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0405y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0405Y Maliyyә monitorinqi
1 Maliyyә monitorinqinin әsas metodu deyildir …

•

iqtisadi tәhlili
hesabların hesab yoxlaması
duz cavab yoxtı
tәftiş
Sosioloji tәdqiqat

2 Tәftiş olmur …

•

Tam
Tematik
duz cavab yoxtı
Qismәn
Qabaqcadan

3 Dövlәt xәzinadarlığı hәyata keçirmir

•

Dövlәt büdcәsi vә dövlәt büdcәdәnkәnar fondların icrasına nәzarәti
Ölkә üzrә bütövlükdә dövlәt maliyyәsinin vәziyyәtinә bәzarәti
Dövlәtin daxili vә xarici borclarının Mәrkәzi bankla birgә nәzarәtini
duz cavab yoxtı
Büdcә tәşkilatlarının fәaliyyәtinә kassa nәzarәtini

4 Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә monitorinqi hәyat keçirmir …

•

duz cavab yoxtı
Dovlәt büdcәsi vә büdcәdәn kәnar dövlәt fondlarının vәsaitlәrinin mәqsәdli istifadә edilmәsinә nәzarәti
Dövlәt icra hakimiyyәti orqanlarının fәaliyyәtinә nәzarәti
Tәşkilatın maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin yoxlama vә tәftişinin aparılması
Dövlәt büdcә vәsaitlәrinin daxil olma vә xәrclәnmәsinә nәzarәti

5 Monitorinq  budur

•

Subyektin maliyyә vәziyyәtinin yoxlama mәcmusini
duz cavab yoxtı
Subyektin maliyyә vәziyyәtinin daimi nәzarәti
Subyektin maliyyә vәziyyәtinin tamamilә vә yaxud tәrәflәrdәn biriinin daimi nәzarәti. Subyektin maliyyә nәzrәtinin xüsusi
proqramını

6 Dövlәt Sığorta Nәzarәti Xidmәti nә zaman yaradılmışdır?

•

duz cavab yoxtı
a2009cu il 5 fevral
b 2010cu il 10 mart
2009cu il 9 fevral
d2009cu 23 fevral

7 Sәyyar vergi yoxlamasının elementlәrindәn deyil

•

duz cavab yoxtı
c Vergitutma obyektlәri
a Vergilәrin hesablanması vә büdcәyә ödәnilmәsi
Tibbi vә sanitar yoxlamanın keçirilmәsi
d Bәyannamәlәrin tәqdim edilmәsi xüsusiyyәtlәri

8 Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin hansı vergi yoxlamaları var?

•

c Büdcә vә gәlir
b Kameral vә Gizli
Sәyyar vә kameral
a Sәyyar vә mәrkәzdәn
duz cavab yoxtı
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9 MMX ilә ölkәdaxili әmakdaşlıq etdiyi orqanlardan deyil

•

b auditorlar palatası
amaliyyә nazirliyi
duz cavab yoxtı
dDövlәt gömrük komitәsi
iqtisadiyyat nazirliyi

10 Kredit tәşkilatlarını vәzifәlәrindәn deyil

•

duz cavab yoxtı
d Mәblәğdәn asılı olmayaraq , xarici dövlәtlәrin siyasi xadimlәrinin pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla әmәliyyatları
Müvafiq sәnәdlәrin әn azı 1 il saxlanması
c 20000 manata bәrabәr vә ya 20000 manatdan artiq mәblәğdә hәyata keçirilәn nağd әmәliyyatlar
a Müştәri vә benefisiarların eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası

11 MMX iştirakçısı olan Kredit tәşkilatları hansı miqdardampul vә hәmin dәyәrrdә әmlaka gorә MM orqanlarına mәlumat
yollamalıdır?

•

duz cavab yoxtı
a 5000manat qәdәr vә daha cox
b 10000 manat qәdәr vә daha çox
c 30000 manat vә 40000 manat arasında
20000manat qәdәr vә daha çox

12 Bazel komitәsi prinsiplәrinә hansı aid deyil

•

c Hesabaların açılması vә Müştәri identifikasiyası ilә bağlı ümumi rәhbәrli
b Banklar üçün müştәrilәrlә bağlı lazımi ehtiyat tәdbirlәri görmәk
duz cavab yoxtı
d Beynәlxalq pul köçürmәlәrinә dair ödәnişörtülmә mәlumatları ilә bağlı lazımi ehtiyyat tәdbirlәri vә şәffaflıq
Baknların vә digәr hüquqi şәxslәrin fәaliyyәtinә son qoymaq

13 .MNXi hansı standartlar әsasında prisiplәrdәn istifadә etmir?

•

b FATF standartları
a Bazel Komitәsi
Iso standartları
d Volfsberq prinsiplәri
14.Bazel komitәsi prinsiplәrinә hansı aid deyil

14 Maliyyә Monitorinqi xXidmәti beynәlxaq әmәkdaşlıq aparırmı?

•

butun vabablar sefdi
b Hәlәki belә bir mәlumat yoxdur
Bәli, aparır
c Beynәlxalq әmәkdaşlıq orqanları MNXni uzv qәbul etmәyib
a Xeyir, lazım deyil

15 Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә vermiş kimlәr haqqında mәlumatları yaymaq olmaz?

•

butun vabablar sefdi
d Bank işçilәri vә vәkillәr
a Vәkillәr vә prokurorlar
c Hüquqi sәxslәr vә fiziki şәxslәr
Notariuslar vә auditorlar

16 Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının yaradılma mәqsәdlәrindәn deyil

•

c ödәniş sistemlәri fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması, tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtinә
b sığorta sahәsinә nәzarәti
butun vabablar sefdi
a qiymәtli kağızlar bazarına nәzarәt etmәk
vergilәrin toplanmasına vә nәzarәtinә yardım etmәk

17 AR Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
butun vabablar sefdi
b Özәl qurumdur
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•
18

Hansı Maliyyә Manitorinqi Xidmәtinin subyeklәrindәn deyil?

•
19

butun vabablar sefdi
a Kredit tәşkiltaları
b Lotereya satışını hәyata keçirәnlәr
Muzeylәr
c Investisiya vә qeyridövlәt , pensiya fondları

Maliyyә Manitorinqi Xidmәti nә zaman yaradılmışdır?

•
20

a Hüquqi şәxsdir
Publik hüquqi şәxsdir
d Icraedici orqandır

c 2010cu il 1 yanvar
c vergidәn tamamilә azad olunmuş vә dövlәt nәzarәti zәif olan zonalar
butun vabablar sefdi
a 2009cu il 10 mart
2009cu il 3 fevral

Ofşor zonalar nәdir?

•

b dövlәt nәzarәti vә vergilәrin çox olduğu zonalar
avergidәn azad zonalar
butun vabablar sefdi
ddövlәt nәzarәtinin güclü olduğu, lakin vergilәrin olmadığı zonalar
vergidәn tamamilә azad olunmuş vә dövlәt nәzarәti zәif olan zonalar

21 ÇPY mәrhәlәlәrindәn deyil ?

•
22

Pulların Toplama mәrhәlәsi
a Bu pulların yerlәşdirilmәsi (maliyyә vә qerimaliyyә)
butun vabablar sefdi
b Әmәliyyat mәrhәlәsi
d İnteqrasiya mәrhәlәsi( tәmiz pulların әldә edilmәsi

Hansı Çirkli pulların yuyulması mexanizmlәrinә aid deyil?

•

butun vabablar sefdi
a Fiktiv şirkәtlәr
c Daşınmaz әmlak vasitәsilә
Telefonla
d Banklar vasitәsilә

23 Çirkli pulların yuyulması kimin adı ilә bağlıdır?

•
24

Çirkli pulların yuyulması ilk dәfә hansı ölkәdә yaranmışdır?

•
25

butun vabablar sefdi
c Rüfәt Aslanlı
a Feyzuli Әlәkbәrov
b Meir Lanski
Al Kapone

butun vabablar sefdi
aAlmaniyada , 1850ci il
bFransada ,1910cu il
ABŞ, 1931ci il
CMeksika,1890cı il

Çirkli pulların yuyulması dedikdә,

•

butun vabablar sefdi
apulların qanunilәşdirilmәsi nәzәrdә tutulur.
dcinayet yolu ilә әldә edilmiş pulların dövlәtin hesabına köçürülmәsi nәzәrdә tutulur.
Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş maliyyә vәsaitlәrinin "gizli iqtisadiyyat"dan rәsmi iqtisadiyyata keçirilmәsi vә onlardan sonrakı
mәrhәlәdә açıq şәkildә istifadә edilmәsi nәzәrdә tutulur.
bleqallaşdırılmış pulların cinayet yolu ilә yenidәn çirkli pullara çevrilmәsi nәzәrdә tutulur.
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26 Maliyyә monitorinqinin mahiyyәtinә aid deyil:

•

D.
A.
C.
B.

qeyriqanuni yolla әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin mәnbәyinin aşkarlanması
dövlәt qurumlarının illik hesabatlarının yoxlanması
terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinin qarşısının alınması
cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin leqallaşdırılmasının qarşısının alınması

27 Bunlardan hansı Maliyyә monitorinqinin subyekti deyil?

•

D)Dövlәt poçt vә rabitә xidmәtlәri
Mәrkәzi Bank
C)Lombardlar
A)Kredit tәşkilatları

28 /aliyyә monitorinqi xidmәti neçәnci ildәn fәaliyyәtә başlayıb?

•

D. 2011
2009.0
B. 2007
A. 2005

29 Bölmә müdiri müştәri ilә iş üzrә hansı formada cinayyәt yolu ilә әldә edilmiş gәlirlәrinın vә terrorizmin
maliyyәlәşdirmәsinin leqallaşdırılması ( yuyulması) risqinin sәviyyәsin ( dәrәcәsinin) qiymәtlәndirir)

•

B) Müştәridәn risqin dәrәcәsi haqqında mәlumatları soruşur
D)Ancaq Mәcburi nәzarәtә daxil olan әmәliyyat üzrә risqin yüksәk dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirir.
C) Müştәriyә birinci müraciәt halında risqin olmadığını göstәrir
Qaydalarda müәyyәn olunan әlamәtlәr istifadә olunur.
A) Müştәri ilә iş üzrә bölmә rәhbәri müәyyәn olunan meyarlardan istifadә edir

30 Fiziki şәxs müştәrinin sadәlәşdirilmiş identifikasiyası prosedurasının aparılmasında hansı informasiya zәruri müәyyәn
edilmәlidir?

•

D)Hәyata keçirdiklәri әmәliyyatlar.
Soyadı, adı, atasının adı; şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd
A) Soyadı, adı, atasının adı
B) Düzgün cavab göstәrilmәmişdir

31 Hüquqi şәxs olan müştәrinin identifikasiyası (eynilәşdirilmәsi) prosedurasının aparılması prosesindә aşağıda
sadalananlardan hansı zәruridir?1)Tam vә qısadılmış adı;2)Dövlәt reqistriyası haqqında 4) Kontakt telefon vә faks
nömrәlәri.mәlumatlar;3)Yerlәşdiyi ünvanı и poçt ünvanı;

•

C) 2) vә 4)
1), 2), 3) vә 4)
B) 1) vә 3)
A) 1) vә 2)

32 Sehmlerin buraxilmasi ve aciq yerlesdirilmesi vasitesi ile celb edilen,pul vesaitini qiymetli kagizlara investisiya
eden,habele qiymetli kagizlarin alqi satqisi uzre fealiyyeti heyata keciren ve diversifikasiya edilmis investisiya portfeline sahib
olan aciq tipli sehmdar cemiyyeti adlanir:

•

E) hesablama palatasi
investisiya fondu
C)faktorinq teskilatlari
B) sigorta teskilatlari
D)lizinq teskilatlari

33 Bookmakers e aid deyil?

•

A) online mercler
kredit verilmesi
C)telefon mercleri
B)at yarislari
D)idman yarislari

34 Nәzarәt orqanlarina aid deyil?

•

A)sigortaci , tәkrarsigortaci
auditorlar palatasi
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C)kredit tәskilatlari
B)notariuslar
D)lizinq xidmәtlәri

35 Cinayet yolu ile elde edilmis pul vesaitlerinin ve ya diger emlakin leqallasdirilmasi ve terrorculugun
maliyyelesdirilmesinin qarsisinin alinmasi adlanir

•

E)maliyye monitorinqi idaresi
maliyye monitorinqi xidmeti
C)maliyye monitorinqi sistemi
B)maliyye monitorinqi nezareti
D)maliyye monitorinqi hesabati

36 Yerlere getmeden vergi odeyicisi terefinden teqdim edilen vergi hesablamalari adlanir?

•

E)tax roll call
kameral vergi yoxlamasi
C)tax audit
B) seyyar vergi yoxlamasi
D)vergi yoxlamasi

37 Maliyye monitorinqi sferasindaki orqanlara aid deyil?

•

E)faktorinq teskilatlari
merkezi bank
A)hesablama palatasi
B)kredit teskilatlari
D)lizinq teskilatlari

38 Maliyye monitorinqi xidmetine aid deyil:

•

E)terrorculugun maliyyelesdirilmesine qarsi mubarize sahesinde vahid informasiyani tetbiq edir
toplanilan melumatlari merkezi banka tehvil verir
C)terrorizmin maliyyelesdirilmesinin qarsisinin alinmasi
B)cinayet yolu ile elde edilmis emlakin leqallasdirilmasi haqqinda melumatlarin elde edilmesi
A)cinayet yolu ile elde edilmis pul vesaitleri haqqinda melumatlarin toplanilmasi

39 Azerbaycan Respublikasinin Maliyye Bazarlarina Nezaret Palatasi publik huquqi sexs yaradilmisdir:

•

D)9 iyun 2016 ci il 89 nomreli fermanina esasen
3 fevral 2016 ci il 760 nomreli fermana esasen
C)4 mart 2016 ci il 65 nomreli fermanina esasen
B)23 fevral 2009 cu il 66 nomreli fermana esasen

40 Kameral vergi yoxlamasi beynelxalq tecrubede adlandirilir:

•

D)cameral inspection
desk audit
C)tax audit
B tax inspection
E) tax roll call

41 Maliyye monitorinqinin subyektlerine daxil deyil:

•

A)kredit teskilatlari
merkezi bank
C)lombardlar
B)qiymetli kagizlar bazarlarinin professional istirakcilari
D)katalizator teskilatlari

42 Maliyyә terrorizmi sahәsindә dövlәt kredit tәşkilatlarına qanunlarının pozulmasına görә nәzarәt orqanı tәrәfindәn hansı
sanksiyalar tәtbiq edilmәlidir?

•

c) lisenziyanın geri alınması
b)nzibati cәrimәlәr
a)Fәailiyyәtin inzibati qaydada dayandırılması
d) düzgün cavab yoxdur
) a), b) vә c)
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43 Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının yaradılma mәqsәdlәrindәn deyil

•

d) düzgün cavab yoxdur
vergilәrin toplanmasına vә nәzarәtinә yardım etmәk
c)ödәniş sistemlәri fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması, tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtinә
b)sığorta sahәsinә nәzarәti
a)qiymәtli kağızlar bazarına nәzarәt etmәk

44 AR Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası

•

d) düzgün cavab yoxdur
Publik hüquqi şәxsdir
B)Özәl qurumdur
A)Hüquqi şәxsdir
D) Icraedici orqandır

45 Hansı Maliyyә Manitorinqi Xidmәtinin subyeklәrindәn deyil

•

d) düzgün cavab yoxdur
Muzeylәr
b)Lotereya satışını hәyata keçirәnlәr
a)Kredit tәşkiltaları
c) Investisiya vә qeyridövlәt , pensiya fondları

46 Maliyyә Monitorinqi Xidmәti nә zaman yaradılmışdır?

•

d) düzgün cavab yoxdur
2009cu il 23 fevral
c) 2009cu il 3 fevral
a)2009cu il 10 mart
d) 2010cu il 1 yanvar

47 Ofşor zonalar nәdir?

•

d) düzgün cavab yoxdur
vergidәn tamamilә azad olunmuş vә nәzarәti zәif olan zonalar
b dövlәt nәzarәti vә vergilәrin çox olduğu zonalar
avergidәn azad zonalar
ddövlәt nәzarәtinin güclü olduğu, lakin vergilәrin olmadığı zonalar

48 ÇPY mәrhәlәlәrindәn deyil ?

