəzərdə tutulubmu?

Aşagıdakılardan hansı ABŞ-da satış vergisinin mahiyyətini düzgün əks etdirir?

Amerika Birləşmiş Ştatlarında satış vergisi ümumi yığılan dövlət və yerli vergilərini necə %-ni təşkil edir?

Amerika Birləşmiş Ştatlarında satış vergisinə hansı vergi forması kimi baxılır?

Orta aylıq əmək haqqından az əmək haqqı alanlar

Ən az əməkhaqqı əldə edən işcilər•
Kasıblar

İşsizlər

Aksizlər

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi•
Şirkətlərin mənfəət vergisi

Satışdan vergi

Uygun

Proqressiv•
Reqressiv

Reqressiv və Reqressiv

Mütanasib vergitutma

Adi vergitutma, Alternativ Vergi Minimumu•
Adi vergitutma

Alternativ Vergi Minimumu

Müəyyən istehsal sahələri üçün

Bəli•
Xeyir

Müəyyən fəaliyyət növləri üçün

Satış vergisi xidmətlərin göstərilməsindən faiz nisbəti ilə tutulan dövlət və yerli vergidir

Satış vergisi dolayı vergi olmaqla müvafiq malların satışından və xidmətlərin göstərilməsindən faiz nisbəti ilə
tutulan dövlət və yerli vergidir

•
Satış vergisi dolayı vergi olmaqla müvafiq xidmətlərin göstərilməsindən faiz nisbəti ilə tutulan dövlət və yerli
vergidir

Satış vergisi dolayı vergi olmaqla müvafiq malların satışından və xidmətlərin göstərilməsindən tutulan dövlət
vergidir

20-40%

25-50%-ni təşkil edir•
0.2

0.3
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ABŞ-da satış vergisi hansı səviyyəsində tutulur?

ABŞ-da satış vergisindən azadolmalar necə həyata kecirilir?

ABŞ-da satış vergisinə tətbiq edilən azadolmalardan istifadə etmək hüququ verən hansı sertifikatlar

verilir?

ABŞ-da sosial müdafiə vergiləri kimlər tərəfindən ödənilir?

ABŞ-da sosial müdafiə vergiləri hansı faizlə ödənilir?

ABŞ-da tibbi yardım vergiləri hansı məqsədləri maliyyələşdirir?

ABŞ-da tibbi yardım vergiləri hansı dərəcələrlə tutulur?

Mütanasib vergi kimi baxılır

Satış vergisinə reqressiv vergi kimi baxılır•
Proqressiv vergi kimi baxılır

Proqressiv və reqressiv vergi kimi baxılır

ABŞ-da satış vergisi ştatlar səviyyəsində vahid formada tutulur

ABŞ-da satış vergisi ştatlar səviyyəsində tutulur və hər bir ştatın satış vergisi barədə ayrıca qanunvericiliyi
var

•
ABŞ-da satış vergisi ştatlar səviyyəsində proqressiv formada tutulur

ABŞ-da satış vergisi ştatlar səviyyəsində reqressiv formada tutulur

Hər ştat satış vergisindən azadolmaları razılaşdırılmış formada müəyyən edir

Hər ştat satış vergisindən azadolmaları fərdi olaraq müəyyən edir•
Hər ştat satış vergisindən azadolmaları fərdi olaraq müəyyən edə bilməz

Ştatın satış vergisindən azadolmalar bütün ştatlar ücün eynidir

Dolayı sertifikat

Azadolma sertifikatı, birbaşa ödəmə sertifikatı•
Azadolma sertifikatı

Birbaşa ödəmə sertifikatı

Müəssisələr tərəfindən ödənilir

işə götürən və işçilər tərəfindən ödənilir•
işə götürən

işçilər tərəfindən

Müəssisələr tərəfindən 6,2%-lə ödənilir

Hər biri 6.2%-lə işə götürən və işçilər tərəfindən ödənilir•
6.2%-lə işə götürən

6.2%-lə işçilər tərəfindən ödənilir

Sağlamlıq sığortası proqramlarını maliyyələşdirir

Yaşlı və əlillər üçün olan tibbi yardım və sağlamlıq sığortası proqramlarını maliyyələşdirir•
Əlillər üçün olan tibbi yardım proqramlarını maliyyələşdirir

Yaşlılar üçün olan tibbi yardım və sağlamlıq sığortası proqramlarını maliyyələşdirir

İşçilər tərəfindən 2 %-lə ödənilir

•
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ABŞ-da şəhər və kənd vergiləri hansı məqsədlər üçün tutulur.

ABŞ-da vərəsəlik vergiləri kimlərdən tutulur?

ABŞ-da vərəsəlik vergiləri hansı büdcəyə köcürülür?

ABŞ-da vərəsəlik vergilərinə hansılar daxildir?

ABŞ-da transfert vergilərinin opponentləri vərəsəlik vergilərini necə adlandırırdılar?

ABŞ-da işsizlik sığortasını dəstəkləmək məqsədilə hansı vergi tutulur?

ABŞ-da təlim vergiləri hansı halda tutulur?

Hər biri 1.45%-lə işə götürən və işçilər tərəfindən ödənilir•
İşə götürən tərəfindən 2%-ləödənilir

İşçilər tərəfindən1,45 %-lə ödənilir

Yerli əhəmiyyətli yolları yaxşılaşdırmaq və digər xidmətləri həyata keçirmək məqsədilə

Şəhər və kəndlər park və məktəbləri təkmilləşdirmək, polis və yanğın departamentlərini maliyyələşdirmək, yerli
əhəmiyyətli yolları yaxşılaşdırmaq və digər xidmətləri həyata keçirmək məqsədilə

•
Şəhər və kəndlər park və məktəbləri təkmilləşdirmək

Yerli əhəmiyyətli yolları yaxşılaşdırmaq

Vərəsəlik vergiləri orta və imkanlı ailələrdən tutulur

Vərəsəlik vergiləri imkanlı şəxslərdən və ailələrdən tutulur•
Vərəsəlik vergiləri mülk sahiblərindəntutulur

Vərəsəlik vergiləri imkanlı kişilərdən tutulur

Ştatların və yerli büdcələrə köcürülür

federal hökumətin büdcəsinə köcürülür•
Ştatların büdcəsinə köcürülür

Yerli büdcələrə köcürülür

Toppaq və əmlak vergiləri

hədiyyə vergiləri, vərəsəlik vergisi və vərəsəlik şəklində bağışlanan əmlak vergiləri daxildir•
Vərəsəlik şəklində bağışlanan əmlak vergiləri daxildir

hədiyyə vergiləri

Müftə gəlir

“Ölüm vergiləri”•
Hədiyyə

Qənimət

Mənfəət vergisində ayırmalar tutulur

Əmək haqqı vergisi tutulur•
Gəlir vergisi tutulur

Gəlir vergisi və əmək haqqı vergisi tutulur

İxtisas artırma kursları zamanı

İşini dəyişmiş işçilərə münasibətdə tutulur•
İxtisasını dəyişdiyi halda
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ABŞ-da aksiz vergiləri hansı büdcəyə köçürülür?

Müasir şəraitdə Kanadanın vergi sistemi aşağıdakı hansı quruluşa malikdir?

Kanadada federal büdcənin gəlirlərinin əsas hissəsini hansı vergilər təşkil edir?

Kanadada əyalətlərin büdcənin gəlirlərinin əsas hissəsini hansı vergilər təşkil edir?

Kanadada yerli büdcənin gəlirlərinin əsas hissəsini hansı vergilər təşkil edir?

Müasir şəraitdə Kanadanın vergi sistemində mövcud olan 3 əsas verginin Dövlət büdcəsində payı neçə
faizdir?

Kanadada gəlirlər necə təsnifləşdirilir?

Yeni işə girdiyi halla

Yerli büdcəyə

Federal və ştatların büdcələrinə•
Federal büdcəyə

Ştatların büdcələrinə

Unitar

Federal, əyalət, yerli•
Liberal

Sosil yönümlü

Mal və xidmətlərə görə vergilər, aksizlər

Əhalinin gəlir vergisi, korporasiyalardan tutulan vergilər, mal və xidmətlərə görə vergilər, aksizlər, gömrük
rüsumları və sosila müdafiyə fonduna ödəmələr

•
Əhalinin gəlir vergisi, korporasiyalardan tutulan vergilər

Gömrük rüsumları və sosila müdafiyə fonduna ödəmələr

Aksizlər, sosila müdafiyə fonduna ödəmələr, hədiyyələrə görə vergilər

Gəlirləri əhalinin gəlir vergisi, satışdan vergi, korporasiyaların mənfəət vergisi, aksizlər, sosila müdafiyə
fonduna ödəmələr, hədiyyələrə görə vergilər, renta ödəmələri, qeydiyyat və lisenziya yığımları

•
Korporasiyaların mənfəət vergisi, aksizlər

Gəlirləri əhalinin gəlir vergisi, satışdan vergi

Sosial yıgımlar,trpaq vergisi

Əmlak vergisindən və sahibkar fəaliyyətindən alınan vergilərdən•
Əmlak vergisindən

Sahibkar fəaliyyətindən alınan vergilərdən

federal 70%, əyalət 20%, yerli büdcələrin payına büdcə gəlirlərinin 10 %-i düşür

federal 50%, əyalət 40%, yerli büdcələrin payına büdcə gəlirlərinin 10%-i düşür•
federal 30%, əyalət 20%, yerli büdcələrin payına büdcə gəlirlərinin 50 %-i düşür

federal 40%, əyalət 40%, yerli büdcələrin payına büdcə gəlirlərinin 20 %-i düşür

Faizlər və dividentlər, kapitalın artırılması, digər gəlirlər, pensiya, dotasiya və s.

Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir, icarəyə verilən əmlakdan gəlir, investisiyadan gəlir: faizlər və
dividentlər, kapitalın artırılması, digər gəlirlər, pensiya, dotasiya və s.

•
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Kanadanın vergi sistemində hansı vergilər üstünlük təşkil edir?

Kanadada mövcud qanunvericiliyə görə satışdan vergi aşağıdakı hansı səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir?

Kanadada yerli vergilərdən miqyasına görə ən əhəmiyyətlisi hansı vergidir?

Kanadada əmlak vergisinin vergitutma obyektinə nələr daxildir?

Kanadada əmlakın qiymətləndirilməsi zamanı hansı faktorlar nəzərə alınır?

Kanadada əmlak vergisinin dərəcəsi adətən neçə faizdir?

Almaniyada vergilər dövlət büdcəsinin gəlirlərinin təqribən necə %-ni təşkil edir?

Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir, icarəyə verilən əmlakdan gəlir

İnvestisiyadan gəlir: faizlər və dividentlər

Satış

Birbaşa•
Dolayı

İstelak

Yalnız istehlaka deyil, daha geniş bazaya söykənir(əsaslanır)

1.Yalnız istehlaka tətbiq edilir, istehsal prosesinin özünü vergidən azad edir, daxili istehsal üçün problem
(təhlükə) yaratmır. 2.Daha geniş bazaya söykənir(əsaslanır)

•
Yalnız istehlaka tətbiq edilir

Daxili istehsal üçün problem (təhlükə) yaradır

İcarə yıgımları

Əmlak vergisidir•
Torpaq vergisi

Satışdan vergi

Binalar daxi

Torpaq və binalar daxildir•
Əsas vəsaitlər və binalar daxildir

Torpaq daxildir

Qiymətləndirmə anına bazar qiymətinin uçotu

Mövcud dəyərin yaradılmasına xərc, sahibinə gətirdiyi real gəlir, qiymətləndirmə anına bazar qiymətinin
uçotu.