•

d) düzgün cavab yoxdur
Pulların nağdılaşdırılması
B) Әmәliyyat mәrhәlәsi
A) Bu pulların yerlәşdirilmәsi (maliyyә vә qerimaliyyә)
C) İnteqrasiya mәrhәlәsi( tәmiz pulların әldә edilmәsi

49 Hansılar Çirkli pulların yuyulması mexanizmlәrinә aid deyil?

•

d) düzgün cavab yoxdur
a)saxta şirkәtlәr
C) Daşınmaz әmlak vasitәsilә
Telefonla
D)Banklar vasitәsilә

50 Çirkli pulların yuyulması kimin adı ilә bağlıdır?

•

d) düzgün cavab yoxdur
Al Kapone
d Meir Lanski
b)Feyzuli Әlәkbәrov
e Rüfәt Aslanlı

51 Çirkli pulların yuyulması ilk dәfә hansı ölkәdә yaranmışdır?

•

DMeksika,1890cı il
ABŞ, 1931ci il
bAzәrbaycanda 2009cu
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aAlmaniyada , 1850ci il
C_Fransada ,1910cu il

52 Çirkli pulların yuyulması dedikdә

•

duz cavab yoxtı
Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş maliyyә vәsaitlәrinin "gizli iqtisadiyyat"dan rәsmi iqtisadiyyata keçirilmәsi vә onlardan sonrakı
mәrhәlәdә açıq şәkildә istifadә edilmәsi nәzәrdә tutulur.
bleqallaşdırılmış pulların cinayet yolu ilә yenidәn çirkli pullara çevrilmәsi nәzәrdә tutulur.
apulların qanunilәşdirilmәsi nәzәrdә tutulur.
dcinayәt yolu ilә әldә edilmiş pulların dövlәtin hesabına köçürülmәsi nәzәrdә tutulur.

53 Bölmәnin әmәkdaşı müştәri ilә iş üzrә xidmәtdә yerlәşәn şәxslәri öyrәnmәk vә identifikasiya etmәlidirmi?

•

duz cavab yoxtı
Bәli, AR qanunvericiliyi ilә müәyyәnlәşәn bütün bank әmәliyyatların başa çatmasına vә digәr әmәliyyatların mәblәğindәn yuxarı
mәblәğә.
C) Konkret limitlәşdirmә nәzәrdә tutulmalıdır.
B) Bu konfindensiallıq qorunmalıdır
D) Heç biri

54 Әmәiyyatların tәsnifatlaşdırılması üzrә müştәri ilә iş üzrә bölmәnin әmәkdaşı qeyri әmәliyyatları hansı yoxlamaya
әsaslanır?

•

C) Vergi ödәmәlәrinә görә
D) Şübhәli momentlәәrә görә
Başa çatmış әmәliyytaların mәblәğindәn asılı olmayaraq, gәlirlәrin mümkün leqallaşdırılması haqqında әmәkdaşda şübhә yaranarsa,
müştәri şübhәli xüsusiyyәtlәri meyarlarının toplusuna görә
B) ümumi toplanan mәlumatlara görә
duz cavab yoxtı

55 Müştәri ilә iş üzrә bölmәnin әmәkdaşı müştәrinin identifikasiyası nәticәsindә alınan hansı mәlumatları tez
tez yenilәmәlidir?

•

Çirkli pulların yuyulmasında
Bütün bu hallarda,
Heç bir halda
Әmәliiyat halında
Maliyyә intizamını pozduqda

56 Maliyyә monitorinqinin әsas problemlәrinә aid deyildir …

•

Maliyyә monitorinqinin vahid hüquqi bazasının olmaması
nәzarәt orqanlarının işçilәrinin yüksәk dövriyyәsi
müxtәlif nәzarәt orqanlarının çox saylı olmasıa
keyfiyyәtsiz iş vә qanunvericiliyin pozulmasına görә işçilәrin aşağı maliyyә öhdәliyi

57 Maliyyә monitorinqinin әsas vәzifәlәrinә nә aid deyil?

•

duz cavab yoxtı
maliyyә sisteminin bütün hissәlәrinin xәrclәrinin yoxlama
vәsaitlәrin sәmәrәli istifadәsi üçün oğurluq qarşısının alınması vә ehtiyatların aşkarlanması
mühasibat uçotu vә hesabat qaydalarına riayәt
gәlirlәrin düzgün vә vaxtında daxil olmasının düzgünlüyünün yoxlanılması

58 Azәrbaycan Qiymaәtli kağızlar, Sığorta bazarına Bak bazarına lombardlara nәzarәti hansı orqan hәyat keçirir?

•

Hesblama Palatası
Maliyyә bazarlarına nәzarәt palatası
Maliyyә nazirliyi
Audit palatası
Nazirlәr kaineti

59 Maliyyә nәzarәti funksiyasına daxil deyil ...

•

duz cavab yoxtı
vәsaitlәrin vaxtında daxil olması vә xәrclәnmәsinin tәmin edilmәsi
maliyyә proseslәrinin tәşviqinin intensivlәşdirilmәsi
maliyyә sistemindә böhranlı vәziyyәtlәrin qarşısının alınması
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pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında vaxtında vә etibarlı mәlumat tәmin edilmәsi

60 İctimai maliyyә pozuntularına aid deyil ...

•

duz cavab yoxtı
tәşkilatların zәrәrli fәaliyyәti
bir subyektin vәsaitlәrini digәrindә gizli olaraq istifadә edilmәsi
Maliyyә resurlarından suiistifadә edilmәsi
Korrupsiya

61 Sosialiqtisadi proseslәr nәzarәt zәrurәtinin әsas sәbәblәrinә daxil deyildir ...

•

duz cavab yoxtı
maliyyә pozuntularının aşkar edilmәsi
Konkret fәaliyyәtin müvәffәqiyyәtlә inkişafını arzu etmәk
böhran halların qarşısının alınması әhәmiyyәti
müәyyәn inkişaf prosesindә 100%lik ehtimalın olmaması

62 AR Hesablama Palatasının Funksiyalarına daxil deyil …

•

duz cavab yoxtı
Maliyyә nazirinin vәzifәyә tәyin edilmәsi vә vәzifәdәn azad edilmәsi
Dövlәt büdcәsi vә dövlәt büdcәdәnkәnar fondlarının gәlir vә xәrclәr vәsaitlәrinә nәzarәt
dövlәt vәsaitlәrinin vә dövlәt әmlakından istifadә effektivliyini vә uyğunluğunun müәyyәn etmәsi
Dövlәt qanun layihәlәrinin maliyyә qiymәtlәndirilmәsi

63 Maliyyә nәzarәti budur …

•

duz cavab yoxtı
Pul ehtiyyatlarının hәrәkәtinin tәhlili vә yoxlanılması, üstüstә düşmәsinin monitoronqi üzrә subyektiv insan fәaliyyәtinin
monitorinqi, müqayisәsi, tәhlili vә maliyyә resursları hәrәkәtinin yoxlama tәdbirlәrinin mәcmuisi
Tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtinin yoxnılma mәsәlәri üzrә hәrәkәtlәrin mәcmuisi
Maliyyәnin idarә etmә maddәlәrinin biridir
Maliyyәnin nәzarәt funksiyasının realizasiya edilmәsi forması

64 Maliyyә nәzarәti әsas növü deyil ...

•

duz cavab yoxtı
Kompleks (inteqrasiya olunmuş) nәzarәt
Cari nәzarәt
İlkin nәzarәt
Son nәzarәt

65 Maliyyә nәzarәtinin әsas islahatlarının (yenidәn formalaşdırılmasının) başlıca istiqamәtlәridir..

•

duz cavab yoxtı
Nәzarәti vahid yöxlma aktının realizә olunması vә işlәnilmәsi
Müxtәlif nәzarәt orqanlarının uyğunlaşması(unifikasiyası)
Qanunvericiliyin pozulması vә keyfiyyәtsiz işә görә maliyyә işçilәrin mәsuliyyәtinin artırılması
Müxtәlif nәzarәt orqanlarının lazımsız vә üstüstә düşәn funksiyalarının aradan qaldırılması органов

66 Әgәr müştәri öz sәlahiyyәtlәrini bank çeki üzrә, habelә üçüncü şәxsә sәrәncamla veribsә identifikasiya kimә aid edilir?

•

 Hәm müştәriyә vә hәm dә bank çeki ilә (әmanәt) sәrәncamla sәlahiyyәt verilmiş şәxsә verilir
Bu halda identifikasiaya aparılmır
 Müştәriyә
duz cavab yoxtı
Bank çeki ilә sәrәncam üzrә sәlahiyyәt verilmiş şәxsә

67 Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası funksiyalarına aid deyil:

•

Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı
mübarizә sahәsindә vahid informasiya sisteminin tәtbiqini tәmin etmәk
duz cavab yoxtı
Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı
mübarizә sahәsindә müvafiq mәlumatları toplamaq
Aparılmış tәhlillәr nәticәsindә hәyata keçirilәn әmәliyyatda cinayәtin әlamәtlәrini müәyyәn etdikdә bu hadisәlәr barәsindә cinayәt
axtarış әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi
Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı
mübarizә sahәsindә Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq әlaqәlәrini tәmin etmәk
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68 AR Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Platası kredit tәşkilatlarında hәyata keçirmir:

•

duz cavab yoxtı
A.
Lisenziyalaşdırılma
C
Tәnzimlәmә
Kassa Әmәliyyatları
D
Nәzarәt

69 Kredit tәşkilatlarının mmaliyyә monitorinqini hәyata keçirir:

•
70

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
D.
Auditorlar plaatası
duz cavab yoxtı
A.
Dövlәt sığorta nәzarәt xidmәti
C.
Nәzarәt tәftiş idarәsi

Maliyyә monitorininin subyektlәrinә aiddir:

•

duz cavab yoxtı
Notariat Kantorları
C.
Rayon Mәrkәzi kitabxanaları
B.
Dövlәt Arxiv filialları
A.
Dövlәt Poçt Rabitә Xidmәti

71 93. AR Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt palatası:

•

duz cavab yoxtı
Publik hüquqi şәxsdir
C.
Xarici hüquqi şәxsdir
B.
Kommersiya hüquqi şәxsdir
D.
İnvestisyalı Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtdir

72 92. Maliyyә Monitorinqi orqanları:

•

duz cavab yoxtı
Analitik insitutlardır
C.
Istintaq hәrәkәti aparırlar
A.
Tәhiqiqat institutlarıdır
D.
Hüquq Mühafizә orqanlarıdır

73 Maliyyә Nәzarәtinin istiqamәtlәrinә aid deyil:

•
74

duz cavab yoxtı
Audit yoxlaması
Büdcә Nәzarәti
Büdcәnin tәrtib olunması
A) İqtisadi qanunların tәlәblәrinә riayәt etmәk

Dövlәt sığorta nәzarәti xidmәti hansıın nәzdindә fәaliyyәt göstәrir?

•

duz cavab yoxtı
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
D.
İqtisadiyyat Nazirliyi
A.
Nazirlәr KAbineti
C.
Maliyyә Nazirliyi

75 Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrin vә digәr әmlakın leqallaşdırılması vә
terrorçuluğun maliyyәlәşmәsinin qarşısının alınmasını hansının vasitәsilә hәyata keçirir?

•

duz cavab yoxtı
Maliyyә monitorunqi xidmәti
C.
Azәrbaycan Dövlәt qiymәtli kağızlar palatası
B.
Nәzarәt tәftiş idarәsi
A.
İqtisadi cinayәtkarlıqla mübarizә idarәsi

76 mumdünya bazarındakı qızılların bizim bazara uyğunlaşdırılmasını hansı sәlahiyyәtli orqan hәyata keçirir?

•

duz cavab yoxtı
Әyyar Palatası
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A.
B.
D.

Dövlәt sığorta nәzarәt xidmәti
Dağmәdәn tәşkilatı
Maliyyә monitorinqi xidmәti

77 Cәmi İki ay müddәtindә qeydiyyatdan kecmiş fәaliyyәt müddәtindә Hüquqi şәxsin hesabı üzrә 800000 AzN mәblәğindә
olan pul vәsaitlәrinin hesablanması (silinmәsi) әmәliyyatına icbari nәzarәt daxildirmi

•

E) Bәli, bütün müddәt әrzindә xidmәt hesabları daxildir
Bәli, üç ay müddәtindә qeydiyytadan keçmiş hüquqi şәxs daxildir
C) Bәli, altı ay müddәtindә qeydiyyatdan keçmiş daxildir
A) Xeyr, istәnilәn halda bu әmәliyyta icbari nәzarәtә aid deyil
D) Xeyr,üç ay müddәtindә qeydiyyatdan keşmiş belә әmәliyyatlar icbari nәzarәtә daxildir

78 Müştәri ilә iş üzrә bölmәnin әmәkdaşına 2,5 mln AzN mәblәğindә daşınmaz әmlakın müştәri tәrәfindәn hәyata keçirilәn
әmәliyyat mәlumdur.Bu әmәliyyat icbari nәzarәtә daxildirmi?

•

D) Bәli, 8001 kodu üzrә istәnilәn әmәliyyat daxildir
Düzgün cavab göstәrilmәmişdir
B) Bәli , 20000 vә ondan yuxarı әmәliyyatlar daxildir
A)Xeyr, daşınmaz әmlakla belә әmәliyyat icbari nәzarәtә daxil deyil
C) Bәli, 6001 әmәliyyat kodu üzrә bütün әmәliyyatlar daxildir

79 Hansı maliyyә monitorinqi sahәsindә Hüquq mühafizә orqanlarına aid sәlahiyyәtli qurumdur?

•

C.Azәrbaycan Respblikası Maliyyә Nazirliyi
.İqtisadi Cinayıtkarlığa Qarşı Mübarizә İdarәsi
B.Maliyyә Monitorinqi İdarәsi
A.Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası

80 Offşor zonalarda şirkәt sahibi ola bilәr:

•

D.Yalnız offşor şirkәtin yerlәşdiyi ölkәnin vәtәndaşı
.Yalnız hüquqi şәxslәr
B.Yalnız fiziki şәxslәr
A.Fiziki vә hüquqi şәxslәr

81 Aşağıdakılardan hansı Offşor şirkәtlәrә aid deyil?

•

C.Offşor şirkәtlәr üçün anonimlik tanınır
.Offşor şirkәtlәr hәm qeydiyyatda olduqları,hәm dә fәaliyyәtin hәyata keçirildiyi dövlәtlәrdә vergilәrdәn azaddır
B.Offşor şirkәtlәr adәtәn bütün yerli vergilәrdәn azad olunaraq yalnız birdәfәlik qeydiyyat rüsumu vә illik yığım ödәmәsini hәyata
keçirirlәr
A.Offşor şirkәtlәrin bütün kapitalı xaricdәn idxal olunmalıdır

82 Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı çirkli pulların yuylmasına qarşı tәdbirlәri koordinasiya edәn vә mütәmadi monitorinqlәr
aparanbeynәlxalq qruplara aiddir?

•

D.Beynәlxalq Ali Audit İnstitutları Tәşkilatı
Maliyyә Cinayәtlәri ilә Mübarizә qrupu
C.Beynәlxalq Maliyyә Fondu
A.İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı

83 Çirkli pulların yuyulması prosesinin mәrhәlәlәrinin düzgün ardıcıllığını müәyyәn edin.I. Әmәliyyat mәrhәlәsi , II.
İnteqrasiya mәrhәlәsi , III. Yerlәşdirmә mәrhәlәsi.

•

C. III,I,II
D)).II,III,I
B.I,III,II
A.III,II,I

84 Maliyyә nәzarәti fәaliyyәti haqqında deyilәnlәrdәn biri yalnışdır!

•

C.Maliyyә nәzarәti natural vә dәyәr göstәricilәri tarazlığındakı pozuntuları aşkara çıxarır
Maliyyә nәzarәti makro vә mikro tәnzimlәmә prosesindәki uyğunsuzluqları müәyyәn edir
B.Şәxsi istehlaka maliyyә nәzarәti hәyata keçirilә bilmәz
A.Maliyyә nәzarәti maliyyә fondlarının bütün hәrәkәt prosesini müşayiәt edir

85 MBN Palatası tәrәfindәn maliyyә terrorizminә qarşı mübarizә hansı tarixdәn etibarәn tәşkil olunmaqdadır?
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•

C.21 iyul 2016
3 fevral 2016
B. 25 iyun 2010
A. 28 iyun 2016

86 Azәrbaycan Respublikasında kredit tәşkilatlarına maliyyә nәzarәtini hәyata keçirir:

•

D). AR Maliyyә Nazirliyi Kredit Tәşkilatlarına Nәzarәt Komitәsi
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
. Maliyyә Monitorinqi Xidmәti
A. Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı

87 Göstәrilәnlәrdәn hansı maliyyә monitorinqinin subyektlәrinә aid deyil?

•

C. Totalizatorlar
A. Lombardlar
B. Qiymәtli metal vә daşların alqısatqısı ilә mәşğul ola tәşkilatlar
Dövlәt hüquq mühafizә orqanları

88 Maliyyә nәzarәtinin obyektlәrinә aiddir:

•

B. Büdcәnin tәhlil edilmәsi vә büdcәyә nәzarәt
İqtisadi qanunların tәlәblәrinә nәzarәt
C. Pul münasibәtlәri vә yenidәn bölgü prosesi
A. Vergi nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi

89 MMX il sonunda fәaliyyәti barәdә kimә mәlumat verir?

•

D.
C.
A.
B.
MBNP

Mәrkәzi bankın idarә heyyәtinә
Milli Mәclisә
Azәrbaycan respublikası prezidentinә
Baş nazirә

90 Çirkli pulların yuyulması haqqında qanun neçәnci ildә qәbul edilib?

•

B.
2005
A.
2003
C.
2008
D.
2015
E)) Heç, biri

91 Katalizatorlar maliyyә monitorinqinin ...

•

C.
3cü variant
Subyektidir
B.
Aidiyyatı yoxdur
A.
Obyektidir

92 Әdәbiyyatda buna hәm dә “vergilәndirilmәdәn sığınacaq” vә ya “vergisiz liman” deyilir:

•

D)Azad iqtisadi zonalar
C)green gases
B)monitorinq
offşor zonalar

93 Cinayәtkarlıq vә korrupsiyadan әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin qanunsuzcasına legitim aktivlәrә çevrilmәsi prosesi:

•

B.
Maliyyә piramidası
D.
Yaşıl iqtisadiyyat
Çirkli pulların yuyulması
C.
Maliyyә monitorinqi

94 MMX hansı mәblәğdәn yuxarı әmәliyyatları qeydiyyata alır?

•

E) 40000 manat
A.
10000 manat
C) 30000 manat
B))20000 manat
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95 Maliyyә monitorinqi xidmәti halhazırda hansı qurumun daxilindә yerlәşir?

•

B.
Mәrkәzi Bank
A.
Vergilәr nazirliyi
C))Maliyyә bazarlarına nәzarәt palatası
C.
Maliyyә nazirliyi

96 34. Bunlardan biri offşor zona deyil

•

Beliz
İsrail
düz cavab yox
Kipr
Seyşel adaları

97 33. Şübhәli әmәliyyata aid mәlumat hansı müddәt әrzindә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunmalıdır

•

düz cavab yox
Әmәliyyatın icra olunmasından sonra
Әmәliyyat icra olunarkәn
Әmәliyyat icra olunmazdan әvvәl+
Әmәliyyat icra olunduqdan 7 gün sonra

98 32. Mәşhur offşor zonalardan biridir

•

düz cavab yox
Hollandiya
Norveç
Yaponiya
Baham adaları

99 31. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tәdbirlәri koordinasiya edәn vә mütәmadi monitorinqlәr aparan beynәlxalq qrupu
seçin

•

düz cavab yox
BVF
WTO
FATF
UNDP

100 30. Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin ilk mәrhәlәsidir

•

düz cavab yox
Liberizasiya
Inteqrasiya
Yerlәşdirmә
Әmәliyyat

101 29. Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin mәrhәlәlәrindәn biridir

•

Sperkulyasiya
Birlәşdirmә
Nizamlama
A.,B. Vә D
Inteqrasiya

102 28. Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaiti vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә
qarşı mübarizә haqqında qanun layihәsini qәbul etmişdir

•

Milli Mәclis
Prezident
düz cavab yox
Mәrkәzi Bank
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası

103 27.Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaiti vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә
qarşı mübarizә haqqında qanun layihәsinin qәbul edilmәsi Azәrbaycanın aşağıdakı qurumlardan biri qarşısında öhdәliyi idi
düz cavab yox
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•

Dünya Bankı
BVF
FATF
Avropa Şurası

104 Maliyyә monitorinqinin yaranması nә ilә bağlıdır? a.Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının yaradılması b.Maliyyә
Monitorinqi Xidmәtinin yaradılması c. Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaiti vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә
terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında qanun layihәsinin qәbulu, Düzgün xronoloji ardıcıllığı seçin

•

düz cavab yox
a, c, b
b, a, c
a, b, c
c, b, a

105 Lotereyaların tәşkili vә keçirilmәsi hansı tәşkilat tәrәfindәn yerinә yetirilir

•

Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu
Bank olmayan kredit tәşkilatları
Maliyyә Monitorinq Xidmәti
MBNP
Qiymәtli Kağızlar Komitәsi

106 24.Baş dövlәt xәzinәdarlığının mәqsәdlәrinә aid deyil

•

dövlәtә mәxsus maliyyә ehtiyatlarının vahid mәrkәzdәn idarә edilmәsini tәmin etmәk
respublikada qiymәtli kağızlar bazarının formalaşmasını sürәtlәndirmәk
dövlәt borclarının vә alınmış kreditlәrin uçotunu yaxşılaşdırmaq
investisiya fondlarının işinin tәmin edilmәsi+
düz cavab yox

107 23.Tam inventarizasiya?

•

düz cavab yox
müәssisәnin,idarәnin,tәşkilatın rәsmilәşdirilmәsidir
hәr bir obyekt üçün ildә bir dәfә aparılır
tәşkilatın bütün әmlakının yoxlanması deçәkdir
müxtәlif növ materialların qalığının çixarılması

108 22.Dövrü inventarizasiya?

•

düz cavab yox
müxtәlif növ materialların qalığının çıxarılması
tәşkilatın bütün әmlakının yoxlaması demәkdir
әmlakın növ materialların vә xarakterindәn asılı olaraq konkret vaxtda aparılır
hәr bir obyekt üçün ildә bir dәfә aparılır

109 21.Qismәn inventarizasiya?

•

müәssisәnin,idarәnin,tәşkilatın rәsmilәşdirilmәsidir
müxtәlif növ materialların qalığının çıxarılması
düz cavab yox
tәşkilatın bütün әmlakının yoxlanması demәkdir
hәr bir obyekt üçün ildә bir dәfә aparılır

110 20. İnventarizasiya?

•

Әmlakın növ vә xarakterindәn asılı olaraq konkret vaxtda aparılır
hәr bir obyekt üçün ildә bir dәfә aparılır
düz cavab yox
tәşkilatın bütün әmlakının yoxlaması demәkdir
müәssәnin,idarәnin,tәşkilatın rәsmilәşdirilmәsidir

111 19.Faktiki nәzarәt metodlarının verilmiş qrupuna aid edilir?

•

nәzarәt ölçmә
mәxaric mәlumatları
düz cavab yox
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Ilkin uçot sәnәdlәri
Balans hesabatları

112 18.Faktiki nәzarәt metodları sәnәdlәrlә deyil bilәvasitә uçot obyektlәri ilә işә әsaslanır...

•

düz cavab yox
xammalla
Mühasibat qeydlәri
Ilkin uçot sәnәdlәri
müqavilәlәrin

113 17. sәnәdli nәzarәt metodları nәyin әsasında aparılır?

•

düz cavab yox
mühasibat qeydlәrinin
qismәn inventarizasiya
Faktiki nәzarәt
Inventarizasiya

114 16.maliyyә nәzarәti metodlarının nisbәtәn tanınmış tәsniflәşdirilmәsi aşağıdakılardan biridir?

•

düz cavab yox
sәnәdli nәzarәt metodları
Spesifik metodlar
Empirik metodlar
Xüsusi metodlar

115 15.Biri xüsusi metoda aiddir?

•

düz cavab yox
spesifik metodlar
Yoxlanılan şәxslәrә tәsir metodları
Balans yoxlaması
ümumelm metodlar

116 14.Yoxlanılan şәxslәrә tәsir metodlarına aiddir?

•

düz cavab yox
cәrimә
Qarşılıqlı yoxlama
Deduksiya
Iqtisadi tәhlil üsulları

117 13.Ümumelmi metodlara daxildir?

•

düz cavab yox
iqtisadiriyazi metodlar
mәcbur etmә
Inventarlaşma

118 12.maliyyә nәzarәti metodlarının nisbәtәn tanınmış tәsniflәşdirilmәsi aşağıdakılardan biridir?

•

düz cavab yox
sәnәdli nәzarәt metodları
Spesifik metodlar
Empirik metodlar

119 11.Biri xüsusi metoda aiddir?

•

düz cavab yox
spesifik metodlar
Yoxlanılan şәxslәrә tәsir metodları
Balans yoxlaması
ümumelm metodlar

120 10.Yoxlanılan şәxslәrә tәsir metodlarına aiddir?

•

düz cavab yox
cәrimә
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Qarşılıqlı yoxlama
Deduksiya
Iqtisadi tәhlil üsulları

121 09.Ümum elmi metodlara daxildir?

•

düz cavab yox
sintez
mәcbur etmә
Inventarlaşma
iqtisadiriyazi metodlar

122 8.Biri prof.A.N.Kozırin “maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn orqanların tәbiәtindәn ” aslı olan nәzarәtin növüdür?

•

düz cavab yox
müstәqil nәzarәt
idarә nәzarәti
ümumdövlәt nәzarәti
Auditor nәzarәti

123 7.maliyyә nәzarәtinin bütün bu növlәrini :a)....b)könüllü maliyyә nәzarәti olmaqla quruplaşdırmaq olar?

•

Gömrük nәzarәti
mәcburi nәzarәt
Valyuta nәzarәti
Vergi nәzarәti
büdcә nәzarәti

124 6.Xüsusi sәlahiyyәtli dövlәt orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilәn maliyyә fәaliyyәtinin mәzmunundan asılı olan maliyyә
nәzarәtinin növlәrini qruplaşdırmaq olar?

•

düz cavab yox
gömrük nәzarәti
mәcburi nәzarәt
Auditor nәzarәti
Könüllü nәzarәt

125 5.maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn orqanların dairәsinә görә nәzarәtin növlәrindәn biridir?

•

düz cavab yox
prezident nәzarәti
mәcbri nәzarәt
Vergi nәzarәti
qeyridövlәt maliyyә nәzarәti

126 müәllif Kozırin dövlәtin maliyyә nәzarәtinindә ,öz növbәsindә iki növünü ayrıd edir:idarә nәzarәti,……

•

düz cavab yox
ümumdövlәt nәzarәti
Parlament nәzarәti
tәsәrrüfatdaxili nәzarәt
Valyuta nәzarәti

127 Bunlardan biri mülkiyyәt forması vә ya hәyata keçirildiyi obyektdәn aslı olan maliyyә nәzarәtinin növüdür?

•

düz cavab yox
qeyridövlәt maliyyә nәzarәti
idarәdaxili nәzarәt
müstәqil nәzarәt
dövlәt maliyyә nәzarәti

128 maliyyә nәzarәtinin keçirilmә zamanından asılı olaraq formasını qeyd edirlәr...

•

qeyridövlәt maliyyә nәzarәti
sonradan
Sığorta
Kredit
dövlәt maliyyә nәzarәti
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129 66. Çirkli pulların yuyulmasının mexanizmlәrinә hansılar aid deyil?

•

düz cavab yox
mәrkәzi bankın tәnzimlәmәsiylә
Fiktiv şirkәt yaratmaqla
qiymәtli daşların alqı satqısı ilә
qiymәtli kağızlar vasitәsilә

130 65. Nәzarәt orqanlarına aşağıdakı orqanlar daxil deyil.

•

düz cavab yox
Mәrkәzi Bank
vәkillәr üçün — öz sәlahiyyәtlәri daxilindә Azәrbaycan Respublikasının Vәkillәr Kollegiyası.
notariuslar vә hüquqi xidmәt göstәrәn digәr şәxslәr üçün müvafiq icra hakimiyyәti orqanı
poçt xidmәti göstәrәn müәssisәlәrә nәzarәti hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanı

131 64. Bu günәdәk Maliyyә Monitorinqi Xidmәti ilә hansi olkәlәr arasında anlaşma memorandumları vә sazişlәri
imzalanmamışdır

•

rossiya
Polşa
Makedoniya
Türkiyә
Belarus

132 63. Monitorinq subyektlәri risk әsaslı yanaşma әsasında aşağıdakı meyarlara uyğun gәlәn işgüzar münasibәtlәrә vә
maliyyә әmәliyyatlara münasibәtdә sadәlәşdirilmiş eynilәşdirmә vә verifikasiya tәdbirlәrini tәtbiq edә bilәrlәr:

•

düz cavab yox
sadalananların hamısi.
dövlәt qiymәtli kağızları ilә әmәliyyatlar, qeyrihәyat sığortası üzrә xidmәtlәr
limitdәn aşağı keçirilәn ölkәdaxili pul köçürmәsi әmәliyyatları.
fiziki şәxslәrә limitdәn aşağı mәblәğdә verilәn kreditlәr, әmәk haqqı, pensiya, tәqaüd vә sosial müavinәtlәrin ödәnilmәsi üzrә
әmәliyyatlar;

133 62.Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası publik hüquqi şәxsin yaradılması haqqında
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanına әsasәn Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasında neçә nәfәr üzvdәn ibarәt
Direktorlar Şurası yaradılır?

•

7.0
6.0
4.0
9.0
5.0

134 61) Maliyye Bazarlarına Nezaret Palatasının statusu nedir?

•

İcraedici orqandı
Publik hüquqi şәxs
Mәhkәmә orqanındı
Huquqi şәxs
Fiziki şexs

135 60) Maliyye Bazarlarına Nәzarәt Palatasının Direktorlar Şurası neçә nәfәrdәn ibarәt olmalıdır?

•

4.0
5.0
3.0
9.0
7.0

136 59) Çirkli pulların yuyulması anlayışı kimin fәaliyyәti ilә bağlıdır?

•

Bernard Madoff
Al Kapole
Frank Abagnale
Pablo eskobar
Benny Hill
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137 58) Ofşor zonalar nәlәrdilәr?

•

D)dövlet nezaretinin az olduğu eraziler
vergilerden azad ve dövlet nezaretin az olduğu eraziler
B)deniz sahili ölkeler
A)vergilerin yüksek ancaq dövlet nezaretinin az olduğu yerler
C)bank sektoru yaxşi inkişaf etmiş eraziler

138 57)Tarixdә ilk defә çirkli pulların yuyulmasında hansı tәşkilat ve ya biznes növündәn istifadә olunmuşdur?

•

E)Poçt
Camaşırxana
A)Bank
B)Supermarket
C)Restoran

139 56. Banklar hansı miqdarda olan әmeliyyat barәde Maliyye Monitorinqi orqanlarına mәlumat vermәlidirlәr?

•

50000manatla 100000manat arasi
20000 manat ve daha artiq
1000 manat ve daha artıq
4000 manat ve daha artıq
10000 manat ve daha artiq

140 55)Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt palatasına nә vaxt Dövlәt Sığorta Nәzarәti Xidmәti daxil edilib?

•

2011  ci il dekabrın 5
2011ci il fevralın 3ü
2016cu il fevralın 23u
2013cu il martın 23ü
2009cü il mayın 19u

141 54) Maliyye Monitoriqi Xidmәtinin neçә növ vergi yoxlaması var?