•
Mövcud dəyərin yaradılmasına xərc

Sahibinə gətirdiyi real gəlir

Imlakın dəyərinin 0,5 %-dir

Əmlakın dəyərinin 0,5-1,0%-dir•
Əmlakın dəyərinin 1 %-dir

Əmlakın dəyərinin 0,1- 1 %-dir

Təqribən 80-90%-ni təşkil edir

Təqribən 80%-ni təşkil edir•
Təqribən 70%-ni təşkil edir
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Almaniyada alınan vergilərin sayı neçəyə çatır?

Almaniyada əlavə dəyər vergisinin əsas dərəcəsi neçə %-dir?

Almaniyada sahibkarların cari ildə dövriyyəsi neçə min avrodan az olarsa, onlar növbəti ildə ƏDV
ödəməkdən azad olmaq hüququ əldə edə bilərlər?

Almaniyada vergi tutulan əmlakın dəyərindən vergi dərəcəsi fiziki şəxslər üçün neçə %, hüquqi şəxslər

üçün neçə % müəyyən edilmişdir?

İspaniyanın vergi sistemi neçə səviyyəlidir?

İspaniyada gəlir vergisi hansı dərəcələrlə tutulur?

İspaniyada illik gəliri neçə min avrodan çox olan vergi ödəyiciləri gəlirləri haqqında bəyannamə təqdim

etməlidirlər?

Təqribən 90%-ni təşkil edir

45-ə çatır

50-yə çatır•
40-a çatır

30-a çatır

0.15

0.16•
0.18

0.17

40 min avrodan az olarsa

32,5 min avrodan az olarsa•
42,5 min avrodan az olarsa

50 min avrodan az olarsa

Fiziki şəxslər üçün 1%, hüquqi şəxslər üçün isə 2,6% müəyyən edilmişdir.

Fiziki şəxslər üçün 0,5%, hüquqi şəxslər üçün isə 0,6% müəyyən edilmişdir.•
Fiziki şəxslər üçün 1%, hüquqi şəxslər üçün isə 1,6% müəyyən edilmişdir.

Fiziki şəxslər üçün 0,3%, hüquqi şəxslər üçün isə 0,5% müəyyən edilmişdir.

Unitar quruluşa malikdir

Üç səviyyəlidir. federal, regional və yerli vergilər•
İki səviyyəlidir. federal, regional

İki səviyyəlidir. federal və yerli vergilər

10%-dən 35%-dək altı mərhələli proqressiv dərəcə ilə tutulur

18%-dən 48%-dək altı mərhələli proqressiv dərəcə ilə tutulur•
15%-dən 45%-dək altı mərhələli proqressiv dərəcə ilə tutulur

16%-dən 50%-dək altı mərhələli proqressiv dərəcə ilə tutulur

İllik gəliri 30.000 avrodan çox olan vergi ödəyiciləri gəlirləri haqqında bəyannamə təqdim etməlidirlər

İllik gəliri 21.000 avrodan çox olan vergi ödəyiciləri gəlirləri haqqında bəyannamə təqdim etməlidirlər•



08.02.2016

44/79

261

262

263

264

265

266

267

İspaniyada illik gəlir vergisi haqqında bəyannamə növbəti ilin hansı ayınadək təqdim edilməlidir?

İspaniyalı işlədiyi yerdə müəyyən edilmiş əmək haqqı alırsa, həmin gəlirdən vergi necə tutulur?

İspaniyada mənfəət vergisinin standart dərəcəsi neçə %-dir?

İspaniyada əlavə dəyər vergisi dövlət xəzinəsinə daxil olmaların neçə %-dən çoxunu təşkil edir?

İspaniyada əlavə dəyər vergisindən hansı sahələr azaddır?

İspaniyada əmlak vergisinin dərəcəsi neçə faizdir?

İspaniyada vərəsəliyə və hədiyyələrə görə vergi kimlərdən tutulur?

İllik gəliri 20.000 avrodan çox olan vergi ödəyiciləri gəlirləri haqqında bəyannamə təqdim etməlidirlər

İllik gəliri 25.000 avrodan çox olan vergi ödəyiciləri gəlirləri haqqında bəyannamə təqdim etməlidirlər

Hesabat ilindən sonrakı ilin iyunun 15-dək təqdim edilməlidir

Hesabat ilindən sonrakı ilin iyunun 20-dək təqdim edilməlidir•
Hesabat ilindən sonrakı ilin martın 20-dək təqdim edilməlidir

Hesabat ilindən sonrakı ilin aprelin 20-dək təqdim edilməlidir

Vergilər işçinin razılıgı ilə tutulur

Vergilər avtomatik olaraq müəssisədə tutulur•
Vergilər iş yerlərində tutulmur

Vergilər bəyannamə ilə tutulur

0.4

0.35•
0.3

0.25

27 %-dən

25 %-dən•
30 %-dən

20 %-dən

Sərnişin nəqliyyatı,metro, uşaq geyimləri, xeyriyyə işləri ƏDV-dən azaddır

Tibbi xidmətlər, təhsil, bank xidmətləri, xeyriyyə işləri ƏDV-dən azaddır•
Az mənfəət kətirən sahələr

Dərman ticarəti,uşaq geyimləri, xeyriyyə işləri ƏDV-dən azaddır

Əmlakın dəyərinin ümumi həcmindən 0,2%-dən 3,5%-dək təşkil edir

Əmlakın dəyərinin ümumi həcmindən 0,2%-dən 2,5%-dək təşkil edir•
Əmlakın dəyərinin ümumi həcmindən 0,3%-dən 3,5%-dək təşkil edir

Əmlakın dəyərinin ümumi həcmindən 0,5%-dən 2,5%-dək təşkil edir

Əmlak sahiblərindən

Rezidentlərdən və qeyri-rezidentlərdən•
Rezidentlərdən

Qeyri-rezidentlərdən
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Yaponiyanın vergi sisteminin əsasını hansı vergilər təşkil edir?

Yaponiyanın vergi sisteminində vergi daxilolmalarında dövlət və yerli vergilərin xüsusi çəkisi necədir?

Yaponiyanın dövlət büdcəsində vergi və qeyri-vergi daxilolmalarının xüsusi cəkisi necədir?

Yaponiyanın vergi sisteminində neçə dövlət və yerli vergi vardır?

Yaponiyanın vergi sisteminində dövlət vergilərini hansı qruplara ayırmaq olar?

Yaponiya inkişaf etmiş ölkələr arasında gəlir vergisinin səviyyəsinə görə hansı səviyyədə durur?

Yaponiya inkişaf etmiş ölkələr arasında istehlak vergilərinin səviyyəsinə görə hansı səviyyədə durur?

Yaponiyada fiziki şəxslər dövlət gəlir vergisini hansı şkala üzrə ödəyirlər?

Satışdan vergilər

dövlət və yerli vergilər•
İstehlak vergiləri

Dolayı və birbaşa vergilər

60%-ni dövlət vergiləri, 40%-ni isə yerli vergilər təşkil edir

62%-ni dövlət vergiləri, 38%-ni isə yerli vergilər təşkil edir•
65%-ni dövlət vergiləri, 35%-ni isə yerli vergilər təşkil edir

70%-ni dövlət vergiləri, 30%-ni isə yerli vergilər təşkil edir

Vergi 90 % və qeyri-vergi daxilolmaları 10 % təşkil edir

Vergi 80 % və qeyri-vergi daxilolmaları 20 % təşkil edir•
Vergi 70 % və qeyri-vergi daxilolmaları 30 % təşkil edir

Vergi 60 % və qeyri-vergi daxilolmaları 40 % təşkil edir

15 dövlət və 25 yerli vergi vardır

25 dövlət və 30 yerli vergi vardır•
35 dövlət və 30 yerli vergi vardır

40 dövlət və 35 yerli vergi vardır

İstehlak vergilər

Birbaşa və dolayı vergilər•
Birbaşa vergilər

Dolayı vergilər

İlk yeddilikdə

Birinci•
İlk beşlikdə

Üçüncü

Axıra yaxın

Sonuncu•
Əvvəlinci

Qabaqda

Proqressiv olaraq 10 şkala üzrə ödəyirlər

•
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Yaponiyada korporasiyaların mənfəətinin neçə %-i vergiyə cəlb edilir?

Yaponiyada hüquqi və fiziki şəxslərin əmlak vergisi neçə %-lə vergiyə cəlb edilir?

Yaponiyada dolayı vergilər arasında əsas istehlak vergisi necə %-lə tutulur?

Yaponiyada əlavə dəyərə verginin hesablanması zamanı hansı üsullardan istifadə edilir?

İtaliyanın dövlət büdcəsinin gəlirlərinin neçə faizini vergi daxilolmaları təşkil edir?

İtaliyada büdcə daxilolmalarında gəlir vergisinin xüsusi çəkisi hansı səviyyədədir?

İtaliyada fiziki şəxslərdən gəlir vergisi kimlərdən tutulur?

Proqressiv olaraq 6 şkala üzrə ödəyirlər•
Proqressiv olaraq 4 şkala üzrə ödəyirlər

Proqressiv olaraq 5 şkala üzrə ödəyirlər

30%-i

40%-i•
25%-i

20%-i

1 %-lə

1,4%-i•
2 %-i

1,5 %-i

0.08

0.05•
0.06

0.1

Üç üsuldan, birbaşa additiv və ya mühasibat üsulu, dolayı additiv üsul, birbaşa çıxma üsulu

Dörd üsuldan, birbaşa additiv və ya mühasibat üsulu, dolayı additiv üsul, birbaşa çıxma üsulu, dolayı çıxma
üsulu, və ya hesablar üzrə yoxlama üsulu

•
Əvəz etmə üsulundan

İki üsuldan, birbaşa additiv və ya mühasibat üsulu, dolayı additiv üsul

85-%

0.8•
0.7

0.9

Müəyyən qədəri

Əsas hissəsini•
Yarısı

0.3

Rezidentlərdən ve qeyri-rezidentlərdən

Fiziki ve hüquqi şəxslərdən.•
Fiziki şəxslərdən
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İtaliyada kimlər gəlir vergisinin ödəyiciləridirlər?

İtaliyada hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi kimlərdən tutulur?

İtaliyada hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin dərəcəsi vahid olaraq neçə faizdir?

İtaliyada əlavə dəyər vergisi neçənci ildən tətbiq olunur?

İtaliyada əlavə dəyər vergisi hansı dərəcələrlə tətbiq olunur?

İsveçrədə neçə səviyyəli vergitutma sistemi mövcuddur?

İsveçrədə ƏDV hansı tarixdən tətbiq olunur?

İsveçrədə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasının hansı metodları mövcuddur?

Rezidentlərdən

Rezidentlər

Rezident və qeyri-rezidentlər•
Fiziki şəxslər və hüquqi şəxslər

Fiziki şəxslər

Maliyyə-kredit müəssisələrindən və hüquqi şəxslərdən

Kommersiya və maliyyə-kredit müəssisələrindən, həmçinin onların xaricdəki filiallarından tutulur•
Hüquqi şəxslərdən

Hüquqi şəxslərdən və kommersiya təşkilatlarından

0.29

0.36•
0.3

0.35

İlk dəfə 1960-cı ilin yanvar ayından tətbiq olunur

İlk dəfə 1973-cü ilin yanvar ayından tətbiq olunur•
İlk dəfə 1970-ci ilin yanvar ayından tətbiq olunur

İlk dəfə 1954-cü ilin yanvar ayından tətbiq olunur

6%, 14%, 18%, 38%, 0%

2%, 9%, 18%, 38%, 0%•
5%, 12%, 18%, 38%, 0%

4%, 9%, 18%, 25%, 0%

Üç səviyyəli vergitutma sistemi mövcuddur: konfederativ hökumət, ştatlar və bələdiyyə vergiləri

Üç səviyyəli vergitutma sistemi mövcuddur: konfederativ hökumət, kantonlar və bələdiyyə vergiləri•
İki səviyyəli vergitutma sistemi mövcuddur: konfederativ hökumət və bələdiyyə vergiləri.