•

1.0
2.0
5.0
3.0
4.0

142 53)Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin әsas dәyәrlәrinden deyil:

•

Obyetivlik
Emekdaşlıq
Etibarlıq
Faydalılıq
Hesabatlılıq

143 52.Maliyyә monitorinqi xidmәtinin idarә edicisi kimdir?

•

Analitik qrup rәisi
direktor
hüquqi qrup rәisi
Analitik idarә rәisi
nәzarәt orqan rәisi

144 51.maliyyә bazarlarına nәzarәt palatasi cinayәt yolu ilә әldә olunmuş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın
leqallaşdırılması vә terorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinin qarşısının alınması sahәsindә öz fәaliyyәtini hansi xidmәt vasitәsi ilә
hәyata kecirir?

•

vergi vә sığorta tәşkilatları tәrәfindәn
Maliyyә monitorinqi tәrәfindәn
nәzarәt palatasinin tәyin etdiyi xüsusi agentlik tәrәfindәn
maliyyә nәzarәt şurasi tәrәfindәn
Nәzarәt xidmәti tәrәfindәn

145 50. beynәlxalq tәcrübәdә kameral vergi yoxlamasını nә adlandırırlar?

•

kәnar yoxlama
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•

desk audit
çarpaz yoxlama
daxili audit
xarici audit

146 49.Sәyyar vergi yoxlamasi harada hәyata kecirilir?

•

vergi ödәyicisinin yerlәşdiyi әrazidә+
vergi ödәyicisindәn kәnar әrazidә
vergi ödәyicisinin xüsusi tәyin etdiyi әrazidә
Ancaq vergi yoxlama mәrkәzindә
xüsusi tәyin olunmuş әrazilәrdә

147 48.Kameral vergi yoxlamalari neçә formada aparilir?

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

148 47.Kameral vergi yoxlamaları vә sәyyar vergi yoxlamalari arasinda fәrq nәdir?

•

yerlәrә getәrәk vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn vergi hesabatları, habelә mәnbәyi bәlli olmayan digәr sәnәdlәr әsasında 20
gün müddәtindә hәyata keçirilir.
Yerlәrә getmәdәn vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn vergi hesabatları, habelә mәnbәyi bәlli olan digәr sәnәdlәr әsasında 30 gün
müddәtindә hәyata keçirilir.
Yerlәrә getmәdәn vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn vergi hesabatları, habelә mәnbәyi bәlli olan digәr sәnәdlәr әsasında 1 il
müddәtindә hәyata keçirilir.
Yerlәrә gedәrәk vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn vergi hesabatları, habelә mәnbәyi bәlli olan digәr sәnәdlәr әsasında 30 gün
müddәtindә hәyata keçirilir.
Yerlәrә getәrәk vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn vergi hesabatları, habelә mәnbәyi bәlli olan digәr sәnәdlәr әsasında 1 il
müddәtindә hәyata keçirilir.

149 46.Sәәyar vergi yoxlamaların aparılması üçün vergi ödәyicilәrinin seçilmәsindә hansi vergi yoxlamalarından istifadә
olunur?

•

qarışıq,daxili,xüsusi
tәsadüfi,daxili,kәnar,xüsusi
daxili,qarışıq,kәnar
tәsadüfi,seçmә,qarışıq
xüsusi,daxili,seçmә,kәnar

150 45. Növbәti sәyyar vergi yoxlaması keçirildikdә, vergi orqanı tәrәfindәn vergi ödәyicisinә vergi yoxlamasının
başlanmasından әn azı necә gün әvvәl yazili bildiriş gondәrilmәlidir?

•

30 gün
15 gün
20 gün
10 gün
25 gün

151 44.Sәyyar vergi yoxlamalarinin aparılması nә vaxt mәqsәdә uyğun hesab edilir?

•

heç vaxt mәqsәdә uyğun hesab edilmir
onların aparılmasına çәkilәn xәrclәr yoxlama zamanı әlavә olaraq hesablanmış mәblәğdәn dәfәlәrlә az olsun.
Onların aparılmasına çәkilәn xәrclәr yoxlama zamanı mövcud hesablanmış mәblәğdәn dәfәlәrlә az olsun.
Onların aparılmasına çәkilәn xәrclәr yoxlama zamanı әlavә olaraq hesablanmış mәblәğdәn dәfәlәrlә çox olsun.
Onların aparılmasına çәkilәn xәrclәr yoxlama zamanı Mövcud hesablanmış mәblәğdәn dәfәlәrlә çox olsun.

152 43.Azәrbaycanda Maliyyә monitorinqi xidmәti nә vaxt yaradilmisdir?

•

2011 14 aprel
2009 cu il 23 fevral
2009 cu il 5 may
2010 cu il 14 aprel
2010 23 dekabr

153 42. Kredit tәşkilatlarının keçirdiyi әmәliyyatlara aid deyildir
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•

düz cavab yox
Mәrc oyunlarının tәşkili+
Xarici valyutanın alqı satqısı ilә bağlı әmәliyyatlar
Hesab açmadan fiziki şәxslәr üçün pul köçürmәlәri
Kassa

154 41. Hansı hәcmdә әmәliyyatlar haqqında Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә mәlumat verilmәlidir

•

düz cavab yox
20 min vә daha çox AZN hәcmdә+
10 min vә daha az AZN hәcmdә
50 min AZN hәcmindә
30 min AZNdәn çox hәcmdә

155 40. 2015ci ildә Eqmont qrupunun işçi görüşlәri keçirilmişdir

•

düz cavab yox
İtaliyada
Berlindә
Monakoda
Yunanıstanda

156 39. Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin funksiyalarına aid deyildir

•
157 16.

•

düz cavab yox
Istintaq aparmaq
ARnın PL TMM sahәsindә Beynәlxalq әlaqәlәrini tәmin etmәk
Vahid informasiya sisteminin tәtbiqinin tәmini
PL TMM sahәsindә mәlumatları tәhlil etmәk

Hesablama Palatası yaradılmışdır
düz cavab yox
10 iyun 2001
1 dekabr 2000
12 iyun 2001
7 dekabr 2002

158 38. Hesablama Palatası hesabat verir

•

düz cavab yox
Milli Mәclisә
Mәrkәzi Banka
Maliyyә Nazirliyinә
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasına

159 37. Maliyyә Monitorinqinin subyektlәrinә aiddir

•

düz cavab yox
Faktorinq şirkәtlәri
FATF
Bәlәdiyyәlәr
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası

160 36. Maliyyә monitorinqi subyektlәrindәn biri deyildir

•

düz cavab yox
Milli Mәclis
Qeyri dövlәt pensiya fondları
Katalizator
Sığorta tәşkilatı

161 35. İcra olunmamış şübhәli әmәliyyat barәdә mәlumat Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunduqdan sonra nә vaxt
icra oluna bilәr? (әmәliyyatın dayandırılması haqqında göstәriş tәqdim olunmayıbsa)

•

düz cavab yox
2 iş günü sonra
1 hәftә sonra
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10 iş günü sonra
5 iş günü sonra

162 r1.

•

maliyyә nәzarәtinin keçirilmә zamanından asılı olaraq formasını qeyd edirlәr...
d)dövlәt maliyyә nәzarәti
sonradan
a)Kredit
b)Sığorta

163 Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaiti vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı
mübarizә haqqında qanun layihәsinin qәbul edilmәsi Azәrbaycanın aşağıdakı qurumlardan biri qarşısında öhdәliyi idi

•

BVF
Dünya Bankı
düz cavab yox
Avropa Şurası
FATF

164 Düzgün xronoloji ardıcıllığı seçin

•

düz cavab yox
a, c, b
c, b, a
b, a, c
a, b, c

165 Maliyyә monitorinqinin yaranma zәruriliyi nәdәndir?

•

Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaiti vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasıvә terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә
haqqında qanun layihәsinin qәbulu
düz cavab yox
Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin yaradılması
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının yaradılması

166 Lotereyaların tәşkili vә keçirilmәsi hansı tәşkilat tәrәfindәn yerinә yetirilir

•

Bank olmayan kredit tәşkilatları
Maliyyә Monitorinq Xidmәti
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu
MBNP
Qiymәtli Kağızlar Komitәsi

167 Baş dövlәt xәzinәdarlığının mәqsәdlәrinә aid deyil

•

respublikada qiymәtli kağızlar bazarının formalaşmasını sürәtlәndirmәk
dövlәt borclarının vә alınmış kreditlәrin uçotunu yaxşılaşdırmaq
investisiya fondlarının işinin tәmin edilmәsi+
dövlәtә mәxsus maliyyә ehtiyatlarının vahid mәrkәzdәn idarә edilmәsini tәmin etmәk
düz cavab yox

168 Maliyyә Monitorinqi iştirakçılarından deyil

•

düz cavab yox
Lombardlar
Daşınmaz әmlakın alğısatqısı üzrә vasitәçilik xidmәtlәri göstәrmәyәn hüquqi şәxslәr
Lotoreya iştirakçıları
İnvestisiya fondları

169 . Çirkli pulların yuyulması zamanı külli miqdarda pul dedikdә nә qәdәr nәzәrdә tutulur?

•

düz cavab yox
30 min manatdan çox
50 min manatdan çox
35 min manatdan çox
45 min manatdan çox

170 Yeddilik ölkәlәrinin Yeni planı neçә bәnddәn ibarәtdir?
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•

7
8
düz cavab yox
11
4

171 Maliyyә Monitorinqi xidmәti Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin neçә saylı fәrmanı ilә yaradılmışdır?

•

düz cavab yox
55
760
66
660

172 Azәrbaycan Respublikası Prezidenti hansı tarixdәki fәrmanına uyğun olaraq Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası publik
ictimai şәxs yaradılmışdır?

•

düz cavab yox
23 fevral 2009cu il
13 fevral 2009cu il
3 fevral 2016cı il
13 fevral 2016cı il

173 Maliyyә Monitorinqi Xidmәti nә zaman yaradılıb?

•

22 iyun 2008ci il
2 fevral 2009cu il
düz cavab yox
3 mart 2008ci il
10 fevral 2009cu il

174 .Monitorinq subyektlәrinә nәzarәti hәyata keçirәn orqanlara aşağıdakılardan hansı daxil deyil:

•

Merkezi Bank
Maliyye Nazirliyi
düz cavab yox
Vergiler Nazirliyi
Iqtisadiyyat Nazirliyi

175 Şübhәli әmәliyyata dair mәlumat hansı müddәt әrzindә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunmalıdır?

•

Şübhәli әmәliyyata dair mәlumat hәmin әmәliyyatın icra olunmasından әvvәl tәqdim edilmәlidir
Şübhәli әmәliyyata dair mәlumat hәmin әmәliyyat icra olunan zaman tәqdim edilmәlidir
düz cavab yox
Şübhәli әmәliyyata dair mәlumat hәmin әmәliyyatın icra olunmasından sonra tәqdim edilmәlidir.
Şübhәli әmәliyyata dair mәlumat hәmin әmәliyyatın icra olunması zamanından asılı olmayaraq tәqdim edilmәlidir

176 .Kameral vergi yoxlamaları mәnbәyi bәlli olan sәnәdlәr әsasında nә qәdәr müddәtә yoxlanılır?

•

düz cavab yox
45 gün
50 gün
30 gün
60 gün

177 Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı hәyata keçirilәn tәdbirlәr haqqında müştәrinin vә ya digәr şәxslәrin mәlumatlandırılması hansı
növ mәsuliyyәtә sәbәb olur?

•

düz cavab yox
İntizam mәsuliyyәti
İnzibati mәsuliyyәt
B)Mülkihüquqi mәsuliyyәt
Cinayәt mәsuliyyәti

178 Çirkli pul termini nә zaman vә hansı hadisәdәn sonra dünya leksikonuna daxil olmuşdur?
düz cavab yox
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•

B) 1968ci il “Sofitel” hadisәsindәn sonra
1956ci il “Watergate” qalmaqlından sonra
1973cü il “Watergate” qalmaqalından sonra
1963cü il “Sofitel” hadisәsindәn sonra

179 Çirkli pulların yuyulmasının әsas sәbәbi:

•

düz cavab yox
A) siğorta tәşkilatları
B) investisiya fondları
banklar
D) lombardlar

180 Asağıdakılardan hansı monitorinqin subyektlәrinә aid deyil?

•

lotereya tәşkilatçısı
ofşor şirkәtlәr
daşınmaz әmlakın alqısatqısı üzrә vasitәçilik xidmәtlәri göstәrәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәr.
düz cavab yox
lombardlar

181 Azәrbaycan nә zaman MONEYVALda tәmsil olunmağa başlayıb?

•

düz cavab yox
2002ci il
1997ci il
2003ci il
1999cu il

182 Hansı monitorinq iştirakçılarına vә ya monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәrә daxili nәzarәt sisteminin hazırlanması
tәlәbi şamil edilmir?

•

düz cavab yox
Rüblük dövriyyәsi әlli min manatdan az olan monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr.
Rüblük dövriyyәsi әlli min manatdan cox olan monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr.
Rüblük dövriyyәsi yüz min manatdan az olan monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr.
Rüblük dövriyyәsi altmış min manatdan coxolan monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr.

183 Kredit tәşkillatlarına aiddir:

•

düz cavab yox
müştәri vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi vә diversifikasıyası
Qanunla tәlәb olunan mәlumat yayılarsa dәymiş maddi vә mәnәvi zәrәri ödәmәk
monitorinq olunmalı әmәliyyatlar barәdә mәlumatları Maliyyә Monitorinqi orqanlarına çatdıran zaman qanunla qorunun sirr
yayılarsamәsuliyyәtә cәlb olunma
ölkәlәrarası әlaqәni tәmin etmәk

184 Yaşıl iqtisadiyyat”dedikdә başa düşülür:1.resursların daha çox istifadәsi 2.yüksәk enerji sәmәrәliyi 3.dayanıqlı olan enerji
mәnbәlәrindәn istifadә 4.yüksәk dәrәcәdә iqlim riski 5.iqtisadi inkişaf,gәlir artımı vә yoxsulluğun azaldılması,mәşğulluğun
artırılması

•

düz cavab yox
2,3,5
1,2,3
1,4,5

185 89.Dövlәt büdcә vәsaitlәri,büdcәdәnkәnar fondlar üçün bütün dünyada әn ali Maliyyә Nәzarәti orqanı hansıdır?

•

düz cavab yox
Hesablama Palatası
Maliyyә Nazirliyi
Xәzinәdarlıq
Dövlәt Sığorta Nәzarәti

186 88.Nizamnamә kapitalı bir bankda olarsa neçә faiz ilә götürülmәlidir?

•

düz cavab yox
0.3
0.8
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0.5
0.4

187 87.Maliyyә Monitorinqinin subyektlәri hansılardır

•

düz cavab yox
poçt xidmәti göstәrәn müәssisәlәr,lombardlar,investisiya fondları
lotoreya oyunları iştirakçıları,portfel meneceri,likvidator
dilerlәr,defolterlәr,valyuta şurası,
sığortaçı,benefitar,qonorat

188 86. ”Off Shore zonalar” nәdir?

•

düz cavab yox
Sahibkarlıq fәaliyyәti üçün münbit valyuta,maliyyә vә vergi rejimi,habelә bank vә kommmersiya sirrinin qorunub saxlanmasının
yüksәk sәviyyәdә olduğu yerdir.
İnvestorlar arasında qiymәtli kağızların ticarәtinin hәyata keçirildiyi bazardır.
Rәsmi birjadan kәnar ticarәt әmәliyyatlarının aparıldığı yerdir.
Fond birjasının ticarәt zalında oxşar xüsusiyyәtlәrә malik qiymәtli kağızların satıldığı yerdir.

189 85. “Dövlәt Sığorta Nәzarәti” hansı orqanın tabeliyindәdir?

•

Vergilәr Nazirliyinin
MBHPnın
Daxili İşlәr Nazirliyin
Maliyyә Nazirliyinin
Nazirlәr Kabinetinin

190 84.Maliyyә Nazirliyi tәrkibindә olan Nәzarәt Tәftiş İdarәsi nәzarәt edir:

•

düz cavab yox
dövlәt müәssisәlәrindә vәsaitlәrin düzgün xәrclәnmәsinә, burada müәyyәn neqativ hallara yol verilmәmәsinә,bazar konyukturasının
nәzәrә alınmasına
büdcәnin yerinә yetirilmәsi, onun tәtbiq edilmәsinә
dövlәt büdcә vәsaitlәrinin vә büdcәdәnkәnar fondların tәyinatı üzrә xәrclәnmәsinә
kommunal xәrclәrin, maşınlara dәyәn cәrimә xәrclәrinin ödәnilmәsinә

191 83.Çirkli pulların yuylması hansı mexanizmlә hәyata keçirilir?1.fiktiv şirkәt yaratmaqla, 2.valyuta dәyişmәklә, 3.banklar
vasitәsilә, 4.investisiya qoymaqla, 5.qiymәtli daşqaşların alınması yolu ilә.

•

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

192 82“Çirkli pulların yuyulması” nәdir?

•

düz cavab yox
Qeyri qanuni yolla әldә edilmiş gәlirlәrin leqallaşdırılması prosesidir.
Kredit vә digәr borcların qaytarılmasıdır
Qiymәtli kağızların klirinqi,tәnzimlәnmәsidir.
Pul vәsaitlәrinin cinayәt yolu ilә әldә edilmәsidir

193 81.Sәhmlәrin buraxilmasi vә aciq yerlәşdirilmәsi vasitәsi ilә cәlb edilәn,pul vәsaitini qiymetli kagizlara investisiya
edәn,habelә qiymetli kagizlarin alqi satqisi uzrә fәaliyyәti hәyata kecirәn vә diversifikasiya edilmis investisiya portfelinә sahib
olan aciq tipli sәhmdar cәmiyyәti adlanir:

•

faktorinq teskilatlari
hesablama palatasi
lizinq teskilatlari
investisiya fondu
sigorta teskilatlari

194 80 Bookmakers e aid deyil?

•

online mercler
kredit verilmesi
telefon mercleri
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idman yarislari
at yarislari

195 79. Nәzarәt orqanlarina aid deyil?

•

lizinq xidmetleri
auditorlar palatasi
notariuslar
sigortaci , tәkrarsigortaci
kredit teskilatlari

196 78 Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakin leqallasdirilmasi ve terrorculugun
maliyyәlsdirilmәsinin qarsisinin alinmasi adlanir

•

maliyyә monitorinqi idarәsi
maliyye monitorinqi xidmeti
maliyye monitorinqi sistemi
maliyye monitorinqi nezareti
maliyye monitorinqi hesabati

197 77) Yerlәrә getmәdәn vergi ödeәicisi tәrәfindәn teqdim edilәn vergi hesablamalari adlanir?

•

tax roll call
kameral vergi yoxlamasi
tax audit
seyyar vergi yoxlamasi
vergi yoxlamasi

198 76) Maliyye monitorinqi sferasindaki orqanlara aid deyil?

•

faktorinq teskilatlari
mәrkәzi bank
kredit teskilatlari
hesablama palatasi
lizinq tәşkilatlari

199 75Maliyye monitorinqi xidmetine aid deyil:

•

terrorculugun maliyyelesdirilmesine qarsi mubarize sahesinde vahid informasiyani tetbiq edir
toplanilan melumatlari merkezi banka tehvil verir
cinayet yolu ile elde edilmis emlakin leqallasdirilmasi haqqinda melumatlarin elde edilmesi
cinayet yolu ile elde edilmis pul vesaitleri haqqinda melumatlarin toplanilmasi
terrorizmin maliyyelesdirilmesinin qarsisinin alinmasi

200 74 Azәrbaycan Respublikasinin Maliyyә Bazarlarina Nәzarәt Palatasi publik huquqi sәxs yaradilmisdir:

•

düz cavab yox
3 fevral 2016 ci il 760 nomreli fermana esasen
4 mart 2016 ci il 65 nomreli fermanina esasen
23 fevral 2009 cu il 66 nomreli fermana esasen
9 iyun 2016 ci il 89 nomreli fermanina esasen

201 73 Kameral vergi yoxlamasi beynelxalq tecrubede adlandirilir:

•

cameral inspection
desk audit
tax inspection
tax roll call
tax audit

202 72 Maliyyә monitorinqinin subyektlәrinә daxil deyil:

•

kredit tәskilatlari
mәrkәzi bank
lombardlar
katalizator tәşkilatlari
qiymәtli kagizlar bazarlarinin professional istirakcilari
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203 71. Maliyyә Monitorinqi xidmәti tәrәfindәn 2013 cu ildә hazırlanan taktiki plan hansı tövsiyәlәr әsasında
hazırlanmışdır(әn uyğun cavabı qeyd edin)?

•

xüsusi hallar nәzәrә alındıqda
FATF vә Moneyval tövsiyyәlәri әsasında
Fatf tövsiyyәlәri
Avropa Şurası tövsiyәlәri
BMTnin tövsiyәlәri

204 70 OffShore zona nәdir?

•

düz cavab yox
cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pulların yuyulduğu zona
maliyyә monitorinqinin keçirildiyi zona
terrorizmin maliyyәlәşdirildiyi zona
cinayәt yolu ilә pul әldә edilәn zona

205 69. Maliyyә monitorinqi Xidmәti haqqında ilk sәrәncam nә zaman verilmişdir?

•

düz cavab yox
23 fevral 2009
10 oktyabr 2005
10 fevral 1998
3 fevral 2013

206 3 cinayәt mәcәllәsinә әsasәn cinayәt yolu ilә hansı miqdarda pul әldә edildikdә bu hal korrupsiya halı kimi
qiymәtlәndirilir?

•

20005000azn arası
10002000azn arası
7000AZN vә daha çox
10000azn vә daha çox
düz cavab yox

207 2 Cinayәt mәcәllәsinә görә hansı miqdarda cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pullar çirkli pullar sayılır?

•

düz cavab yox
10007000azn arası
100700azn arası
5001000azn arası
5001000azn arası

208 68. Hansi mәblәğdә hәyata keçirilәn nağd әmәliyyatlar haqqında mәlumatlar kredit tәşkilatları tәrәfindәn maliyyә
monitorinqi orqanına tәqdim edilmәlidir?

•

düz cavab yox
20000azn vә daha çox
700020000azn arası
20000AZNә qәdәr
7000AZN

209 67.Heç bir әmәliyyat aparılmadan yalnız hesabın açılması vә yaxud müqavilәnin bağlanması şübhәli hesab olunursa bu
barәdә dә mәlumat maliyyә monitorinqi xidmәtina tәqdim olunmalıdırmı?

•

düz cavab yox
xeyr
bәzi hallarda
Bәli
heç zaman

210 26. Maliyyә monitorinqinin yaranması nә ilә bağlıdır? a. Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının
yaradılması, b) Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin yaradılmasıc. c) Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaiti vә ya digәr
әmlakın leqallaşdırılması vә terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında qanun layihәsinin qәbulu ,Düzgün
xronoloji ardıcıllığı seçin

•

C.
A.
D.

c, b, a
a, b, c
a, c, b
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B.

b, a, c

211 25. Lotereyaların tәşkili vә keçirilmәsi hansı tәşkilat tәrәfindәn yerinә yetirilir

•

A.
Bank olmayan kredit tәşkilatları
B.
Maliyyә Monitorinq Xidmәti
C.
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu
e)Qiymәtli Kağızlar Komitәsi
F) MBNP

212 24.Baş dövlәt xәzinәdarlığının mәqsәdlәrinә aid deyil

•

B.
A.
D.

dövlәt borclarının vә alınmış kreditlәrin uçotunu yaxşılaşdırmaq
respublikada qiymәtli kağızlar bazarının formalaşmasını sürәtlәndirmәk
investisiya fondlarının işinin tәmin edilmәsi
dövlәtә mәxsus maliyyә ehtiyatlarının vahid mәrkәzdәn idarә edilmәsini tәmin etmәk

213 23.Tam inventarizasiya?

•

a)müәssisәnin,idarәnin,tәşkilatın rәsmilәşdirilmәsidir
c)hәr bir obyekt üçün ildә bir dәfә aparılır
b)tәşkilatın bütün әmlakının yoxlanması deçәkdir
d)müxtәlif növ materialların qalığının çixarılması

214 22.Dövrü inventarizasiya?

•

a)әmlakın növ materialların vә xarakterindәn asılı olaraq konkret vaxtda aparılır
d)hәr bir obyekt üçün ildә bir dәfә aparılır
b)müxtәlif növ materialların qalığının çıxarılması
c)tәşkilatın bütün әmlakının yoxlaması demәkdir

215 21.Qismәn inventarizasiya?

•

c)tәşkilatın bütün әmlakının yoxlanması demәkdir
a)müxtәlif növ materialların qalığının çıxarılması
hәr bir obyekt üçün ildә bir dәfә aparılır
b)müәssisәnin,idarәnin,tәşkilatın rәsmilәşdirilmәsidir

216 20. İnventarizasiya?

•

d) tәşkilatın bütün әmlakının yoxlaması demәkdir
müәssәnin,idarәnin,tәşkilatın rәsmilәşdirilmәsidir
b.
Әmlakın növ vә xarakterindәn asılı olaraq konkret vaxtda aparılır
a.
hәr bir obyekt üçün ildә bir dәfә aparılır

217 19.Faktiki nәzarәt metodlarının verilmiş qrupuna aid edilir?

•

c)Balans hesabatları
a.
Ilkin uçot sәnәdlәri
d)mәxaric mәlumatları
nәzarәt ölçmә

218 18.Faktiki nәzarәt metodları sәnәdlәrlә deyil bilәvasitә uçot obyektlәri ilә işә әsaslanır...

•

b)Ilkin uçot sәnәdlәri
d)müqavilәlәrin
xammalla
c)Mühasibat qeydlәri

219 17. sәnәdli nәzarәt metodları nәyin әsasında aparılır?

•

c)qismәn inventarizasiya
b)Faktiki nәzarәt
a.
Inventarizasiya
mühasibat qeydlәrinin

220 16.maliyyә nәzarәti metodlarının nisbәtәn tanınmış tәsniflәşdirilmәsi aşağıdakılardan biridir?
d)Xüsusi metodlar
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•

a)Empirik metodlar
sәnәdli nәzarәt metodları
b)Spesifik metodlar

221 15.Biri xüsusi metoda aiddir?

•

a.
ümumelm metodlar
d)Yoxlanılan şәxslәrә tәsir metodları
spesifik metodlar
c) Balans yoxlaması

222 14.Yoxlanılan şәxslәrә tәsir metodlarına aiddir?

•

d)Iqtisadi tәhlil üsulları
cәrimә
b)Deduksiya
c)Qarşılıqlı yoxlama

223 13.Ümumelmi metodlara daxildir?

•

b)mәcbur etmә
c)iqtisadiriyazi metodlar
a)Inventarlaşma
sintez

224 12.maliyyә nәzarәti metodlarının nisbәtәn tanınmış tәsniflәşdirilmәsi aşağıdakılardan biridir?

•

b)Spesifik metodlar
sәnәdli nәzarәt metodları
a)Empirik metodlar

225 11.Biri xüsusi metoda aiddir?

•

a.
ümumelm metodlar
d)Yoxlanılan şәxslәrә tәsir metodları
c) Balans yoxlaması
spesifik metodlar

226 10.Yoxlanılan şәxslәrә tәsir metodlarına aiddir?

•

d)Iqtisadi tәhlil üsulları
b)Deduksiya
c)Qarşılıqlı yoxlama
cәrimә

227 әllif Kozırin dövlәtin maliyyә nәzarәtinindә ,öz növbәsindә iki növünü ayrıd edir:idarә nәzarәti,……

•

a)Inventarlaşma
b)mәcbur etmә
09.Ümum elmi metodlara daxildir?
c)iqtisadiriyazi metodlar
sintez

228 8.Biri prof.A.N.Kozırin “maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn orqanların tәbiәtindәn ” aslı olan nәzarәtin növüdür?

•

d) Auditor nәzarәti
c)idarә nәzarәti
a)ümumdövlәt nәzarәti
müstәqil nәzarәt

229 7.maliyyә nәzarәtinin bütün bu növlәrini :a)....b)könüllü maliyyә nәzarәti olmaqla quruplaşdırmaq olar?

•

c)büdcә nәzarәti
b)Valyuta nәzarәti
d)Gömrük nәzarәti
a)Vergi nәzarәti
mәcburi nәzarәt
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230 6.Xüsusi sәlahiyyәtli dövlәt orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilәn maliyyә fәaliyyәtinin mәzmunundan asılı olan maliyyә
nәzarәtinin növlәrini qruplaşdırmaq olar?

•

d)Könüllü nәzarәt
a)Auditor nәzarәti
c)mәcburi nәzarәt
gömrük nәzarәti

231 5.maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn orqanların dairәsinә görә nәzarәtin növlәrindәn biridir?

•

b)Vergi nәzarәti
d)qeyridövlәt maliyyә nәzarәti
prezident nәzarәti
c)mәcbri nәzarәt

232 4.müәllif Kozırin dövlәtin maliyyә nәzarәtinindә ,öz növbәsindә iki növünü ayrıd edir:idarә nәzarәti,……

•

c)Valyuta nәzarәti
b)Parlament nәzarәti
a)tәsәrrüfatdaxili nәzarәt
ümumdövlәt nәzarәti

233 2.Bunlardan biri mülkiyyәt forması vә ya hәyata keçirildiyi obyektdәn aslı olan maliyyә nәzarәtinin növüdür?

•

c)idarәdaxili nәzarәt
b) müstәqil nәzarәt
qeyridövlәt maliyyә nәzarәti

234 60) Maliyye Bazarlarına Nәzarәt Palatasının Direktorlar Şurası neçә nәfәrdәn ibarәt olmalıdır?

•

5.0
B)9
E)4
D)7
A)3

235 59) Çirkli pulların yuyulması anlayışı kimin fәaliyyәti ilә bağlıdır?

•

D)Benny Hill
C)Frank Abagnale
B)Pablo eskobar
Al Kapole
E)Bernard Madoff

236 58) Ofşor zonalar nәlәrdilәr?

•

C)bank sektoru yaxşi inkişaf etmiş eraziler
D)dövlet nezaretinin az olduğu eraziler
B)deniz sahili ölkeler
A)vergilerin yüksek ancaq dövlet nezaretinin az olduğu yerler
vergilerden azad ve dövlet nezaretin az olduğu eraziler

237 57)Tarixdә ilk defә çirkli pulların yuyulmasında hansı tәşkilat ve ya biznes növündәn istifadә olunmuşdur?

•

B)Supermarket
A)Bank
C)Restoran
E)Poçt
Camaşırxana

238 56. Banklar hansı miqdarda olan әmeliyyat barәde Maliyye Monitorinqi orqanlarına mәlumat vermәlidirlәr?

•

C)10000 manat ve daha artiq
20000 manat ve daha artiq
A)4000 manat ve daha artıq
D)50000manatla 100000manat arasi
B)1000 manat ve daha artıq

239 55)Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt palatasına nә vaxt Dövlәt Sığorta Nәzarәti Xidmәti daxil edilib?
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•

E)2011  ci il dekabrın 5
2016cu il fevralın 23u
A)2011ci il fevralın 3ü
B)2013cu il martın 23ü
D)2009cü il mayın 19u

240 54) Maliyye Monitoriqi Xidmәtinin neçә növ vergi yoxlaması var?

•

D)4
2.0
A)5
B)3
E)1

241 53)Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin әsas dәyәrlәrinden deyil:

•

E)Obyetivlik
Faydalılıq
C)Hesabatlılıq
B)Emekdaşlıq
A)Etibarlıq

242 52.Maliyyә monitorinqi xidmәtinin idarә edicisi kimdir?