Dörd səviyyəli vergitutma sistemi mövcuddur: konfederativ, hökumət, kantonlar və bələdiyyə vergiləri

1954-cü ilin yanvar ayının 1-ndən tətbiq olunur

1995-ci ilin yanvar ayının 1-ndən tətbiq olunur•
1990-cı ilin yanvar ayının 1-ndən tətbiq olunur

1973-cü ilin yanvar ayının 1-ndən tətbiq olunur
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Rusiya Federasiyasında hansı vergi növləri müyyən edilir və tutulur?

Rusiya Federasiyasında Əlavə dəyər vergisinin hansı dərəcələri mövcuddur?

Rusiyada aşağıdakı hansı mallar aksizli mallar hesab olunur?

Rusiya Federasiyası üzrə təşkilatların gəlirlərindən tutulan vergi dərəcəsi neçə faiz təşkil edir?

Bütün vergi tutulan gəlirlər Yaponiyada neçə kateqoriyaya bölünür?

Böyük Britaniyanın vergi sistemi neçə səviyyəlidir və hansı vergilərdən ibarətdir?

Böyük Britaniyada ümumdövlət vergiləri aşağıdakılardan hansılardır? 1. fiziki şəxslərin gəlir vergisi; 2.

Gəlirdən cıxma və güzəşt

Azadolma metodu və kredit metodu•
Qarşılıqlı əvəzləşdirmə ve güzəşt

Gəlirdən cıxma və əvəzləşdirmə

fegional vergilər, yerli vergilər

Federal vergilər, regional vergilər, yerli vergilər•
Federal vergilər, regional vergilər

Federal vergilər, yerli vergilər

0 dərəcə, 8% dərəcəsi, 18% dərəcəsi

0 dərəcə, 10% dərəcəsi, 18% dərəcəsi•
0 dərəcə,15% dərəcəsi, 18% dərəcəsi

0 dərəcə,10% dərəcəsi, 20% dərəcəsi

Neft və neft məhsulları, tərkibində spirt olan məhsullar, tütün məmülatları, mühərrikinin həcmi 150 at
gücündən yuxarı olan minik avtomobilləri və motosikllar, zinət əşyaları, balıqcılıq məhsulları

Neft və neft məhsulları, tərkibində spirt olan məhsullar, tütün məmülatları, mühərrikinin həcmi 150 at
gücündən yuxarı olan minik avtomobilləri və motosikllar

•
Neft və neft məhsulları, tərkibində spirt olan məhsullar, tütün məmülatları, mühərrikinin həcmi 150 at
gücündən yuxarı olan minik avtomobilləri və motosikllar, maya, balıqçılıq alətləri

Neft və neft məhsulları, tərkibində spirt olan məhsullar, tütün məmülatları, minik avtomobilləri və motosikllar

0.27

0.24•
0.25

0.22

12.0

10.0•
15.0

20.0

ikisəviyyəli olmaqla kanton vergilərindən və yerli vergilərdən ibarətdir

ikisəviyyəli olmaqla ümumdövlət və yerli vergilərdən ibarətdir•
ikisəviyyəli olmaqla ümumdövlət və federal vergilərdən ibarətdir

ikisəviyyəli olmaqla dövlət və muxtar vergilərdən ibarətdir
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302

303

korporasiyaların gəlir vergisi (korporativ vergi); 3. yol vergiləri; 4. kapitalın artımına vergi.

Böyük Britaniyada ümumdövlət vergiləri aşağıdakılardan hansılardır? 1. miras vergisi; 2. satış vergisi; 3.

dolayı vergilər (əlavə dəyər vergisi, aksizlər və rüsumlar, gerb yığımları); 4. kapitalın artımına vergi.

Böyük Britaniyada yerli vergilər hansı vergilərdən ibarətdir?

Böyük Britaniyada fərdi gəlir vergisi kimlərdən tutulur?

Böyük Britaniyada rezident fiziki şəxslərdən fərdi gəlir vergisi necə tutulur?

Böyük Britaniyada fiziki şəxslərdin aşağıdakı hansı gəlirləri gəlir vergisinə cəlb olunmur? 1. pul formasına

çevrilməsi mümkün olmayan və yalnız onu alan tərəfindən istifadə edilən natura formada müavinətlər; 2. milli
əmanət sertifikatları üzrə faizlər; 3. əlillərə verilən müavinətlər; 4. dividendlər.

Böyük Britaniyada fiziki şəxslərdin aşağıdakı hansı gəlirləri gəlir vergisinə cəlb olunmur? 1. tələbələrə

verilən təqaüd və müavinətlər; 2. işsizlik müavinəti; 3. depozitlər üzrə verilən faizlər; 4. xəstəlik və analıq
müavinətləri.

2, 3, 4

1, 2, 4•
1, 2, 3

1, 3, 4

2, 3, 4

1, 3, 4•
1, 2, 3

1, 2, 4

sosial vergilərdən

əmlak vergilərindən•
gəlir vergilərindən

dolayı vergilərdən

əcnəbilərdən

gəlir əldə edən bütün əhalidən•
yalnız rezident fiziki şəxslərdən

yalnız qeyri-rezident fiziki şəxslərdən

yalnız kapital gəlirlərdən vergi tutulur

həmin gəlirlərin mənbəyindən asılı olmayaraq vergiyə cəlb olunur•
yalnız ölkə daxilində əldə edilən gəlirlərdən vergi tutulur

yalnız ölkə hüdudlarından kənarda əldə edilən gəlirlərdən vergi tutulur

2, 3, 4

1, 2, 3•
1, 2, 4

1, 3, 4

2, 3, 4

1, 2, 4•
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310

Böyük Britaniyada korporativ verginin aşağıdakı hansı dərəcələri tətbiq olunur?

Böyük Britaniyada şirkətlər kapital artımı vergisini hansı dərəcələrlə ödəyirlər?

Böyük Britaniyada ƏDV nədən tutulur?

Böyük Britaniyada ƏDV-nin dərəcəsi neçə faiz təşkil edir?

Böyük Britaniyada hansı xidmət növləri ümumiyyətlə, əlavə dəyər vergisinə cəlb olunmur? 1. reklam

xidmətləri; 2. yeyinti məhsullarının əsas növlərinin satışı (hazır yeməklərin sifarişçilərə çatdırılması (satılması)

istisna olmaqla); 3. kitabların satışı; 4. uşaq geyimlərinin satışı.

Böyük Britaniyada aşağıdakı hansı mallar aksizli mallar hesab edilir? 1. alkoqollu içkilər və tütün
məmulatları; 2. yanacaq; 3.nəqliyyat vasitələri; 4. zinət əşyaları.

Böyük Britaniyada yerli büdcələrin gəlirlərinin vergi daxilolmalarının əsas mənbəyini hansı vergi təşkil

1, 2, 3

1, 3, 4

300.000 funt sterlinqədək olan xalis mənfəətdən 24%, 1.500.000 funt sterlinqdən yüksək olan xalis mənfəətdən
32%

300.000 funt sterlinqədək olan xalis mənfəətdən 25%, 1.500.000 funt sterlinqdən yüksək olan xalis mənfəətdən
33%

•
300.000 funt sterlinqədək olan xalis mənfəətdən 20%, 1.500.000 funt sterlinqdən yüksək olan xalis mənfəətdən
30%

300.000 funt sterlinqədək olan xalis mənfəətdən 22%, 1.500.000 funt sterlinqdən yüksək olan xalis mənfəətdən
31%

korporativ verginin mövcud ən yüksək dərəcəsi üzrə

korporativ verginin əsas dərəcəsi üzrə•
korporativ verginin mövcud ən aşağı dərəcəsi üzrə

korporativ verginin mövcud orta dərəcəsi üzrə

yeni yaradılan dəyərdən

ticarət dövriyyəsinin əsas hissəsindən•
ümumi dövriyyədən

bütün satışlardan

0.15

0.175•
0.2

0.28

1, 3, 4

2, 3, 4•
1, 2, 3

1, 2, 4

2, 3, 4

1, 2, 3•
1, 2, 4

1, 3, 4
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316

edir?

İrlandiyada fiziki şəxslərin gəlir vergisi hansı gəlirlərdən tutulur?

İrlandiyada əmək haqqı şəklində əldə edilən gəlirdən vergi hansı qaydada və kim tərəfindən tutulur?

İrlandiyada fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər (yəni, öz bizneslərini həyata keçirən şəxslər)
vergini necə ödəyirlər?

Hazırda İrlandiyada muzdlu işdən və əmək haqqından əldə edilən gəlirdən hansı dərəcələrlə vergi tutulur?

İrlandiyada korporativ verginin dərəcələrinə münasibətdə aşağıdakılardan hansılar doğrudur? 1.
kommersiya gəliri - 12,5%; 2. qeyri-kommersiya gəliri - 25%; 3. “istehsalat dərəcəsi” tədricən ləğv olunma

prosesində olan bəzi şirkətlərin mənfəəti - 10%; 4. digər gəlirlər - 35%.

İrlandiyada kapital artımından vergi hansı göstəricilərə münasibətdə tətbiq edilir?

aksizlər

əmlak vergisi•
əlavə dəyər vergisi

yol vergisi

heç bir istisna və azadetmə olmadan fiziki şəxsin vergi ili ərzində əldə etdiyi bütün gəlirindən

bəzi istisnalar və azadolmalar nəzərə alınmaqla, fiziki şəxsin vergi ili ərzində əldə etdiyi bütün gəlirindən•
heç bir istisna olmadan fiziki şəxsin vergi ili ərzində əldə etdiyi bütün gəlirindən

heç bir azadetmə olmadan fiziki şəxsin vergi ili ərzində əldə etdiyi bütün gəlirindən

əmək haqqı hesablandıqca maliyyə orqanları tərəfindən

əmək haqqı hesablandıqca işəgötürən tərəfindən•
əmək haqqı hesablandıqca işçi tərəfindən

əmək haqqı hesablandıqca vergi orqanı tərəfindən

vergi orqanının hesabladığı qaydada

fərdi hesablama əsasında•
maliyyə orqanlarının müəyyən etdiyi qaydada

bələdiyyə vergi orqanlarının müəyyən etdiyi qaydada

24% ümumi və 48% yuxarı dərəcələr üzrə

20% ümumi və 42% yuxarı dərəcələr üzrə•
21% ümumi və 40% yuxarı dərəcələr üzrə

25% ümumi və 45% yuxarı dərəcələr üzrə

2, 3, 4

1, 2, 3•
1, 2, 4

1, 3, 4

işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilən gəlirlərə

əmlakın satışından əldə edilən gəlirlərə•
əmlakın alışından əldə edilən gəlirlərə

malların təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlərə
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321

322

323

İrlandiyada miras vergisi hansı miraslara münasibətdə tətbiq edilir?

İrlandiyada hədiyyə və miras vergiləri hansı dərəcələr üzrə tutulur?

İrlandiyada əlavə dəyər vergisi nədən tutulur?

İrlandiyada əlavə dəyər vergisinin qüvvədə olan dərəcələri aşağıdakılardan hansılardır? 1. 0 (sıfır) %; 2.
4,8%; 3. 13,5%; 4. 21%.

Fransanın vergi sisteminin əsasını təşkil edən prinsiplər hansılardır?

. Fransanın vergi sistemində aşkar üstünlük funksiyaya məxsusdur?

Fransanin əsas vergi növlərini hansı vergilər və yığımlar təşkil edir?