•

A)Analitik idarә rәisi
direktor
C)nәzarәt orqan rәisi
D)Analitik qrup rәisi
B)hüquqi qrup rәisi

243 51.maliyyә bazarlarına nәzarәt palatasi cinayәt yolu ilә әldә olunmuş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın
leqallaşdırılması vә terorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinin qarşısının alınması sahәsindә öz fәaliyyәtini hansi xidmәt vasitәsi ilә
hәyata kecirir?

•

A)maliyyә nәzarәt şurasi tәrәfindәn
Maliyyә monitorinqi tәrәfindәn
E)vergi vә sığorta tәşkilatları tәrәfindәn
C)Nәzarәt xidmәti tәrәfindәn
B)nәzarәt palatasinin tәyin etdiyi xüsusi agentlik tәrәfindәn

244 50. beynәlxalq tәcrübәdә kameral vergi yoxlamasını nә adlandırırlar?

•

E)kәnar yoxlama
desk audit
A)daxili audit
C)çarpaz yoxlama
D)xarici audit

245 49.Sәyyar vergi yoxlamasi harada hәyata kecirilir?

•

E)vergi ödәyicisinin xüsusi tәyin etdiyi әrazidә
vergi ödәyicisinin yerlәşdiyi әrazidә
C)xüsusi tәyin olunmuş әrazilәrdә
B)vergi ödәyicisindәn kәnar әrazidә
D)Ancaq vergi yoxlama mәrkәzindә

246 48.Kameral vergi yoxlamalari neçә formada aparilir?

•

E)6
2.0
B)4
A)3
D)5

247 47.Kameral vergi yoxlamaları vә sәyyar vergi yoxlamalari arasinda fәrq nәdir?
E) yerlәrә getәrәk vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn vergi hesabatları, habelә mәnbәyi bәlli olmayan digәr sәnәdlәr әsasında 20
gün müddәtindә hәyata keçirilir.

•
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•

Yerlәrә getmәdәn vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn vergi hesabatları, habelә mәnbәyi bәlli olan digәr sәnәdlәr әsasında 30 gün
müddәtindә hәyata keçirilir.
C) Yerlәrә getmәdәn vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn vergi hesabatları, habelә mәnbәyi bәlli olan digәr sәnәdlәr әsasında 1 il
müddәtindә hәyata keçirilir.
B) Yerlәrә gedәrәk vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn vergi hesabatları, habelә mәnbәyi bәlli olan digәr sәnәdlәr әsasında 30 gün
müddәtindә hәyata keçirilir.
D) Yerlәrә getәrәk vergi ödәyicisi tәrәfindәn tәqdim edilәn vergi hesabatları, habelә mәnbәyi bәlli olan digәr sәnәdlәr әsasında 1 il
müddәtindә hәyata keçirilir.

248 46.Sәәyar vergi yoxlamaların aparılması üçün vergi ödәyicilәrinin seçilmәsindә hansi vergi yoxlamalarından istifadә
olunur?

•

C)daxili,qarışıq,kәnar
E)qarışıq,daxili,xüsusi
D)xüsusi,daxili,seçmә,kәnar
tәsadüfi,daxili,kәnar,xüsusi
A)tәsadüfi,seçmә,qarışıq

249 45. Növbәti sәyyar vergi yoxlaması keçirildikdә, vergi orqanı tәrәfindәn vergi ödәyicisinә vergi yoxlamasının
başlanmasından әn azı necә gün әvvәl yazili bildiriş gondәrilmәlidir?

•

E)30 gün
15 gün
C)20 gün
A)10 gün
D)25 gün

250 44.Sәyyar vergi yoxlamalarinin aparılması nә vaxt mәqsәdә uyğun hesab edilir?

•

E)heç vaxt mәqsәdә uyğun hesab edilmir
onların aparılmasına çәkilәn xәrclәr yoxlama zamanı әlavә olaraq hesablanmış mәblәğdәn dәfәlәrlә az olsun.
C) Onların aparılmasına çәkilәn xәrclәr yoxlama zamanı mövcud hesablanmış mәblәğdәn dәfәlәrlә az olsun.
B) Onların aparılmasına çәkilәn xәrclәr yoxlama zamanı әlavә olaraq hesablanmış mәblәğdәn dәfәlәrlә çox olsun.
D) Onların aparılmasına çәkilәn xәrclәr yoxlama zamanı Mövcud hesablanmış mәblәğdәn dәfәlәrlә çox olsun.

251 43.Azәrbaycanda Maliyyә monitorinqi xidmәti nә vaxt yaradilmisdir?

•

E)2011 14 aprel
2009 cu il 23 fevral
C))2009 cu il 5 may
A)2010 cu il 14 aprel
D)2010 23 dekabr

252 42. Kredit tәşkilatlarının keçirdiyi әmәliyyatlara aid deyildir

•

D.
Kassa
B.
Hesab açmadan fiziki şәxslәr üçün pul köçürmәlәri
A.
Xarici valyutanın alqı satqısı ilә bağlı әmәliyyatlar
Mәrc oyunlarının tәşkili

253 41. Hansı hәcmdә әmәliyyatlar haqqında Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә mәlumat verilmәlidir

•

A.
30 min AZNdәn çox hәcmdә
20 min vә daha çox AZN hәcmdә
B.
50 min AZN hәcmindә
C.
10 min vә daha az AZN hәcmdә

254 40. 2015ci ildә Eqmont qrupunun işçi görüşlәri keçirilmişdir

•

D.Yunanıstanda
.Berlindә
C. İtaliyada
B.Monakoda

255 39. Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin funksiyalarına aid deyildir

•

C.
PL TMM sahәsindә mәlumatları tәhlil etmәk
Istintaq aparmaq
B.
ARnın PL TMM sahәsindә Beynәlxalq әlaqәlәrini tәmin etmәk
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A.

256 16.

•

Vahid informasiya sisteminin tәtbiqinin tәmini

Hesablama Palatası yaradılmışdır
D.7 dekabr 2002
10 iyun 2001
C.1 dekabr 2000
B.
12 iyun 2001

257 38. Hesablama Palatası hesabat verir

•

D.
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasına
Milli Mәclisә
C.
Mәrkәzi Banka
A.
Maliyyә Nazirliyinә

258 37. Maliyyә Monitorinqinin subyektlәrinә aiddir

•

D.
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
Faktorinq şirkәtlәri
C.
FATF
B.
Bәlәdiyyәlәr

259 36. Maliyyә monitorinqi subyektlәrindәn biri deyildir

•

B.

Katalizator
Milli Mәclis
C.
Qeyri dövlәt pensiya fondları
A.
Sığorta tәşkilatı

260 35. İcra olunmamış şübhәli әmәliyyat barәdә mәlumat Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunduqdan sonra nә vaxt
icra oluna bilәr? (әmәliyyatın dayandırılması haqqında göstәriş tәqdim olunmayıbsa)

•

D.
5 iş günü sonra
2 iş günü sonra
C.
10 iş günü sonra
B.
1 hәftә sonra

261 34. Bunlardan biri offşor zona deyil

•

A.
İsrail
B.
C.

Kipr
Beliz
Seyşel adaları

262 33. Şübhәli әmәliyyata aid mәlumat hansı müddәt әrzindә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunmalıdır

•

D.
C.
A.

Әmәliyyat icra olunduqdan 7 gün sonra
Әmәliyyat icra olunmazdan әvvәl
Әmәliyyat icra olunarkәn
Әmәliyyatın icra olunmasından sonra

263 32. Mәşhur offşor zonalardan biridir

•

D.

Hollandiya
Baham adaları
B.
Norveç
A.
Yaponiya

264 31. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tәdbirlәri koordinasiya edәn vә mütәmadi monitorinqlәr aparan beynәlxalq qrupu
seçin

•

D.
C.
A.

UNDP
FATF
WTO
BVF

265 30. Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin ilk mәrhәlәsidir
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•

A.

Inteqrasiya
Yerlәşdirmә
B.
Liberizasiya
C.
Әmәliyyat

266 29. Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin mәrhәlәlәrindәn biridir

•

D.
Inteqrasiya
A.,B. Vә D
A.
Nizamlama
C.
Sperkulyasiya
B.
Birlәşdirmә

267 28. Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaiti vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә
qarşı mübarizә haqqında qanun layihәsini qәbul etmişdir

•

D.
C.
A.

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
Milli Mәclis
Prezident
Mәrkәzi Bank

268 27.Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaiti vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә
qarşı mübarizә haqqında qanun layihәsinin qәbul edilmәsi Azәrbaycanın aşağıdakı qurumlardan biri qarşısında öhdәliyi idi

•

D.
FATF
C.
B.

Avropa Şurası
BVF
Dünya Bankı

269 100.Monitorinq subyektlәrinә nәzarәti hәyata keçirәn orqanlara aşağıdakılardan hansı daxil deyil:

•

D) Vergil’r Nazirliyi
Iqtisadiyyat Nazirliyi
A) Maliyyә Nazirliyi
B) Mәrkezi Bank

270 99. Şübhәli әmәliyyata dair mәlumat hansı müddәt әrzindә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunmalıdır?

•

D)Şübhәli әmәliyyata dair mәlumat hәmin әmәliyyatın icra olunması zamanından asılı olmayaraq tәqdim edilmәlidir
B) Şübhәli әmәliyyata dair mәlumat hәmin әmәliyyatın icra olunmasından әvvәl tәqdim edilmәlidir
C) Şübhәli әmәliyyata dair mәlumat hәmin әmәliyyat icra olunan zaman tәqdim edilmәlidir
A) Şübhәli әmәliyyata dair mәlumat hәmin әmәliyyatın icra olunmasından sonra tәqdim edilmәlidir.

271 98.Kameral vergi yoxlamaları mәnbәyi bәlli olan sәnәdlәr әsasında nә qәdәr müddәtә yoxlanılır?

•

D) 60 gün
A) 30 gün
C) 50 gün
B) 45 gün

272 97.Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı hәyata keçirilәn tәdbirlәr haqqında müştәrinin vә ya digәr şәxslәrin mәlumatlandırılması hansı
növ mәsuliyyәtә sәbәb olur?

•

A) İnzibati mәsuliyyәt
D) Cinayәt mәsuliyyәti
B)Mülkihüquqi mәsuliyyәt
C) İntizam mәsuliyyәti

273 96. Çirkli pul termini nә zaman vә hansı hadisәdәn sonra dünya leksikonuna daxil olmuşdur?

•

D) 1963cü il “Sofitel” hadisәsindәn sonra
A) 1973cü il “Watergate” qalmaqalından sonra
C) 1956ci il “Watergate” qalmaqlından sonra
B) 1968ci il “Sofitel” hadisәsindәn sonra

274 95. Çirkli pulların yuyulmasının әsas sәbәbi:

•

D) lombardlar
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•

C) banklar
B) investisiya fondları
A) siğorta tәşkilatları

275 94. Asağıdakılardan hansı monitorinqin subyektlәrinә aid deyil?

•

D) daşınmaz әmlakın alqısatqısı üzrә vasitәçilik xidmәtlәri göstәrәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәr.
C) ofşor şirkәtlәr
A) lombardlar
B) lotereya tәşkilatçısı

276 93. Azәrbaycan nә zaman MONEYVALda tәmsil olunmağa başlayıb?

•

A) 2003ci il
D)2002ci il
B)1997ci il
C)1999cu il

277 92.Hansı monitorinq iştirakçılarına vә ya monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәrә daxili nәzarәt sisteminin hazırlanması
tәlәbi şamil edilmir?

•

C.
Rüblük dövriyyәsi altmış min manatdan coxolan monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr.
Rüblük dövriyyәsi әlli min manatdan az olan monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr.
B.
Rüblük dövriyyәsi әlli min manatdan cox olan monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr.
A.
Rüblük dövriyyәsi yüz min manatdan az olan monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr.

278 91.Kredit tәşkillatlarına aiddir:

•

D) ölkәlәrarası әlaqәni tәmin etmәk
müştәri vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi vә diversifikasıyası
C) Qanunla tәlәb olunan mәlumat yayılarsa dәymiş maddi vә mәnәvi zәrәri ödәmәk
A) monitorinq olunmalı әmәliyyatlar barәdә mәlumatları Maliyyә Monitorinqi orqanlarına çatdıran zaman qanunla qorunun sirr
yayılarsamәsuliyyәtә cәlb olunma

279 90.” Yaşıl iqtisadiyyat”dedikdә başa düşülür:1.resursların daha çox istifadәsi2.yüksәk enerji sәmәrәliyi3.dayanıqlı olan
enerji mәnbәlәrindәn istifadә4.yüksәk dәrәcәdә iqlim riski5.iqtisadi inkişaf,gәlir artımı vә yoxsulluğun
azaldılması,mәşğulluğun artırılması

•

A)1,4,5
2,3,5
B)1,2,3
D)3,4,5

280 89.Dövlәt büdcә vәsaitlәri,büdcәdәnkәnar fondlar üçün bütün dünyada әn ali Maliyyә Nәzarәti orqanı hansıdır?

•

A) Xәzinәdarlıq
Hesablama Palatası
B) Maliyyә Nazirliyi
C) Dövlәt Sığorta Nәzarәti

281 88.Nizamnamә kapitalı bir bankda olarsa neçә faiz ilә götürülmәlidir?

•

D) 40%
A)) 30%
C) 80%
B) 50%

282 87.Maliyyә Monitorinqinin subyektlәri hansılardır

•

D) sığortaçı,benefitar,qonorat
poçt xidmәti göstәrәn müәssisәlәr,lombardlar,investisiya fondları
C) lotoreya oyunları iştirakçıları,portfel meneceri,likvidator
A) dilerlәr,defolterlәr,valyuta şurası,

283 86. ”Off Shore zonalar” nәdir?

•

D) Fond birjasının ticarәt zalında oxşar xüsusiyyәtlәrә malik qiymәtli kağızların satıldığı yerdir.
Sahibkarlıq fәaliyyәti üçün münbit valyuta,maliyyә vә vergi rejimi,habelә bank vә kommmersiya sirrinin qorunub saxlanmasının
yüksәk sәviyyәdә olduğu yerdir.
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C) İnvestorlar arasında qiymәtli kağızların ticarәtinin hәyata keçirildiyi bazardır.
A) Rәsmi birjadan kәnar ticarәt әmәliyyatlarının aparıldığı yerdir.

284 85. “Dövlәt Sığorta Nәzarәti” hansı orqanın tabeliyindәdir?

•

A) Maliyyә Nazirliyinin
MBHPnın
C) Nazirlәr Kabinetinin
D) Vergilәr Nazirliyinin
B) Daxili İşlәr Nazirliyin

285 84.Maliyyә Nazirliyi tәrkibindә olan Nәzarәt Tәftiş İdarәsi nәzarәt edir:

•

dövlәt müәssisәlәrindә vәsaitlәrin düzgün xәrclәnmәsinә, burada müәyyәn neqativ hallara yol verilmәmәsinә,bazar konyukturasının
nәzәrә alınmasına
D) kommunal xәrclәrin, maşınlara dәyәn cәrimә xәrclәrinin ödәnilmәsinә
A) dövlәt büdcә vәsaitlәrinin vә büdcәdәnkәnar fondların tәyinatı üzrә xәrclәnmәsinә
C) büdcәnin yerinә yetirilmәsi, onun tәtbiq edilmәsinә

286 83.Çirkli pulların yuylması hansı mexanizmlә hәyata keçirilir?1.fiktiv şirkәt yaratmaqla 2.valyuta dәyişmәklә 3.banklar
vasitәsilә 4.investisiya qoymaqla 5.qiymәtli daşqaşların alınması yolu ilә.

•

D)1,3,5
1,4,5
C)3,4,5
B) 1,2,3

287 82“Çirkli pulların yuyulması” nәdir?

•

D) Pul vәsaitlәrinin cinayәt yolu ilә әldә edilmәsidir
Qeyri qanuni yolla әldә edilmiş gәlirlәrin leqallaşdırılması prosesidir.
C) Kredit vә digәr borcların qaytarılmasıdır
A) Qiymәtli kağızların klirinqi,tәnzimlәnmәsidir.

288 81.Sәhmlәrin buraxilmasi vә aciq yerlәşdirilmәsi vasitәsi ilә cәlb edilәn,pul vәsaitini qiymetli kagizlara investisiya
edәn,habelә qiymetli kagizlarin alqi satqisi uzrә fәaliyyәti hәyata kecirәn vә diversifikasiya edilmis investisiya portfelinә sahib
olan aciq tipli sәhmdar cәmiyyәti adlanir:

•

D)lizinq teskilatlari
A) investisiya fondu
C)faktorinq teskilatlari
B) sigorta teskilatlari
E) hesablama palatasi

289 80 Bookmakers e aid deyil?

•

A) online mercler
E)kredit verilmesi
C)telefon mercleri
D)idman yarislari
B)at yarislari

290 79. Nәzarәt orqanlarina aid deyil?

•

A)sigortaci , tәkrarsigortaci
E) auditorlar palatasi
C)kredit teskilatlari
D)lizinq xidmetleri
B)notariuslar

291 78 Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakin leqallasdirilmasi ve terrorculugun
maliyyәlsdirilmәsinin qarsisinin alinmasi adlanir

•

E)maliyyә monitorinqi idarәsi
A) maliyye monitorinqi xidmeti
C)maliyye monitorinqi sistemi
B)maliyye monitorinqi nezareti
D)maliyye monitorinqi hesabati
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292 77) Yerlәrә getmәdәn vergi ödeәicisi tәrәfindәn teqdim edilәn vergi hesablamalari adlanir?

•

D)vergi yoxlamasi
A)kameral vergi yoxlamasi
C)tax audit
B) seyyar vergi yoxlamasi
E)tax roll call

293 76) Maliyye monitorinqi sferasindaki orqanlara aid deyil?

•

E)faktorinq teskilatlari
C)mәrkәzi bank
A)hesablama palatasi
B)kredit teskilatlari
D)lizinq tәşkilatlari

294 75Maliyye monitorinqi xidmetine aid deyil:

•

E)terrorculugun maliyyelesdirilmesine qarsi mubarize sahesinde vahid informasiyani tetbiq edir
D)toplanilan melumatlari merkezi banka tehvil verir
B)cinayet yolu ile elde edilmis emlakin leqallasdirilmasi haqqinda melumatlarin elde edilmesi
C)terrorizmin maliyyelesdirilmesinin qarsisinin alinmasi
A)cinayet yolu ile elde edilmis pul vesaitleri haqqinda melumatlarin toplanilmasi

295 74 Azәrbaycan Respublikasinin Maliyyә Bazarlarina Nәzarәt Palatasi publik huquqi sәxs yaradilmisdir:

•

B)23 fevral 2009 cu il 66 nomreli fermana esasen
D)9 iyun 2016 ci il 89 nomreli fermanina esasen
3 fevral 2016 ci il 760 nomreli fermana esasen
C)4 mart 2016 ci il 65 nomreli fermanina esasen

296 73 Kameral vergi yoxlamasi beynelxalq tecrubede adlandirilir:

•

E) tax roll call
A)desk audit
C)tax audit
B tax inspection
D)cameral inspection

297 72 Maliyyә monitorinqinin subyektlәrinә daxil deyil:

•

A)kredit tәskilatlari
mәrkәzi bank
D)katalizator tәşkilatlari
B)qiymәtli kagizlar bazarlarinin professional istirakcilari
C)lombardlar

298 71. Maliyyә Monitorinqi xidmәti tәrәfindәn 2013 cu ildә hazırlanan taktiki plan hansı tövsiyәlәr әsasında
hazırlanmışdır(әn uyğun cavabı qeyd edin)?

•

E)xüsusi hallar nәzәrә alındıqda
FATF vә Moneyval tövsiyyәlәri әsasında
B) Avropa Şurası tövsiyәlәri
C) Fatf tövsiyyәlәri
A) BMTnin tövsiyәlәri

299 70 OffShore zona nәdir?

•

A) cinayәt yolu ilә pul әldә edilәn zona
cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pulların yuyulduğu zona
B) terrorizmin maliyyәlәşdirildiyi zona
C) maliyyә monitorinqinin keçirildiyi zona

300 69. Maliyyә monitorinqi Xidmәti haqqında ilk sәrәncam nә zaman verilmişdir?

•

A) 10 oktyabr 2005
C) 23 fevral 2009
B) 10 fevral 1998
D) 3 fevral 2013
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301 3 cinayәt mәcәllәsinә әsasәn cinayәt yolu ilә hansı miqdarda pul әldә edildikdә bu hal korrupsiya halı kimi
qiymәtlәndirilir?

•

A) 10002000azn arası
D) 7000AZN vә daha çox
B) 20005000azn arası
C) 10000azn vә daha çox

302 2 Cinayәt mәcәllәsinә görә hansı miqdarda cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pullar çirkli pullar sayılır?

•

A) 100700azn arası
C)5001000azn arası
B) 5001000azn arası
D) 10007000azn arası

303 68. Hansi mәblәğdә hәyata keçirilәn nağd әmәliyyatlar haqqında mәlumatlar kredit tәşkilatları tәrәfindәn maliyyә
monitorinqi orqanına tәqdim edilmәlidir?

•

C) 700020000azn arası
A) 7000AZN
D) 20000azn vә daha çox
B) 20000AZNә qәdәr

304 67.Heç bir әmәliyyat aparılmadan yalnız hesabın açılması vә yaxud müqavilәnin bağlanması şübhәli hesab olunursa bu
barәdә dә mәlumat maliyyә monitorinqi xidmәtina tәqdim olunmalıdırmı?

•

A)Bәli
E) heç zaman
B)xeyr
C)bәzi hallarda

305 66. Çirkli pulların yuyulmasının mexanizmlәrinә hansılar aid deyil?

•

A)Fiktiv şirkәt yaratmaqla
C)qiymәtli daşların alqı satqısı ilә
B)qiymәtli kağızlar vasitәsilә
mәrkәzi bankın tәnzimlәmәsiylә

306 65. Nәzarәt orqanlarına aşağıdakı orqanlar daxil deyil.

•

B) notariuslar vә hüquqi xidmәt göstәrәn digәr şәxslәr üçün — müvafiq icra hakimiyyәti orqanı
C) vәkillәr üçün — öz sәlahiyyәtlәri daxilindә Azәrbaycan Respublikasının Vәkillәr Kollegiyası.
Mәrkәzi Bank
A) poçt xidmәti göstәrәn müәssisәlәrә nәzarәti hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanı

307 64. Bu günәdәk Maliyyә Monitorinqi Xidmәti ilә hansi olkәlәr arasında anlaşma memorandumları vә sazişlәri
imzalanmamışdır

•

A)Belarus
B)Türkiyә
C)Makedoniya
Polşa

308 63. Monitorinq subyektlәri risk әsaslı yanaşma әsasında aşağıdakı meyarlara uyğun gәlәn işgüzar münasibәtlәrә vә
maliyyә әmәliyyatlara münasibәtdә sadәlәşdirilmiş eynilәşdirmә vә verifikasiya tәdbirlәrini tәtbiq edә bilәrlәr:

•

A) fiziki şәxslәrә limitdәn aşağı mәblәğdә verilәn kreditlәr, әmәk haqqı, pensiya, tәqaüd vә sosial müavinәtlәrin ödәnilmәsi üzrә
әmәliyyatlar;
B) limitdәn aşağı keçirilәn ölkәdaxili pul köçürmәsi әmәliyyatları.
sadalananların hamısi.
C) dövlәt qiymәtli kağızları ilә әmәliyyatlar, qeyrihәyat sığortası üzrә xidmәtlәr

309 62.Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası publik hüquqi şәxsin yaradılması haqqında
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanına әsasәn Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasında neçә nәfәr üzvdәn ibarәt
Direktorlar Şurası yaradılır?

•

5.0
D)7
A)4
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C)6

310 61) Maliyye Bazarlarına Nezaret Palatasının statusu nedir?

•
311 130.

•

B) Huquqi şәxs
C)Fiziki şexs
E)İcraedici orqandı
A) Mәhkәmә orqanındı
Publik hüquqi şәxs

Maliyyә Monitorinqi Xidmәti Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixdәki Fәrmanı ilә yaradılmışdır?
A.
13 fevral 2010cu il
D.
3 fevral 2010cu il
C.
10 oktyabr 2009cu il
23 fevral 2009cu il

312 129. Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin 193cü maddәsinә görә cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul
vәsaitlәrini hәr hansı şәxs özqulluq mövqeyindәn istifadә etmәklә törәdәrsә onu neçә il hәbs cәzası gözlәyir?

•
313 128.

•
314 127.

•
315 126.

•
316 125.

•
317 124.

•
318 123.

•
319 122.

B.
5 ildәn 8 ilә qәdәr
8 ildәn 15 ilә qәdәr
A.
2 ildәn 5 ilә qәdәr
D.
2 ildәn 3 ilә qәdәr

Maliyyә Monitorinqi sferasında aşağıdakı göstәrilәn hansı orqanı yoxdur?
D.
A.
C.

Sığorta tәşkilatları
Hesablama Palatası
Kredit tәşkilatları
Daxili İşlәr Nazirliyi

Azәrbaycan Respublikasında neçә rayonda maliyyә xәzinәdarlıq bölmәlәri var?
B) 16
A) 14
D) 10
12

Kredit tәşkilatlarının keçirdiyi әmәliyyatlara aid deyildir
Kassa
A.
B.
C.

Xarici valyutanın alqı satqısı ilә bağlı әmәliyyatlar
Hesab açmadan fiziki şәxslәr üçün pul köçürmәlәri
Mәrc oyunlarının tәşkili

Hansı hәcmdә әmәliyyatlar haqqında Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә mәlumat verilmәlidir
20 min vә daha çox AZN hәcmdә
C) 10 min vә daha az AZN hәcmdә
B) 50 min AZN hәcmindә
A) 30 min AZNdәn çox hәcmdә

2015ci ildә Eqmont qrupunun işçi görüşlәri keçirilmişdir
Berlindә
D.
Yunanıstanda
B.
Monakoda
C.
İtaliyada

Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin funksiyalarına aid deyildir
C.
PL TMM sahәsindә mәlumatları tәhlil etmәk
B.
ARnın PL TMM sahәsindә Beynәlxalq әlaqәlәrini tәmin etmәk
A.
Vahid informasiya sisteminin tәtbiqinin tәmini
Istintaq aparmaq

Hesablama Palatası yaradılmışdır
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•

C.
1 dekabr 2000
D.
7 dekabr 2002
12 iyun 2001
A.
10 iyun 2001

320 121. Hesablama Palatası hesabat verir

•
321 120

•

D.Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasına
A.Maliyyә Nazirliyinә
C.Mәrkәzi Banka
B.Milli Mәclisә

Maliyyә Monitorinqinin subyektlәrinә aiddir
B. Bәlәdiyyәlәr
D. Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
C. FATF
A.Faktorinq şirkәtlәri

322 119 Maliyyә monitorinqi subyektlәrindәn biri deyildir

•

C. Qeyri dövlәt pensiya fondları
D. Milli Mәclis
B. Katalizator
A.
Sığorta tәşkilatı

323 118. İcra olunmamış
şübhәli әmәliyyat barәdә mәlumat Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunduqdan sonra nә vaxt icra oluna bilәr?
(әmәliyyatın dayandırılması haqqında göstәriş tәqdim olunmayıbsa)

•
324 117.

•
325 116.

•
326 115.

•
327
114.

2 iş günü sonra
C. 10 iş günü sonra
D.
5 iş günü sonra
B.
1 hәftә sonra

Bunlardan biri offşor zona deyil
İsrail
B.
C.
A.

Beliz
Seyşel adaları
Kipr

Şübhәli әmәliyyata aid mәlumat hansı müddәt әrzindә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunmalıdır
A. Әmәliyyatın icra olunmasından sonra
D. Әmәliyyat icra olunduqdan 7 gün sonra
Әmәliyyat icra olunmazdan әvvәl
C.Әmәliyyat icra olunarkәn

Mәşhur offşor zonalardan biridir
B.
Norveç
Baham adaları
D.
Hollandiya
A.
Yaponiya

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tәdbirlәri koordinasiya edәn vә mütәmadi monitorinqlәr aparan beynәlxalq qrupu seçin

•

A.
C.
D.
FATF

BVF
WTO
UNDP

328 113.Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin ilk mәrhәlәsidir

•

A.
B.

Yerlәşdirmә
Inteqrasiya
Liberizasiya
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C.

Әmәliyyat

329 112.Bunlardan biri çirkli pulların yuyulması prosesinin mәrhәlәlәrindәn biridir

•

A.
C.
B.

Inteqrasiya
Nizamlama
Sperkulyasiya
Birlәşdirmә

330 111. Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaiti vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә
qarşı mübarizә haqqında qanun layihәsini qәbul etmişdir

•

B. Milli Mәclis+
D.Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
A. Mәrkәzi Bank
C. Prezident

331 110. Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaiti vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә
qarşı mübarizә haqqında qanun layihәsinin qәbul edilmәsi Azәrbaycanın aşağıdakı qurumlardan biri qarşısında öhdәliyi idi

•

FATF
C.
B.
A.

Avropa Şurası
BVF
Dünya Bankı

332 109. Maliyyә monitorinqinin yaranma zәruriliyi nәdәndir? a. Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının
yaradılması b. Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin yaradılması
c. Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaiti vә ya digәr
әmlakın leqallaşdırılması vә terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında qanun layihәsinin qәbulu Düzgün
xronoloji ardıcıllığı seçin

•

c, b, a
B.
b, a, c
E) a, c, b
A.
a, b, c

333 108.Lotereyaların tәşkili vә keçirilmәsi hansı tәşkilat tәrәfindәn yerinә yetirilir

•

A. Bank olmayan kredit tәşkilatları
E.MBNP+
D.Qiymәtli Kağızlar Komitәsi
B.Maliyyә Monitorinq Xidmәti
C. Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu

334 107.Baş dövlәt xәzinәdarlığının mәqsәdlәrinә aid deyil

•

B.
dövlәt borclarının vә alınmış kreditlәrin uçotunu yaxşılaşdırmaq
C.
dövlәtә mәxsus maliyyә ehtiyatlarının vahid mәrkәzdәn idarә edilmәsini tәmin etmәk
investisiya fondlarının işinin tәmin edilmәsi+
A.
respublikada qiymәtli kağızlar bazarının formalaşmasını sürәtlәndirmәk

335 106.Maliyyә Monitorinqi iştirakçılarından deyil

•
336 105.

•
337 104.

•

Lombardlar
İnvestisiya fondları
D.
Daşınmaz әmlakın alğısatqısı üzrә vasitәçilik xidmәtlәri göstәrmәyәn hüquqi şәxslәr
Lotoreya iştirakçıları

Çirkli pulların yuyulması zamanı külli miqdarda pul dedikdә nә qәdәr nәzәrdә tutulur?
30 min manatdan çox
45 min manatdan çox
50 min manatdan çox
35 min manatdan çox

Yeddilik ölkәlәrinin Yeni planı neçә bәnddәn ibarәtdir?
11
8
7
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•

338 103.

•

4

Maliyyә Monitorinqi xidmәti Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin neçә saylı fәrmanı ilә yaradılmışdır?
660
55
760
66

339 102.Azәrbaycan Respublikası Prezidenti hansı tarixdәki fәrmanına uyğun olaraq Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
publik ictimai şәxs yaradılmışdır?

•

B.
13 fevral 2009cu il
A.
23 fevral 2009cu il
D.
13 fevral 2016cı il
3 fevral 2016cı il

340 101. Maliyyә Monitorinqi Xidmәti nә zaman yaradılıb?

•

C) 3 mart 2008ci il
A) 2 fevral 2009cu il
10 fevral 2009cu il
B) 22 iyun 2008ci il

341 187)Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәtlәrin siyasi xadimi hesab oluna bilmәz?

•

D)yüksәk rütbәli hәrbi qulluqçular
E)fiziki şәxslәr
A)hökümәt üzvlәri
B)dövlәt başçıları
C)nüfuzlu siyasәtçilәr

342 186)İdentifikasiya nә demәkdir?