1 aprel 1995-ci ildə və ya ondan sonra alınmış miraslara

1 aprel 1975-ci ildə və ya ondan sonra alınmış miraslara•
bütün miraslara

1 aprel 1985-ci ildə və ya ondan sonra alınmış miraslara

normativ hədd məbləği 5%, ondan yüksək məbləğ 25%

normativ hədd məbləği 0%, ondan yüksək məbləğ 20%•
normativ hədd məbləği 1%, ondan yüksək məbləğ 15%

normativ hədd məbləği 2%, ondan yüksək məbləğ 20%

qeydiyyatdan keçən ticarətçilər tərəfindən yalnız təchiz etdikləri xidmətlərdən

qeydiyyatdan keçmiş ticarətçilər tərəfindən təchiz etdikləri mallar və xidmətlərdən•
qeydiyyatdan keçməyən ticarətçilər tərəfindən təchiz etdikləri mallar və xidmətlərdən

qeydiyyatdan keçmiş ticarətçilər tərəfindən yalnız təchiz etdikləri mallardan

yalnız 1, 3, 4

1, 2, 3, 4•
yalnız 1, 2, 3

yalnız 1, 2, 4

[yeni cavab]

Sistemlilik , vergi sisteminin elastikliyi, vergi sisteminin sosial istiqaməti•
Ədalətlilik, səmərəlilik, vergi ödəyicilərinin maraqlqrının nəzərə alınması

Səmərəlilik, vergi ödəyicilərinin maraqlqrının nəzərə alınması, sistemlilik

Tarazlıq, vergi sisteminin elastikliyi, vergi sisteminin sosial istiqaməti

[yeni cavab]

Bölgü

Fiskal•
Tənzimləyici

İnteqrasiya edici

Torpaq vergisi, dolayı vergilər, mülkiyyət vergiləri

dolayı vergilər, birbaşa vergilər və gerb yığımları•
İstehlak, mülkiyyət və gəlir vergiləri

Əmlak vergisi, torpaq vergisi və dolayı vergilər
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331

Vergilər Fransa hökumətində dovlət büdcəsinin formalaşmasinda büdcə gəlirinin neçə faizini təşkil edir?

Fransanın büdcə sisteminin əsas həlqəsini hansı vergi təşkil edir?

Fransada ƏDV hansı dərəcələrlə tətbiq olunur?

Fransada gəlir vergisi büdcənin vergi gəlilərinin necə %-ni təşkil edir.

Gəlir vergisini bütün Fransada yaşayanlar hansı mənbələrdən əldə olunan gəlirlərindən ödəyirlər?

Fransada gəlir vergisi neçə yaşından etibarən ödənilir?

Fransada gəlir vergisi üzrə vergi tutmaya kimin gəliri məruz qalır?

Fransada əmlak vergisi əsasən kimlərdən tutulur?

80 faizini

90 faizini•
50 faizini

70 faizini

Dolayı vergilər, bütun vergi daxilolmalarının 40%-ni təşkil edir

Əlavə dəyər vergisi, bütun vergi daxilolmalarının 45%-ni təşkil edir•
Gəlir vergisi bütun vergi daxilolmalarının 30%-ni təşkil edir

Birbaşa vergilər, bütun vergi daxilolmalarının 40%-ni təşkil edir

ƏDV xüsusi ödəniş metodu ilə alınır və onun dərəcəsinin 4 növü mövcuddur, 18%, 22%, 6%, 3,5%

ƏDV xüsusi ödəniş metodu ilə alınır və onun dərəcəsinin 4 növü mövcuddur, 19,6%, 22%, 7%, 5,5%•
ƏDV xüsusi ödəniş metodu ilə alınır və onun dərəcəsinin 4 növü mövcuddur, 20,6%, 22%, 7%, 3,5%

ƏDV xüsusi ödəniş metodu ilə alınır və onun dərəcəsinin 4 növü mövcuddur, 17,6%, 22%, 6%, 3,5%

0.25

0.2•
0.3

0.4

Yalnız öz ölkəsindən əldə olunan gəlirlərindən vergi ödəyirlər, xaricdə əldə olunan gəlirlərindən isə 25 %
dərəcə ilə vergi ödəyirlər

öz ölkələrində və razılaşma əsasında xaricdə əldə olunan gəlirlərindən vergi ödəyirlər•
Yalnız öz ölkəsindən əldə olunan gəlirlərindən vergi ödəyirlər

Yalnız öz ölkəsindən əldə olunan gəlirlərindən vergi ödəyirlər, xaricdə əldə olunan gəlirlərindən vergi tutulmur

17 yaş

18 yaş•
20 yaş

16 yaş

Ayrı-ayrı fiziki şəxslərin gəliri məruz qalır

Ailənin gəliri məruz qalır•
Fiziki şəxsin gəliri məruz qalır

Ailənin gəliri və fiziki şəxsin gəliri məruz qalır
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338

Fransada əmlak vergisi dövlət gəlirlərinin neçə faizini təşkil edir?

Fransada əmək haqqına sosial vergiləri kimlər ödəyir?

Fransada yerli vergiləri aşaqıdakı hansı əsas qrupa ayirmaq olar?

Fransada dolayı vergilərin neçə faizini əlavə dəyər vergisi təşkil edir?

Fransada bütövlükdə yerli vergilər ümumi vergi yükünün neçə faizini təşkil edir?

Fransada qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatdan alınan gəlirlərdən neçə faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?

Fransada yerli vergilər yerli büdcənin neçə faizini təşkil edir?

Əmlak sahiblərindən

hüquqi şəxslərdən•
Fiziki şəxslərdən

Fiziki şəxslərdən və hüquqi şəxslərdən

0.15

0.1•
0.05

0.12

İşçilər

İşəgötürənlər•
İşə götürənlər və işləyənlər

Müəsisələr və şirkət sahibləri

Tikinti vergilərinə, yerli , mənzil vergisi, peşə vergisi

tikinti aparılmış ərazilərə torpaq vergisi, tikinti aparılmamış ərazilərə torpaq vergisi, mənzil vergisi, peşə vergisi•
Bələdiyyə və tikinti vergilərinə

Yerli , mənzil vergisi, peşə vergisi

0.35

0.5•
0.4

0.3

0.35

0.3•
0.15

0.2

0.25

0.16•
0.2

0.22

0.3

0.4•
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Fransanın vergi sisteminin fərqləndirici cəhətləri kimi aşağıdakılardan hansı daha doğrudur?

Vergilər Fransa hökumətində dovlət büdcəsinin formalaşmasinda büdcə gəlirinin neçə faizini təşkil edir?

Fransada avtonəqliyyat vasitələrinin vergisi hansı göstərici əsasında tətbiq edilir?

Danimarka Krallığında dövlət vergisi hansı üç kateqoriyaya bölünür? 1. aşağı-qrup vergi; 2. orta-qrup
vergi; 3. mini-qrup vergi; 4. maksi-qrup vergi; 5. yuxarı-qrup vergi.

Əgər vergi ödəyicisinin illik gəliri Danimarkada müəyyən miqdardan aşağıdırsa, o, hansı vergini ödəyir?

Əgər, vergi ödəyicisinin illik gəliri Danimarkada müəyyən miqdardan yuxarıdırsa, o, aşağı-qrup vergiyə

əlavə olaraq hansı qrup vergini ödəyir?

Əgər, vergi ödəyicisinin illik gəliri Danimarkada daha çoxdursa, o, aşağı-qrup və orta-qrup vergiyə əlavə
olaraq hansı qrup vergini ödəməlidir.

0.5

0.35

Vergi sisteminin stimullaşdırıcı olması,vergi dərəcələrinin aşağı olması

təhsilə yönəlmiş xərclərin (yatırımların) artımının stimullaşdırılması, vergi avuarı, əmlakın yenidən satışından
vergi tutmalar

•
Vergi dərəcələrinin aşagı olması

Vergi sisteminin elastikliyi

80 faizini

90 faizini•
50 faizini

70 faizini

Avtomobilin topdan satış qiymətinə

mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə•
Fransa rezidentlərinə avtomobilin topdan satış qiymətinə, qeyri-rezidentlərə isə avtomobilin qət etdiyi
məsafəyə görə

Avtomobilin topdan satış qiymətinə və mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə

2, 3, 5

1, 2, 5•
1, 2, 4

2, 3. 4

yuxarı-qrup vergini

aşağı-qrup vergini•
orta-qrup vergini

maksi-qrup vergini

yuxarı-qrup vergini

orta-qrup vergini•
maksi-qrup vergini

mini-qrup vergini
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347

348

349

350

351

352

Danimarkada əmlak vergisi onun dəyərinin neçə faizini təşkil edir?

Danimarkada dolayı vergilərə hansı vergilər aiddir?

Danimarkada bütün mal və xidmətlərə münasibətdə ƏDV-nin dərəcəsi neçə faizdir?

Danimarkada qəzetlər üçün ƏDV neçə faiz dərəcəsi tətbiq edilir?

Danimarka şirkətlərinə xarici şirkətlərlə rəqabət imkanı vermək və ikiqat vergitutmanı aradan qaldırmaq
məqsədilə ixrac mallarından vergi necə tutulur?

Danimarkada mineral su vergisi hər litr üçün neçə DKK təşkil edir?

Danimarkada spirt məhsulları üçün vergi 100%-lik spirtin hər litri üçün neçə DKK təşkil edir?

mini-qrup vergini

yuxarı-qrup vergini•
başqasını ödəmir

maksi-qrup vergini

0,5%-ni

1%-ni•
5%-ni

bu vergi yoxdur

ƏDV, mədən vergisi və ekoloji vergilər

ƏDV, gömrük rüsumları, ekoloji vergilər və aksiz rüsumları•
gömrük rüsumları, mədən vergisi və aksiz rüsumları

ƏDV, gömrük rüsumları, mədən vergisi və aksiz rüsumları

0.05

0.25•
0.2

0.15

vergi tutulmur

0.0•
0.18

0.1

20%-lə

vergi tutulmur•
0%-lə

10%-lə

vergi tutulmur

1,15 DKK•
0,15 DKK

5,0 DKK

vergi tutulmur

•
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354

355

356

357

358

Norveç Krallığının mərkəzi vergi idarələri hansı fəaliyyətlə məşğul olur?

Norveç Krallığının dairə vergi hesablama idarəsinin əsas vəzifələri hansılardır? 1. yerli vergi hesablama
idarələrinə vergi məsələləri üzrə yardım göstərmək və məlumatlandırmaq, onların fəaliyyətinə nəzarət etmək; 2.

dairə daxilində ƏDV-nin işlənməsi və auditi; 3. ünvan və doğum tarixinin dəyişdirilməsi ilə bağlı əhali registrinə

edilən müraciətlərə baxılması; 4. vergi informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə; 5. vergi ödəyiciləri ilə əlaqələrin
koordinasiyası və nəzarətin təşkili

Norveç Krallığında vergiyə cəlb edilən korporativ mənfəətlərə (adi gəlirlər) neçə faizli vergi dərəcəsi

tətbiq edilir?

Norveç Krallığında pay sahibləri üçün bütün dividendlər vergi tutulan gəlir hesab edilir. Həmin

məbləğlərdən hansı faizlə vergi tutulur?

Norveç qitə şelfində həyata keçirilən neft fəaliyyətləri hansı vergilərə cəlb olunur?

Norveç qitə şelfində neft fəaliyyəti hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?

150 DKK•
20 DKK

100 DKK

vergi informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə

xüsusi sənaye və ya vergi ödəyicisi qruplarından vergi tutulması ilə•
əmlakın qeydiyyatı ilə

vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı ilə

1, 3, 4, 5

1, 2, 3, 5•
1, 2, 3, 4

2, 3, 4, 5

0.38

0.28•
0.2

0.18

0.18

0.28•
0.2

0.38

dövlət rüsumuna, xüsusi neft vergisi və müxtəlif yığımlar şəklində vergiyə

korporativ vergiyə, xüsusi neft vergisinə və müxtəlif yığımlar şəklində vergiyə•
gəlir vergisinə

mədən vergisinə

0.18

0.28•
0.2

0.38
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360

361

362

363

364

365

Norveçdə neft istehsalından müstəsna mənfəət əldə edildiyi halda, bu fəaliyyətə münasibətdə hansı vergi

tətbiq edilir?

Norveçdə istehsal quraşdırılması və boru kəmərləri üçün amortizasiya cədvəli tətbiq edilir. İllik

amortizasiya dərəcəsi investisiyanın qoyulduğu ildən neçə faiz təşkil edir?

Norveçdə əmək haqqı gəlirləri üçün ən yüksək vergi həddi neçə faiz təşkil edir?

Norveçdə ƏDV-nin standart dərəcəsi neçə faizdir?

Norveçdə ərzaq məhsullarına ƏDV-nin dərəcəsi neçə faizdir?

Norveçdə işçilərin maaşlarının hansı hissəsi sosial fondlara daxil olur?

Finlandiyada ən mühüm əhəmiyyət daşıyan vergilərdən biri şirkət vergisidir. Bu verginin dərəcəsi neçə
faizdir?

0.28

50% ilə xüsusi vergi•
10% ilə xüsusi vergi

0.2

0.1

0.16•
0.28

0.17

0.425

0.478•
0.178

0.5

0.18

0.25•
0.2

0.15

0.18

0.13•
0.2

0.15

8%-i

7,8%-i•
1,0%-i

5,8%-i

0.2

0.29•
0.1

0.3
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367

368

369

370

371

372

Finlandiyada qeyri-rezidentlər fin mənbələrindən dividentlərə görə hansı faiz dərəcəsi ilə vergi ödəyirlər?

Finlandiyada ümumi gəliri neçə avrodan az olduqda bələdiyyə vergisi ödənilmir?

Finlandiya ərazisində işləyən xarici mütəxəssislərin və ekspertlərin əmək haqqının və gəlirlərinin ilk iki ildə

vergi dərəcəsi neçə faiz təşkil edir?

Finlandiyada qeyri-rezidentlər fin mənbələrindən müəllif qonorarına, faizlərə, əmək haqqına və pensiyaya
görə hansı faiz dərəcəsi ilə vergi ödəyirlər?

Finlandiyada mənfəət vergisinin mütləq dərəcəsi neçə faizdir?

Finlandiyada neçə avroyadək gəlirlər bu vergidən azad edilir?

Finlandiyada aksizlər hansı aşağıdakı mallardan tutulur? 1. alkoqollu içkilər; 2. tütün məmulatı; 3. xalçalar;

4. alkoqolsuz içkilər; 5. yeyinti yağları; 6. şəkər (qənd); 7. maşın təkərləri; 8. yem (yağ emalı sənayesinin

tullantısı kimi); 9. duru yağlar və sürtgü yağları; 10. elektrik enerjisi və elektrik daşıyıcıları.

0.05

28%,•
0.2

0.1

1.524 avrodan

1.492 avrodan•
1.000 avrodan

2.000 avrodan

0.25

0.35•
0.3

0.2

0.3

0.35•
0.25

0.15

0.3

0.29•
0.25

0.15

15.0

43.0•
52.0

22.0

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10•
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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374

375

376

377

378

379

Bütün vergi tutulan gəlirlər Yaponiyada neçə kateqoriyaya bölünür?

Finlandiyada rezident hesab edilən fiziki şəxslər ölkə hüdudlarından kənarda faktiki bazar qiyməti ilə

dəyəri neçə avrodan çox olan əmlakı da daxil olmaqla bütün əmlakına görə 0,9% dərəcəsi ilə əmlak vergisi
ödəyir?

Finlandiyada nəqliyyat vergisi nədən tutulur? 1. minik avtomobillərindən; 2. kommersiya məqsədli

müxtəlif daşıyıcı avtomobillərdən; 3. çəkisi 3000 kiloqramadək olan avtomobillərdən; 4. çəkisi 1875
kiloqramadək olan avtomobillərdən; 5. motosikllərdən.

Finlandiyada əlavə dəyər vergisinin standart dərəcəsi neçə faizdir?

Finlandiyada büdcəyə ödənilməli olan bütün vergilərin (bələdiyyələr və əmlak üzrə) məbləği dövlət gəlir

vergisinin neçə faizindən artıq olmamalıdır?

Finlandiyada dövlət gəlir vergisi proqressiv dərəcələrlə ödənilir. Gəlirlərin həcmindən asılı olaraq

diferensasiya hansı həddi təşkil edir?

Finlandiyada bələdiyyə vergilərinin dərəcələri yerli qanunvericilik aktlarından asılı olaraq hansı həcmdə

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

0.03

0.016•
0.025

0.035

3,2 miliyon avrodan

1,1 miliyon avrodan•
1,5 miliyon avrodan

2,1 miliyon avrodan

1, 4, 5

1, 2, 4•
1, 3, 5

2, 3, 5

0.3

0.22•
0.18

0.2

90%-dən

70%-dən•
50%-dən

20%-dən

5%-dən 30%-dək

7%-dən 39%-dək•
39%-dək

7%-dək
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381

382

383

384

385

müəyyən edilmişdir?

Fin Kilsəsinin nümayəndələri hansı dərəcə ilə vergi ödəyirlər?

Finlandiyada daşınmaz əmlakın verilməsi üzrə əməliyyatlardan hansı dərəcə ilə vergi tutulur?

Hollandiyada mənfəət vergisi üzrə vergi bəyannamələri hesabat dövründən sonrakı hansı müddət ərzində
vergi orqanına təqdim edilməlidir?

Hollandiyada hansı halda mənfəət vergisi üzrə bəyannamələrinin verilməsi üçün vergi ödəyiciləri möhlət

verilə bilər?

Hollandiyada dövlət orqanları vergi ili qurtardıqdan sonra hansı müddət ərzində vergi ödəyicisinin
vergisinin son həcmini müəyyən etməyə borcludurlar?

Hollandiyada başqa yeni faktlar müəyyən edilmədiyi halda, dövlət orqanları hesablanmış vergiləri hansı

müddət ərzində tutmaq hüququna malikdirlər?

15% və 30%

15% və 20%•
10% və 20%

10% və 30%

0.06

1-2%•
0.05

3-4%

0.1

0.04•
0.06

0.08

15 gün

5 aylıq dövr•
3 aylıq dövr

1 aylıq dövr

Əgər vergi ödəyicisi vergi orqanlarına cari ilə görə vergi tutulan mənfəətin həcmi haqqında proqnoz təqdim
edərsə

Əgər vergi ödəyicisi vergi orqanlarına əvvəlki ilə görə vergi tutulan mənfəətin həcminin qiymətləndirilməsini
təqdim edərsə

•
Əgər vergi ödəyicisi vergi orqanlarına əvvəlki ilə görə vergi tutulan mənfəətin həcminin qiymətləndirilməsi
üçün balans təqdim edərsə

Əgər vergi ödəyicisi vergi orqanlarına cari ilə görə vergi tutulan mənfəətin həcminin qiymətləndirilməsini
təqdim edərsə

9 ay

3 il•
1 il

5 il

9 ay

•
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387

388

389

390

391

392

Hollandiyada xarici investorların gəlirlərindən vergilər hansı müddət ərzində tutula bilər?

Hollandiyada əgər vergi ödəyicisini vergi müfəttişinin qərarı qane etməzsə, bu qərarın qəbul edildiyi
gündən hansı müddət ərzində apelyasiyə məhkəməsinə şikayət ərizəsi verə bilər.

Hollandiyada uduşlardan vergi oyun müəssisələrinin lotereyalardakı uduşlardan neçə faiz dərəcəsi ilə

tutulur?

Hollandiyada dividendlərə görə verginin baza dərəcəsi neçədir?

Hollandiyada tək vergi ödəyicisi üçün vergiyə cəlb edilməyən aşağıdakı minimum hədd müəyyən

edilmişdir?

Hollandiyada ailə cütlüyü üçün vergiyə cəlb edilməyən aşağıdakı minimum hədd müəyyən edilmişdir?

Hollandiyada gəlirin məbləği 45.325 avroyadək olduqda neçə faiz dərəcəsi iləvergi tutulur?

5 il•
1 il

3 il

6 il

12 il•
3 il

5 il

3 ay

2 ay•
9 ay

6 ay

0.26

0.25•
0.23

0.24

10.0

0.25•
0.33

0.155

15.407 avro

5.925 avro•
6.925 avro

10.666 avro

15.407 avro

11.8503 avro•
5.925 avro

10.666 avro
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395

396

397

398

399

Hollandiyada müvəqqəti işləyən fiziki şəxslər hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?

Hollandiyada ƏDV-nin standart dərəcəsi neçə faiz təşkil edir?

Hollandiyada aşağıda göstərilənlərdən hansılar 6% dərəcəsi ilə ƏDV cəlb olunur?

Belçikanın vergi sistemi üçün xarakterik olan vergilər hansılardır?

Belçikada korporasiyaların mənfəət vergisinin ödəyisiləri kimlərdir?

Belçikada şirkət istehsal etdiyi məhsulun istehsal və satış xərclərini vergiyə cəlb olunan gəlirdən çıxmaq
hüququna malikdirmi?

Belçikada mənfəət vergisinin maksimal dərəcəsi nə qədərdir?

0.33

0.275•
0.155

0.25

0.33

0.35•
vergiyə cəlb olunmur

0.275

0.2

0.175•
0.155

0.185

ərzaq məhsullarına və sərnişin nəqliyyatı xidmətlərinə

ərzaq məhsullarına, alkoqolsuz içkilərə, mehmanxana xidmətlərinə, sərnişin nəqliyyatı xidmətlərinə•
ərzaq məhsullarına, mehmanxana xidmətlərinə, sərnişin nəqliyyatı xidmətlərinə

ərzaq məhsullarına, alkoqolsuz içkilərə, sərnişin nəqliyyatı xidmətlərinə

proporsional vergilər

dolayı vergilər•
birbaşa vergilər

proqressiv vergilər

idarə orqanları ölkə ərazisində yerləşən bütün şirkət və təşkilatlar

hüquqi şəxs hesab olunan və idarə orqanları ölkə ərazisində yerləşən bütün şirkət və təşkilatlar•
hüquqi şəxs hesab olunan və idarə orqanları ölkə ərazisində və onun hüdudlarından kənarda olan bütün
şirkət və təşkilatlar

hüquqi şəxs hesab olunan rezident və qeyri- rezident şəxslər

yalnız məhsulun satış xərclərini çıxmaq hüququna malikdir

malikdir•
malik deyil

yalnız məhsulun istehsal xərclərini çıxmaq hüququna malikdir

0.35

•
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402

403

404

405

406

Belçikada mənfəət vergisinin maksimal dərəcəsinin neçə faizi həcmində böhran yığımı tutulur?

Belçikada gəlirlərinin həcmi 24.789 avroyadək olan korporasiyalardan hansı dərəcə ilə vergi tutulur?

Belçikada gəlir xaricdə əldə olunubsa və artıq vergi tutulubsa həmin gəlirdən vergitutma dərəcəsi nə

qədər azaldılır?

Belçikada mənfəət ölkəyə xaricdən gətirilibsə və əldə olunduğu yerdə vergiyə cəlb olunubsa, şirkətin

mənfəət vergisi nə qədər azaldılır?

Belçikada müəssiəsə tərəfindən öz səhmlərinin alışı zamanı kapitalın müvafiq hissələrinin qiymətindən artıq
olan məbləği hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?

Belçikada kənd təsərrüfatı xammalı, dərman, kitab, qəzet, kommunal xidmətlər, sərnişin nəqliyyatı

xidmətləri, mehmanxana biznesi üçün ƏDV dərəcəsi nə qədər müəyyən edilmişdir?

Belçikada zəruri tələbat malları və dərmanlar üçün ƏDV dərəcəsi nə qədər müəyyən edilmişdir?

0.39•
0.38

0.37

0.04

0.03•
0.06

0.05

0.45

0.3•
0.38

0.43

0.65

0.75•
0.3

0.5

azaldılmır

0.25•
0.3

0.5

ümumi müəyyən olunmuş qaydada

0.43•
0.23

0.33

0.12

0.07•
0.3

0.21
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409

410

411

412

Belçikada banklar, sığorta şirkətləri, maliyyə xidmətləri, təhsil və səhiyyə sahələri hansı dərəcə ilə ƏDV
cəlb olunurlar?

Aşağıdakılardan hansılar Lüksemburqda mənfəət vergisinin ödəyiciləridir? 1. tam yoldaşlıq; 2. açıq və

qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlər; 3. komandit yoldaşlıq cəmiyyətləri; 4. məhdud məsuliyyətli yoldaşlıq

cəmiyyətləri; 5. mənfəətsiz müəssisələr; 6. kooperativlər

Lüksemburqda vergiyə cəlb edilən mənfəət necə müəyyən edilir?

Lüksemburqda rezident kompaniyanın gəlir məbləği 9.916-14.874 avro olduqda hansı dərəcə ilə
mənfəət vergisinə cəlb edilir?

Lüksemburqda rezident kompaniyanın gəlir məbləği 32.548 avrodan yuxarı olduqda hansı dərəcə ilə

mənfəət vergisinə cəlb edilir?

Latviyada müəssisələrin gəlir vergisinin ödəyiciləri aşağıdakılardan hansılardır? 1. səhmdar təşkilatlar və
məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər; 2. dini təşkilatlar; 3. dövlət və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən

subsidiyalaşdırılan və öz təsərrüfat fəaliyyətindən gəlir əldə edən təşkilatlar; 4. daimi nümayəndəliklər.

vergiyə cəlb olunmur

0.06•
A) 12%

0.07

0.1

vergiyə cəlb olunmur•
0.21

0.12

1, 3, 5

2, 4, 6•
1, 2, 3

2, 3, 4

hesabat dövrünün gəlir və xərcləri arasındakı fərq kimi

cari və əvvəlki hesabat dövrlərinə aktivlərin dəyərləri arasındakı fərq kimi•
cari hesabat dövründəki aktiv və öhdəliklərin dəyərləri arasındakı fərq kimi

hesabat dövrlərinə aktiv və öhdəliklərin dəyərləri arasındakı fərq kimi

188 avro + 8.816-dan artıq olan məbləğin 30%-i

198 avro + 9.916 -dan artıq olan məbləğin 50%-i•
188 avro + 8.816-dan artıq olan məbləğin 50%-i

198 avro + 9.916 -dan artıq olan məbləğin 30%-i

11.890 avro + 42.548 – dən artıq olan məbləğin 30%-i

10.743 avro + 32.548 – dən artıq olan məbləğin 33%-i•
4.462 avro + 14.874 -dən artıq olan məbləğin 30%-i

7.437 avro + 32.548 -dən artıq olan məbləğin 42,6%-i

1, 2, 4

1, 2, 3•
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414

415

416

417

418

419

Latviyada müəssisə və təşkilatların gəlirlərinə verginin dərəcəsi neçə faiz təşkil edir?

Latviyada mənfəət vergisi üçün vergi dövrü hansı müddəti əhatə edir?

Hansı hallarda vergi ödəyicisi ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata düşməlidirlər?

Latviyada ƏDV-nin dərəcəsi neçə faizdir?

Latviyada sahibkarlardan gəlir vergisi hansı dərəcə ilə tutulur?

Latviyada gəlir vergisinin ödəyicisi kimlərdir?

Latviyada gəlir vergisinin vergitutma bazası necə müəyyən edilir?

•
2, 3, 4

1, 2, 4

0.27

0.25•
0.2

0.22

yarımillik

təqvim ili•
təqvim ayı

rüb

malların və xidmətlərin vergi tutulan dövriyyəsinin həcmi 3 aylıq dövr ərzində 10.000 latı keçərsə

malların və xidmətlərin vergi tutulan dövriyyəsinin həcmi 12 aylıq dövr ərzində 10.000 latı keçərsə•
malların və xidmətlərin vergi tutulan dövriyyəsinin həcmi 12 aylıq dövr ərzində 12.000 latı keçərsə

malların və xidmətlərin vergi tutulan dövriyyəsinin həcmi 6 aylıq dövr ərzində 10.000 latı keçərsə

0.2

0.18•
0.17

0.16

0.24

0.25•
0.2

0.22

əcnəbi fiziki şəxslər

rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər•
rezident fiziki şəxslər

qeyri-rezident fiziki şəxslər

gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olmayan xərclər çıxılmaqla

gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı yol verilən xərclər çıxılmaqla•
gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı yol verilən xərclər çıxılmamaqla

gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı yol verilən xərclər toplanmaqla
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425
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427

Latviyada gəlir vergisinin bəyannaməsi nə vaxt təqdim edilir?

Latviyada işçilər sosial sığorta fondlarına ödənişləri hansı dərəcə ilə ödəyirlər?

Litvada hökumət xərcləri ölkədə mövcud olan aşağıdakı hansı vergilər hesabına formalaşır? 1. hüquqi

şəxslərdən vergi; 2. satışdan vergi; 3. fiziki şəxslərin gəlir vergisi; 4. əlavə dəyər vergisi.

Litvanın milli büdcənin gəlirlərinin neçə faizini əlavə dəyər vergisi təşkil edir?

Litvanın əlavə dəyər vergisi neçə faizlə tutulur?

Litvada hüquqi şəxslərin mənfəəti neçə faizlə vergiyə cəlb edilir?

Litvada torpaq vergisini mülkiyyətində xüsusi torpaq sahəsi olan şəxslər neçə faiz dərəcəsi ilə ödəyirlər?

Aşağıdakı hansı mallar və xidmətlər Litvada ƏDV-dən azaddır? 1. bankların və digər maliyyə

hesabat dövründən sonrakı ilin fevralın 1-dək

hesabat dövründən sonrakı ilin aprelin 1-dək•
hesabat dövründən sonrakı ilin aprelin 31-dək

hesabat dövründən sonrakı ilin martın 1-dək

0.125

0.09•
0.05

0.12

1, 2, 3

1, 3, 4•
2, 3, 4

1, 2, 4

0.27

0.43•
0.3

0.25

0%, 10%, 20 %

0.18•
0.2

10%, 20%

0.2

0.24•
0.22

0.25

2-5%

0.015•
0.02

2-3%
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430

431

432

433

təşkilatlarının göstərdiyi xidmətlər; 2. dərmanlar və tibb avadanlıqları; 3. turist xidmətləri; 4. qəzet və kitab

nəşrləri, onların yayılması.

Litvada fiziki şəxslərin gəlir vergisi hansı şəxslərə tətbiq edilir?

Litvada əsas iş yerində əldə edilən gəlirlər hansı qaydada və dərəcə ilə fiziki şəxslərin gəlir vergisinə cəlb
olunur?

Litvada aşağıdakı hansı mallara aksizlər tətbiq edilir? 1. alkoqollu içkilər və tütün; 2. yanacaq, yanacaq

və sürtgü materialları; 3. kofe, şokolad, kakao, bijuteriya, qızıl və gümüş məmulatları; 4.bütün növlərdən olan

nəşr məhsulları.

Estoniyanın vergi qanunvericiliyinə əsasən dövlət vergilərinə aşağıdakı hansı vergilər aid edilir? 1. fiziki
şəxslərin gəlir vergisi; 2. korporativ gəlir vergisi; 3. ekologiya vergisi; 4. sosial vergi.

Estoniyanın vergi qanunvericiliyinə əsasən dövlət vergilərinə aşağıdakı hansı vergilər aid edilir? 1. əlavə

dəyər vergisi; 2. satışdan vergi; 3. aksilər; 4. torpaq vergisi.

Estoniya Respublikasının rezidentlərinin gəlir vergisinin vergitutma bazasını nə təşkil edir?

1, 2, 3

1, 2, 4•
2, 3, 4

1, 3, 4

yalnız rezident müzəssisələrə

hüquqi şəxs statusu olmayan şəxslərə və müəssisələrə•
yalnız hüquqi şəxs statusu olmayan şəxslərə

yalnız hüquqi şəxs statusu olmayan müəssisələrə

vergiyə cəlb edilməyən minimum çıxılmadan 35% dərəcəsi ilə

vergiyə cəlb edilməyən minimum çıxıldıqdan sonra 33% dərəcəsi ilə•
vergiyə cəlb edilməyən minimum çıxıldıqdan sonra 32% dərəcəsi ilə

vergiyə cəlb edilməyən minimum çıxıldıqdan sonra 30% dərəcəsi ilə

1, 3, 4

1, 2, 3•
2, 3, 4

1, 2, 4

2, 3, 4

1, 2, 4•
1, 2, 3

1, 3, 4

2, 3, 4

1, 3, 4•
1, 2, 3

1, 2, 4

yalnız Estoniya Respublikasında əldə edilən əmlak gəlirləri

•
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436
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438

439

Vergi qanunvericiliyinə əsasən hansı hallarda fiziki şəxs Estoniya Respublikasının rezidenti hesab olunur?

Estoniya Respublikasında vergiyə cəlb edilən gəlirə əsasən aşağıdakılardan hansılar aid edilir? 1. muzdlu

işdən gəlir (maaş, əmək haqqı, bonuslar və digər bu növ mükafatlar); 2. sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir; 3.
birdəfəlik maddi yardımlar; 4. faiz gəlirləri.

Estoniya Respublikasında vergiyə cəlb edilən gəlirə əsasən aşağıdakılardan hansılar aid edilir? 1. royalti;

2. birdəfəlik maddi yardımlar; 3. ticarədən əldə olunan gəlirlər; 4. əmlakın dəyərinin artımından gəlir.

Estoniya Respublikasında fiziki şəxslərin gəlir vergisinin dərəcəsi neçə faiz təşkil edir?

Estoniyanın vergi sistemi hansı vergilərdən ibarətdir?

Estoniyada fiziki şəxslərin gəlirlərindən hansı üsulla vergi tutulur?

ümumdünya gəlirləri•
yalnız Estoniya Respublikasında əldə edilən gəlirlər

yalnız Estoniya Respublikasından kənarda əldə edilən gəlirlər

Estoniyada daimi qeydiyyatda deyildirsə və ya istənilən 12 aylıq dövr ərzində 183 gün və ya ondan artıq
Estoniyada qalmayıbsa

Estoniyada daimi yaşayış yeri mövcuddursa və ya istənilən 12 aylıq dövr ərzində 183 gün və ya ondan artıq
Estoniyada qalıbsa

•
Estoniyada daimi yaşayış yeri mövcud deyildirsə, və ya istənilən 6 aylıq dövr ərzində 183 gün və ya ondan
artıq Estoniyada qalıbsa

Estoniyada daimi qeydiyyatdadırsa və ya istənilən 24 aylıq dövr ərzində 183 gün və ya ondan artıq
Estoniyada qalıbsa

2, 3, 4

1, 2, 4•
1, 2, 3

1, 3, 4

2, 3, 4

1, 3, 4•
1, 2, 3

1, 2, 4

0.15

0.2•
0.18

0.19

Dövlət vergilərindən, inzibati ərazilər üzrə tutulan vergilərdən və bələdiyyələr tərəfindən tutulan yerli
vergilərdən ibarətdir

Dövlət vergilərindən və inzibati ərazilərdə bələdiyyələr tərəfindən tutulan yerli vergilərdən ibarətdir•
Dövlət vergilərindən, regional vergilərdən və inzibati ərazilərdə bələdiyyələr tərəfindən tutulan yerli
vergilərdən ibarətdir

Dövlət vergilərindən, subyeklərin vergilərindən və inzibati ərazilərdə bələdiyyələr tərəfindən tutulan yerli
vergilərdən ibarətdir

Dörd şkalalı cədvəllə proqressiv üsulla

Proporsional üsulla vergi tutulur, yəni gəlirlərin məbləğindən asılı olmayaraq vahid vergi dərəcəsi tətbiq edilir•
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Estoniyada korporativlərin gəlirlrindən neçə faizlə vergi tutulur?

Estoniyada sosial verginin ümumi dərəcəsi neçə faiz təşkil edir?

Sinqapurda hökumətin büdcə siyasətinin uzunmüddətli məqsədləri aşağıdakılardan hansılardır? 1. daimi,
inflyasiyasız iqtisadi inkişafın dəstəklənməsi və yardımın göstərilməsi; 2. iqtisadi inkişafın dəstəklənməsi və

yardımın göstərilməsi; 3. şəxsi sektor üçün insan və maliyyə resurslarının artırılması məqsədilə, ictimai sektorun
payının artmasına yol verməmək; 4. şəxsi sektor üçün insan və maliyyə resurslarının artırılması məqsədilə,

ictimai sektorun payının azaldılması; 5. balanslaşdırılmış büdcəni təmin etmək, yəni əsas fəaliyyətdən gələn

gəlirdən ümumi cari xərclərin və inkişaf xərclərinin maliyyələşdirilməsi.

Sinqapurun vergi siyasətinin əsas məqsədi aşağıdakılardan hansılardır? 1. gəlirlərin artırılması; 2. iqtisadi
və sosial məqsədlərin stimullaşdırılması; 3. sahibkarlıq fəaliuyyətinin stimullaşdırılması; 4. xərclərin

minimallardırılması; 5. investisiya şəraitinin yaradılması

Korporativ gəlir vergisi Sinqapurdan əldə edilmiş və ya toplanmış gəlirlərdən və ya Sinqapurdan kənarda
əldə edilmiş aşağıdakı hansı gəlirlərə münasibətdə tutulur? 1. ticarət və ya biznes fəaliyyətindən əldə edilmiş

gəlir və ya mənfəət; 2. ticarət fəaliyyətindən əldə edilmiş gəlir; 3. biznes fəaliyyətindən əldə edilmiş mənfəət; 4.

dividend, faiz və güzəştlər; 5. xərclər və illik gəlirlər; 6. icarə haqqı, royalti, mükafat və əmlakla bağlı digər
gəlirlər; 7. satışdankənar gəlirlər

Şirkətə mərkəzi idarəçilik və nəzarət Sinqapurda həyata keçirilirsə həmin şirkət Sinqapurun rezidenti

hesab edilirmi?

Proqressiv üsulla

Proqressiv və reqressiv üsulla

0.25

22% dərəcəsi ilə vergi tutulur•
0.2

0.24

32% təşkil edir

33% təşkil edir•
30% təşkil edir

35% təşkil edir

3, 4, 5

1, 3, 5•
1, 2, 3

2, 3, 5

4.5

1.2•
2.3

3.4

2, 4, 6, 7

1, 4, 5, 6•
1, 2, 3, 4

1, 3, 5, 7
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450

451

Sinqapurda fəaliyyət göstərən qeyri-rezident şirkətlər Sinqapur mənbəli gəlirlərinə və Sinqapurda əldə
etdikləri xarici mənbəli gəlirləri vergiyə cəlb olunurlarmı?

Sinqapurda hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra hansı müddət ərzində şirkət Nəzarətçiyə vergiyə cəlb

olunan gəlirləri haqqında hesabatı təqdim etməyə borcludur?

Sinqapurda əgər şirkət hesabat ilinə münasibətdə vergiyə cəlb olunmalıdırsa və həmin hesabat ilinin 31
mart tarixinədək bəyannamə təqdim etməyibsə o, nəzarətçini həmin hesabat ilinin hansı tarixindən vergiyə cəlb

olunması haqqında məlumatlandırmalıdır?

Qısa müddətli daşınmaz əmlak əməliyyatlarının hansı dövrü ərzində əldə edilən gəlirlərdən başqa

Sinqapurda ləri tətbiq edilmir?

Sinqapurda əldə olunmasının 1-ci ilində daşınmaz əmlakın satılmasından əldə edilən gəlirlərin neçə faizi
Kapital Vergisinə cəlb olunur?

Sinqapurda əldə olunmasının 3-cü ilində daşınmaz əmlakın satılmasından əldə edilən gəlirlərin neçə faizi

kapital vergisinə cəlb olunur?

Sinqapurda yaranmış daimi müəssisələrlə əlaqəlidirsə edilir

Edilir•
Edilmir

Sinqapur mənbəli gəlirlərinə və Sinqapurda əldə etdikləri xarici mənbəli gəlirlərinə münasibətdə edilir

Yalnız ödəmə mənbəyində əldə olunan gəlirləri vergiyə cəlb olunur

Sinqapurda yaranmış daimi müəssisələrlə əlaqə olunmuş gəlirlər olunur•
Olunurlar

Olunmurlar

30 gün

3 ay•
1 ay

20gün

31 aprel

14 aprel•
15 aprel

20 aprel

İlk 2 ilində

İlk 3 ilində•
İlk 6 ayı ərzində

İlk 1 ili ərzində

0.333

1.0•
0.8

0.666

0.666

0.333•
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Sinqapurda şirkətin ümumi amortizasiya məbləğlərinin vergi məqsədləri üçün maliyyə hesablarından

çıxılmasına yol verilirmi?

Sinqapurda şirkətə aşağıdakı hansı məqsədlər üçün çəkilmiş kapital xərclərinin daha dəqiq müəyyən
edilməsi üçün kapital güzəştləri verilir? 1. sənaye binaları və ya strukturları; 2. təsdiq edilmiş texnologiya və

patentlər; 3. zavod və maşınqayırma; 4. plantasiyalar; 5. neft kəmərləri; 6. kənd təsərrüfatı

Sinqapurda ticarət məqsədləri ilə tutulmuş sənaye binalarının tikinti xərcləri üçün güzəştlər aşağıdakı

kimidir:

Sinqapurda plantasiyaların tikintisi və strukturu, əkinçilikdə torpağın təmizlənməsi üçün istifadə olunan
kapital xərcləri hansı müddət ərzində eyni məbləğdə aşağı salınır?

Sinqapurda zavod və maşınqayırmada əsas müddətdə əmələ gəlmiş kapital xərclərinə üçün ilkin güzəşt nə

qədər müəyyən edilmişdir?

Sinqapurda əmlakın növündən asılı olaraq onun istifadəyə yararlılıq müddəti nə qədər ola bilər?

•
1.0

0.8

Amortizasiya məbləğləri maya dəyərinə aid edilir

Verilmir•
Yol verilir

Müəyyən edilmiş normativlər həddində

2, 3, 4, 6

1, 2, 3, 4•
2, 3, 4, 5

3, 4, 5, 6

Tikinti xərclərinin əmələ gəldiyi il üçün ilkin güzəştlər 10%

Tikinti xərclərinin əmələ gəldiyi il üçün ilkin güzəştlər 25%•
Tikinti xərclərinin əmələ gəldiyi il üçün ilkin güzəştlər 20%

Tikinti xərclərinin əmələ gəldiyi il üçün ilkin güzəştlər 15%

3 il

10 il•
8 il

5 il

0.35

0.2•
0.25

0.3

5, 6, 8, 10 və 16 il

1, 3, 5, 7 və 10 il•
3, 5, 7, 10 və 12 il

3, 6, 8, 10 və 16 il
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Sinqapurda istehsalçı tərəfindən ticarət fəaliyyəti məqsədilə istifadə edilmiş texnologiya və patent

hüquqlarının əldə edilməsi xərcləri neçə il müddətində bərabər dövrlərdə ləğv edilə bilər?

Saziş imzalanmamış ölkədə xarici vergi ödəyən Sinqapur rezidenti aşağıdakı gəlirlərə münasibətdə
birtərəfli vergidən azaddır: 1. peşəkar, məsləhət və digər xidmətlərdən əldə edilmiş gəlir; 2. dividend gəlirləri;

3. əmək gəlirləri; 4. satışdankənar gəlirlər; 5. əmlakın satışından olan gəlirlər; 6. daşınmaz əmlakın satışından

olan gəlirlər

Sinqapurda fiziki şəxslərin gəlir vergisi hansı gəlirlərindən tutulur?

Sinqapurda fiziki şəxslərin hansı gəlirlərinə görə vergiyə cəlb olunur?

Sinqapurda qısa müddətdə xidmət göstərən şəxslər, əgər fəaliyyət müddətləri neçə günü keçmirsə vergiyə

cəlb olunmurlar?

Sinqapurda fiziki şəxslərin gəlirləri 20001-dən – 30000 (S $) olduqda hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb
olunur?

Sinqapurda əmlaka münasibətdə ödəniləcək vergi əmlakın hansı dəyərinə müvafiq vergi dərəcəsi tətbiq

etməklə hesablanır?

ləğv edilə bilməz

5 il•
3 il

7 il

4, 5, 6

1, 2, 3•
2, 3, 4

3, 4, 5

Bilavasitə cari ilin muzdlu işdən olan gəlirlərindən

Bilavasitə əvvəlki ilin gəlirlərindən•
Bilavasitə cari ilin gəlirlərindən

Bilavasitə əvvəlki ilin muzdlu işdən olan gəlirlərindən

Rezidentlər mənbəyi Sinqapurdan kənarda olan lakin özü Sinqapurda alınan gəlirlərə

Sinqapurda göstərilən xidmətlərdən əldə etdiyi gəlirlərinə, həmçinin rezidentlər mənbəyi Sinqapurdan kənarda
olan lakin özü Sinqapurda alınan gəlirlərə

•
Sinqapurda göstərilən xidmətlərdən əldə etdiyi gəlirlərinə

B) Sinqapurda və onun hüdudlarından kənarda göstərilən xidmətlərdən əldə etdiyi gəlirlərinə

45 günü

70 günü

75 günü

60 günü•

0.15

0.04•
0.06

0.09
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Sinqapurda Əmlak Vergisi haqqında Qanuna əsasən hər ilə münasibətdə əmlak sahibinin yaşayış
məqsədilə istifadə etdiyi yaşayış binasına dair vergi dərəcəsi nə qədərdir?

Sloveniyada royalti və faizlər hansı dərəcə ilə vergi tutulur?

Aşağıdakılardan hansılar Sloveniyada fərdi gəlir vergisinin tutulduğu gəlirlər kateqoriyasına daxildir? 1.
muzdlu işdən gəlir; 2. sahibkarlıqdan gəlir; 3. kənd və meşə təsərrüfatından gəlir; 4. icarə və royaltilərdən gəlir;

5. əmlakdan gəlir; 6. satışdankənar gəlir; 7. faiz gəlirləri

Sloveniya Respublikasında son 12 aylıq dövrdə vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim edilən malların və ya
xidmətlərin dəyəri hansı məbləği keçərsə, ƏDV ödəyiciləri kimi qeydiyyatdan keçməyə məsuliyyət daşıyırlar?

Türkiyədə aşağıdakılardan hansı vergi növləri müəyyən edilərək ödənilir? 1. yaşıllıq vergisi; 2. miras

vergisi; 3. əlavə dəyər vergisi; 4. malcəhət; 5. tacar; 6. zəkat; 7. sənaye vergisi; 8. hərbi mükəlləfiyyət vergisi.

Məhdud mükəlləflər, iqamətgahları Türkiyədə olmayan və Türkiyədə 180 gündən az müddətdə olan

şəxslər hansı qaydada vergi ödəyirlər?

Qalıq dəyərinə

İllik dəyərinə•
Balans dəyərinə

Bazar qiyməti ilə dəyərinə

0.15

0.04•
0.06

0.1

0.18

0.15•
0.1

0.125

1, 3, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5•
2, 3, 4, 5, 6

3, 4, 5, 6, 7

25.000 avronu

25.000 avronu•
15.000 avronu

35.000 avronu

7; 8

2; 3•
1; 4

5; 6

gəlirin 50 faizi məbləğində vergi ödəyirlər

yalnız Türkiyədə əldə etdikləri gəlirə görə•
əldə etdikləri bütün gəlirə görə
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Türkiyədə aşagıda göstərilən hansı şəxslər gəlir vergisindən azad deyillər?

Turkiyədə fiziki şəxslərin gəlirlərindən tutulan verginin mütərəqqil şkala üzrə nəzərdə tutulmuş aşağı
norması neçə faiz müəyyən edilmişdir?

Türkiyədə mənfəət vergisinin dərəcəsi neçə faizdir?

Türkiyədə mənfəət vergisi nə zama ödənilir?

Türkiyədə mənfəət vergisində gəlirdən çıxılmayan xərclər hansılardır?

Türkiyədə mənfəət vergisi ödəməyən təşkilatlar aşağıdakılardan hansılardır?

Türkiyədə ixrac edilən aksizli mallar aksiz vergisinə cəlb edilirmi?

vergi ödəməkdən azad edilirlər

kiçik əkinçilər, immiqrantlar və mühacirlər, diplomatik nümayəndəliklər;

təmir işlərini yerinə yetirən şəxslər, daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslər.•
səyyar pərakəndə satışla məşğul olanlar, kəndlərdə işləyən kiçik sənətkarlar;

səyyar kiçik sənətkarlar, əl sənətləri ilə məşğul olan sənətkarlar;

35 faiz

15 faiz•
20 faiz

27 faiz

25 faiz

20 faiz•
18 faiz

22faiz

vergi orqanına vergi bəyannaməsinin verildiyi gündən əvvəl, poçt vasitəsilə göndərildikdə isə bəyannamənin
vergi orqanına çatdığı gündən sonrakı yeddi gün ərzində

vergi orqanına vergi bəyannaməsinin verildiyi gün, poçt vasitəsilə göndərildikdə isə bəyannamənin vergi
orqanına çatdığı gündən sonrakı üç gün ərzində

•
vergi orqanına vergi bəyannaməsinin verildiyi gündən sonra, poçt vasitəsilə göndərildikdə isə
bəyannamənin vergi orqanına çatdığı gündən sonrakı dörd gün ərzində

vergi orqanına vergi bəyannaməsinin verildiyi gündən iki gün sonra, poçt vasitəsilə göndərildikdə isə
bəyannamənin vergi orqanına çatdığı gündən sonrakı beş gün ərzində

ali yığıncaq xərcləri, birləşmə, parçalanma, müəssisənin ləğv və ixtisarlaşdırma xərcləri.

səhmlərdəki payına görə hesablanan və ödənən faizlər•
qiymətli kağızların buraxılış xərcləri;

quruluş və təşkilatlanma xərcləri;

Təbii inhisar subyektləri

Milli Lotoreya İdarəsi, elmi tədqiqat işləri ilə məşğul olan müəssisələr, Qiymətli Kağızların Tənzim Fondu•
Səhmdar cəmiyyətlər, Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər

Maliyyə orqanları, kredit təşkilatları, banklar

“10” dərəcə ilə cəlb edilir

“0” dərəcə ilə cəlb edilir•
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482
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484

Türkiyədə həyata keçirilən aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansı ƏDV-yə cəlb edilmir?

Türkiyədə hansı faiz dərəcələri ilə ƏDV tutulur?

Türkiyədə ƏDV-nin hesabat dövrü əsasən hansı vaxtdır?

Türkiyədə vergi agentləri üçün ƏDV-nin hesabat dövrü hansı vaxtdır?

Türkiyədə maye yanacaq vergisi üçün hesabat dövrü hansı müddəti əhatə edir?

Türkiyədə möhür vergisinin ödəyicisi kimlərdir?

Türkiyədə Avtonəqliyyat vasitələrinə görə verginin ödəyiciləri kimlərdir?

•
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır

“20” dərəcə ilə cəlb edilir

hər cür şans oyunlarının təşkil edilməsi və oynanılması

gömrük qanunvericiliyinə əsasən təkrar ixrac malları sayılan malların idxalı.•
hər cür mal və xidmət idxalı;

boru xətti ilə neft və qazın daşınması

5%, 7%, 17%

1%, 8%, 18%.•
2%, 10%, 20%

3% 10%, 22%

ildir

rübdür•
aydır

altı aydır

hesabat təqdim edilmir

bir aydır•
həmin gündür

rübdür

bir il

bir ay•
rüb

satış dövrü

yalnız notariuslar

qanuna əlavə edilən cədvəldəki möhür vergisinə cəlb edilən sənədləri imzalayan şəxslər•
hüquqi şəxslər

fiziki şəxslər

bürün fiziki və hüquqi şəxslər

Dövlət Avtomobil Müfəttişliyində və Nəqliyyat Nazirliyinin Mülki Aviasiya Baş İdarəsində şəxsi
vərəqəsində adlarına avtonəqliyyat vasitələri qeyd olunan fiziki və hüquqi şəxslər

•
yalnız Dövlət Avtomobil Müfəttişliyində şəxsi vərəqəsində adlarına avtonəqliyyat vasitələri qeyd olunan
fiziki şəxslər
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Türkiyədə avtonəqliyyat vasitələri vergisinin dərəcəsi müəyyən edilərkən avtomobillərin hansı texniki
şərtləri əsas götürülür?

Türkiyədə əmlak vergisinin ödəyiciləri kimdir?

Türkiyədə Miras Vergisinin ödəyicisi kimlərdir?

Türkiyədə Miras Vergisi necə ödənilir?

İsraildə verginin büdcəyə ödənilməsi və büdcədən verginin ödənilməsi üzrə ƏDV bəyannamələrini hansı

orqanlara təqdim edilir?

İsraildə vergi ödəyicisi verginin büdcəyə ödənilməsi və büdcədən verginin ödənilməsi üzrə ƏDV

bəyannamələrini hər hansı kommersiya bankına vermək üçün nə ödəməlidir?

İsraildə vergi ödəyicisi hansı halda ƏDV üzrə bəyannaməni həm banka, həm də vergi orqanlarına təqdim
edə bilərlər?

yalnız Nəqliyyat Nazirliyinin Mülki Aviasiya Baş İdarəsində şəxsi vərəqəsində adlarına avtonəqliyyat
vasitələri qeyd olunan hüquqi şəxslər

sərf etdiyi yanacağın növü

mühərrikin həcmi və istifadə müddəti•
zavod istehsal tarixi

cəkisi

yalnız qeyri-rezident hüquqi şəxslər

mülkiyyətində daşınmaz əmlak olan şəxslər•
bütün şəxslər

yalnız hüquqi şəxslər

əmlakı yalnız irsən keçməklə əldə edən şəxslər

əmlakı vəsiyyətnamə verilməsi yolu ilə və ya irsən keçməklə əldə edən şəxslər•
əmlakı yalnız vəsiyyətnamə verilməsi yolu əldə edən şəxslər

qanunvericilikdə bu növ vergi növü nəzərdə tutulmur

bəyannamə verildikdən sonra üç dəfəyə - mart, may və noyabr aylarında

bəyannamə verildikdən sonra iki dəfəyə - may və noyabr aylarında•
bəyannamə verildikdən sonra bir dəfəyə

bəyannamə verildikdən sonra dörd dəfəyə - rüblər üzrə

Dövlət xəzinədarlığına

xüsusi səlahiyyətli banklara•
Maliyyə Nazirliyinə

Vergilər Nazirliyinə

banka vermək hüququ yoxdur

bəyannamənin işlənib-hazırlanması üzrə haqq•
dövlət rüsumu

yığım

ƏDV üzrə ödəniləcək, yaxud büdcədən qaytarılacaq vergi məbləği 25 min şekeldən çox olduqda

•
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İsraildə təftiş işi aşağıdakı hansı istiqamətlərdə aparılır?

Argentinada əlavə dəyər vergisinin standart dərəcəsi nə qədərdir?

Argentinada telekommunikasiya xidmətləri, qaz və elektrik təchizatı, bəzi su təchizatı və çirkab sularının

işlənməsi xidmətləri hansı dərəcə ilə ƏDV vergiyə cəlb olunur?

Avstraliyada mal və xidmətlərə görə ƏDV-nin standart dərəcəsi nə qədərdir?

Avsraliyada ƏDV-nin standart dərəcəsi nə qədərdir?

Çexiya Respublikasında ƏDV-nin standart dərəcəsi nə qədərdir?

ƏDV üzrə ödəniləcək, yaxud büdcədən qaytarılacaq vergi məbləği 14 min şekeldən çox olduqda•
ƏDV üzrə ödəniləcək, yaxud büdcədən qaytarılacaq vergi məbləği 24 min şekeldən az olduqda

ƏDV üzrə ödəniləcək, yaxud büdcədən qaytarılacaq vergi məbləği 35 min şekeldən çox olduqda

Uçot və hesabat məlumatlarının araşdırılması və vergi ödəyicisinin təsərrüfat əlaqələrinin aşkar edilməsi
(yaxın təşkilatların, səhmdarların, baş (ana) şirkətlərin aşkarlanması həyata keçirilir),aşkar edilmiş əlaqələrin
xarici mənbələrdən alınan məlumatlarla müqayisəsi.

Ümumi məlumatların yoxlanılması və vergi ödəyicisinin əsas əlaqələrinin aşkar edilməsi (yaxın təşkilatların,
səhmdarların, baş (ana) şirkətlərin aşkarlanması həyata keçirilir), aşkar edilmiş əlaqələrin xarici mənbələrdən
alınan məlumatlarla müqayisəsi

•
Ümumi məlumatların təhliliı və vergi ödəyicisinin təsərrüfat əlaqələrinin aşkar edilməsi (yaxın təşkilatların,
səhmdarların, baş (ana) şirkətlərin aşkarlanması həyata keçirilir), aşkar edilmiş əlaqələrin xarici mənbələrdən
alınan məlumatlarla müqayisəsi.

İlkin məlumatların araşdırılması və yaxın təşkilatların, səhmdarların, baş (ana) şirkətlərin aşkarlanması həyata
keçirili, aşkar edilmiş əlaqələrin xarici mənbələrdən alınan məlumatlarla müqayisəsi

0.23

0.21•
0.2

0.22

vergiyə cəlb olunmur

0.27•
0.07

0.17

0.27

0.1•
0.07

0.17

0.35

0.2•
0.25

0.3

0.2

0.19•
0.17

0.18
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Hindistanda ƏDV-nin standart dərəcəsi nə qədərdir?

MDB ölkələrində təyinatına görə hansı əsas vergi güzəştləri tətbiq olunur? 1. istehsal və sahibkarlıq

fəaliyyətinin ümumi stimullaşdırılmasına yönəldilən vergi güzəştləri; 2. kommersiya fəaliyyətinin ümumi
stimullaşdırılmasına yönəldilən vergi güzəştləri; 3. müəyyən sosial məsələlərin həllinə yönəldilmiş vergi

güzəştləri; 4. müəyyən iqtisadi məsələlərin həllinə yönəldilmiş vergi güzəştləri; 5. kənd təsərrüfatı profilli emal
müəssisələrinin stimullaşdırılmasına yönəldilən vergi güzəştləri

Gürcüstanda aşağıdakı hansı əməliyyatlar aksiz vergisindən azaddır? 1. aksizli malların icracı; 2.

Gürcüstanın ərazisinə fövqəladı halların, faciələrin aradan qaldırılması üçün idxal olunan aksizli mallar; 3. aksizli

malların yenidən ixracı; 4. Gürcüstan ərazisindən göndərilən aksizli mallar; 5. gömrük anbarlarında
yerləşdirilmiş idxal aksiz malları; 6. yardım və xeyriyyə məqsədilə Gürcüstana daxil olan idxal aksiz malları; 7.

Gürcüstan ərazisinə müvəqqəti daxil olan idxal aksiz malları.

0.145

0.125•
0.13

0.136

3, 5

1, 3•
1, 2

2, 4

2, 4, 6, 7

2, 4, 5, 6

1, 3, 4, 5

1, 3, 5, 7•