•

D)tәftiş
C)eynilәşdirmә
A)nәzarәt
B)yoxlama
E)xidmәt

343 185)Maliyyә Monitorinqinә tәtbiq olunmalı şәxslәrin siyahısı nә vaxt yenilәnmişdir?

•

E)12 oktyabr 2009cu il
B)12 oktyabr 2016cı il
C)20 noyabr 2010cu il
A)14 oktyabr 2016cı il
D)4 aprel 2009cu il

344 184)Bunlardan hansı yerli istehsalın genişlәndirilmәsi mәqsәdi ilә görülmәli olan tәdbirlәrә aid deyil?

•

E)İdxal mәhsullarının azaldılması
D)inhisarçılığa şәrait yaratmaq
B)İdxal rüsumlarının qalxması
C)inhisarçılığın aradan qaldırılması
A)Azad vә sәrbәst rәqabәt mühitinin yaradılması

345 183)Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı Maliyyә Montironqinә aid deyil?

•

E)BCBS
B)FİATA
C)USAİD
A)MONEYVAL
D)FATF

346 182)Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı ilә Maliyyә Monitorinqi Xidmәti arasında memorandum vә saziş imzalanıb?

•

A)Qazaxıstan
E)Moldova
C)Ermәnistan
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D)Gürcüstan
B)İngiltәrә

347 181) İcbari nәzarәtdә nәzarәtaltı әmәliyyatların başa çatması haqqında mәlumatlar hara göndәrilir?

•

E)Kredit tәşkilatlarına
D) MBNPnın Maliyyә monitorinqinә
B) AR Maliyyә Nazrliyi Әyar palatasına
A)Mәrkәzi Banka
C)AR Maliyyә Nazirliyinә

348 180) 2000ci il Volfsberq prinsiplәri müştәriyә vә sonrakı meyarlar üzrә kredit müәssisәlәrinin eynilәşdirilmәsini
müәyyәn etmir

•

E)fondun mәnbәyi
C)hesab üzrә nәzәrdә tutulmayan әmәliyyatlar
B)hesab üzrә nәrәdә tutulan әmәliyyatlar;
A)hesabın açılması mәqsәdi vә sәbәblәri
D)kapitalın qiymәtlәndirilmәsi;

349 179)Әmәliyyatın növündәn asılı olaraq maliyyә monitorinqi neçә yerә bölünür?

•

C)5
E)6
D)4
B)2
A)3

350 178) Milli Mәclisin plenar iclasında“Vergi Mәcәllәsindә dәyişiklik edilmәsi haqqında” qanun layihәsi müzakirәyә
çıxarılıb.Dәyişikliyә әsasәn:

•

E) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 15% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
B) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlara görә fiziki şәxslәr gәlir vergisindәn azad edilәcәk
C) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 5% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
A) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 20% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
D) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 10% dәrәcә ilә vergi tutulacaq

351 177)Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәtlәrin siyasi xadimi hesab oluna bilmәz?

•

A)hökümәt üzvlәri
E)fiziki şәxslәr
C)nüfuzlu siyasәtçilәr
D)yüksәk rütbәli hәrbi qulluqçular
B)dövlәt başçıları

352 176)İdentifikasiya nә demәkdir?

•

E)xidmәt
C)eynilәşdirmә
A)nәzarәt
B)yoxlama
D)tәftiş

353 175)Maliyyә Monitorinqinә tәtbiq olunmalı şәxslәrin siyahısı nә vaxt yenilәnmişdir?

•

E)12 oktyabr 2009cu il
B)12 oktyabr 2016cı il
C)20 noyabr 2010cu il
A)14 oktyabr 2016cı il
D)4 aprel 2009cu il

354 174)Bunlardan hansı yerli istehsalın genişlәndirilmәsi mәqsәdi ilә görülmәli olan tәdbirlәrә aid deyil?

•

E)İdxal mәhsullarının azaldılması
D)inhisarçılığa şәrait yaratmaq
B)İdxal rüsumlarının qalxması
A)Azad vә sәrbәst rәqabәt mühitinin yaradılması
C)inhisarçılığın aradan qaldırılması
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355 173)Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı Maliyyә Montironqinә aid deyil?

•

E)BCBS
B)FİATA
D)FATF
A)MONEYVAL
C)USAİD

356 172)Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı ilә Maliyyә Monitorinqi Xidmәti arasında memorandum vә saziş imzalanıb?

•

A)Qazaxıstan
E)Moldova
C)Ermәnistan
D)Gürcüstan
B)İngiltәrә

357 171) İcbari nәzarәtdә nәzarәtaltı әmәliyyatların başa çatması haqqında mәlumatlar hara göndәrilir?

•

A)Mәrkәzi Banka
D) MBNPnın Maliyyә monitorinqinә
B) AR Maliyyә Nazrliyi Әyar palatasına
C)AR Maliyyә Nazirliyinә

358 170) 2000ci il Volfsberq prinsiplәri müştәriyә vә sonrakı meyarlar üzrә kredit müәssisәlәrinin eynilәşdirilmәsini
müәyyәn etmir

•

E)fondun mәnbәyi
C)hesab üzrә nәzәrdә tutulmayan әmәliyyatlar
B)hesab üzrә nәzәrәdә tutulan әmәliyyatlar;
A)hesabın açılması mәqsәdi vә sәbәblәri
D)kapitalın qiymәtlәndirilmәsi;

359 169)Әmәliyyatın növündәn asılı olaraq maliyyә monitorinqi neçә yerә bölünür?

•

C)5
B)2
D)4
A)3
E)6

360 168) Milli Mәclisin plenar iclasında “Vergi Mәcәllәsindә dәyişiklik edilmәsi haqqında” qanun layihәsi müzakirәyә
çıxarılıb.Dәyişikliyә әsasәn:

•

E) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 15% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
B) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlara görә fiziki şәxslәr gәlir vergisindәn azad edilәcәk
C) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 5% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
A) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 20% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
D) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 10% dәrәcә ilә vergi tutulacaq

361 167)Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәtlәrin siyasi xadimi hesab oluna bilmәz?

•

B)dövlәt başçıları
E)fiziki şәxslәr
C)nüfuzlu siyasәtçilәr
D)yüksәk rütbәli hәrbi qulluqçular
A)hökümәt üzvlәri

362 166)İdentifikasiya nә demәkdir?

•

A)nәzarәt
D)tәftiş
E)xidmәt
C)eynilәşdirmә
B)yoxlama

363 165)Maliyyә Monitorinqinә tәtbiq olunmalı şәxslәrin siyahısı nә vaxt yenilәnmişdir?

•

E)12 oktyabr 2009cu il
B)12 oktyabr 2016cı il
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C)20 noyabr 2010cu il
A)14 oktyabr 2016cı il
D)4 aprel 2009cu il

364 164)Bunlardan hansı yerli istehsalın genişlәndirilmәsi mәqsәdi ilә görülmәli olan tәdbirlәrә aid deyil?

•

B)İdxal rüsumlarının qalxması
D)inhisarçılığa şәrait yaratmaq
A)Azad vә sәrbәst rәqabәt mühitinin yaradılması
C)inhisarçılığın aradan qaldırılması

365 163)Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı Maliyyә Montironqinә aid deyil?

•

E)BCBS
B)FİATA
C)USAİD
A)MONEYVAL
D)FATF

366 162)Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı ilә Maliyyә Monitorinqi Xidmәti arasında memorandum vә saziş imzalanıb?

•

A)Qazaxıstan
E)Moldova
C)Ermәnistan
D)Gürcüstan
B)İngiltәrә

367 161) İcbari nәzarәtdә nәzarәtaltı әmәliyyatların başa çatması haqqında mәlumatlar hara göndәrilir?

•

E)Kredit tәşkilatlarına
D) MBNPnın Maliyyә monitorinqinә
A)Mәrkәzi Banka
B) AR Maliyyә Nazrliyi Әyar palatasına
C)AR Maliyyә Nazirliyinә

368 160) 2000ci il Volfsberq prinsiplәri müştәriyә vә sonrakı meyarlar üzrә kredit müәssisәlәrinin eynilәşdirilmәsini
müәyyәn etmir

•

D)kapitalın qiymәtlәndirilmәsi;
A)hesabın açılması mәqsәdi vә sәbәblәri
B)hesab üzrә nәrәdә
C)hesab üzrә nәzәrdә tutulmayan әmәliyyatlar
tutulan әmәliyyatlar;

369 159.Әmәliyyatın növündәn asılı olaraq maliyyә monitorinqi neçә yerә bölünür?

•

E)6
B)2
C)5
A)3
D)4

370 158.Maliyyә monitorinqi agentlәrinә aid deyil:

•

E.
D.
B.
C.
A.

Poçt rabitә tәşkilatı
Lotereyaların paylayıcıları ( Distribyutorları)
Kredit tәşkilatları
Lizinq tәşkilatları
Qiymәtli kağızaların peşәkar iştirakşıları

371 157.Qiymәtli kağızların peşәkar iştirakçılarına aid deyil

•

A.
E.
C.
D.
B.

broker fәaliyyәtini;
klirinq fәaliyyәti;
qiymәtli kağızaların idarә edilmәsi üzrә fәaliyyәti;
depozitar fәaliyyәt;
diller fәaliyyәtini;

372 156. İcbari nәzarәtә daxildir:
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•

E.
D.
B.
A.
C.

qeyrirezidentә verilәn çek üzrә pul vәsaitlәrinin fiziki şәxslәrdәn alınması
tәşkilatın tәsis sәnәdlәri ilә müәyyәn edilmiş fәaliyyәt mәqsәdlәrinә uyğun olmayan әmәliyyat
bank hesabları (qoyuluşları) üzrә әmәliyyatlar
nağd formada pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatlar
daşınar әmlakla digәr әmәliyyatlar

373 156. İcbari nәzarәt hansı mәblәğdә pullara aparılır ?

•

E.
C.
A.
B.
D.

2200 Azn
20000Azn
2000 Azn
10000 Azn
200000Azn

374 155.Maliyyә monitorinqinin hansı növlәri var?

•

E.
C.
B.
A.
D.

mәcburi vә fakultativ
fakultativ vә icbari
icbar vә könüllü
mәcburi vә könüllü
könüllü vә fakultativ

375 5 İcbarı maliyyә monitorinqi hansı meyarlara әsaslanır

•

B) keyfiyyәt
C) zaman vә miqdar
A) zaman
D) miqdar vә keyfiyyәt

376 154. qeyri rezidentlәrin sadәlәşdirilmiş identifikasiyası zamanı onlardan hansı mәlumatlar tәlәb olunur ?

•

A) adı soyadı
D) hamısı
B) şәxsiyyәt vәsiqәsi seriya nömrәsi
c) yaşadığı yer

377 3 Maliyyә monitorinqi zamanı әgәr müәssisә xarici tәşkilat deyilsә hüquqi şәxsdәn hansı mәlumat tәlәb olunmur?

•

A) VÖEN
D) vergi müfәttişi tәrәfindәn tәşkilata verlәn kod
B) halhazırda olduğu ünvan
C) dövlәt qeydiyyatında olduğu ünvan

378 153 Maliyyә monitorinqi әmәliyyat növü baxımından neçә yerә ayrılır?

•

1.0
2.0
3.0
5.0

379 152. maliyyә monitorinqi subyektlәrinә aid deyil:

•

A) lombardlar
C)Әyyar palatası
B) lotreya tәşkilatçıları
D) poçt xidmәti göstәrәn müәssisә

380 151. Biri Qeyri kredit maliyyә tәşkiları fәaliyyәtlәrinndan hәyata keçirәn şәxslәrdәn deyildir.

•

A) reytinq agentliyi;
C)federal tariflәr bürosu
E) kredit tarixlәri bürosu
D) sığorta işinin subyektlәrinin fәaliyyәti;
B) qeyri dövlәt pensiya fondları

381 150. Aşağıdakılardan hansı Qiymәtli kağızların peşәkar iştirakçılarına aparan hüquqi şәxslәrin hәyata keçirdiyi
fәaliyyәt növlәrinә aid deyildir?

•

E) qiymәtli kağızaların idarә edilmәsi üzrә fәaliyyәt
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•

D)satilan malların idarә edilmәsi üzrә fәaliyyәt
B) depozitar fәaliyyәt
C) qiymәtli kağızların sahiblәrinin reestrinin aparılması üzrә fәlaiyyәt
A) Broker fәaliyyәti

382 149. Aşağıdakılardan hansı bank әmәliyyatlarına aid deyildir?

•

D) hüquqi vә fiziki şxslәrin kassa , tәdiyyә vә hesabıaşma sәnәdlәrinin, veksellәr xidmәtlәrinin, pul vәsaitlәrinin inkassasiyanın
göstәrilmәsi
E) bank zәmanәtlәrinin verilmәmәsi.
B) öz hesabına vә öz adından cәlb edilmiş vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsi
A) Fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn әmanәtlәr üzrә ( tәlәb vә müәyyn müddәtә) pul vәsaitlәrinin cәlb edilmәsi
C) Fiziki vә hüquqi şәxslәrin bank hesablarını açılması vә aparılması

383 148. Maliyyә monitorinqi hansı orqanın tәrkibindә yaradılıbdır.

•

E)Tәhsil nazirliyi
A)Mәrkәzi bank vә MBNP
C) AR Maliyyә Nazrliyi Әyar palatası»
B) Rabitә,informasiya texnologiyası vә kütlәvi dövlәt xidmәti
D)DSMF

384 147. Monitorinq iştirakçılarına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir

•

E) Kredit tәşkilatları
B) Yerli mәhkәmәlәr
C) Sığortaçılar , sığorta vasitәçilәri
A) İnvestisia şirkәtlәri
D) Qiymәtli daşların alğısatqısı ilә mәşğul olan hüquqi ve fiziki şәxslәr

385 146. Çirkli pulların yuyulmasının әn geniş yayılmış üsulu hansıdır

•

E) Fiktiv şirkәt yaratmaqla
D) Banklar vasitәsi ilә
B) Qiymәtli daşqaşların alınması yolu ilә
C) Qiymәtli kağızlar vasitәsi ilә
A) Daşınmaz әmlak vasitәsi ilә

386 145. Qeyri qanuni gәlirlәr dedikdә hansı vәsaitlәr başa düşülür

•

E) Şantaj vә maliyyә dәlәduzluğundan әldә edilmiş vәsaitlәr.
D) Narkotik maddәlәrin vә silahların qeyri qanuni alverindәn , qaçaqmalçılıqdan , korrupsiadan , gizli iqtisadiyyatdan , şantajdan vә
maliyyә dәlәduzluğundan әldә edilmiş vәsaitlәr .
C) Qaçaqmalçılıqdan әldә edilmiş vәsaitlәr
A) Narkotik maddәlәrin vә silahların qeyriqanuni alverindәn әldә edilmiş vәsaitlәr
B) Gizli iqtisadiyyatdan әldә edilmiş vәsaitlәr

387 144. Maliyyә monitorinqinin subyektlәrinә hansılar daxildir ?

•

C) Katalizator tәşkilatları
E) Hamısı
D) Qiymәtli kağızlar bazarının professional iştirakçıları
B) Lombardlar
A) Kredit tәşkilatları

388 143. Aşağıdakılardan hansı sığortaçı , tәkrarsığortaçı vә sığorta vasitәçilәrinin vәzifәlәrinә aid deyil ?

•

E) Müştәri vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi vә verifikasiası
C)2000 manata bәrabәr vә ya 2000 manatdan artıq mәblәğdә hәyata keçirilәn nağd әmәliyyarlarının maliyyә monitorinqi orqanına
tәqdim edilmәsi
B) Müvafiq sәnәdlәrin әn azı 5 il müddәtindә saxlanılması
A) Yüksәk riskli әmәliyyatlara dair әlavә eynilәşdirmә tәdbirlәrinin tәtbiq edilmәsi
D) Qanunla tәlәb olunduqda , daxili nәzarәt sistemlәrinin hazırlanması

389 142. Hansı monitorinq iştirakçılarına vә ya monitorinqdә iştirak edәn şәxslәrә daxılı nәzarәt sisteminin hazırlanması
tәlәbi şamil edilmir?
a.
d.

•

Illik dövriyyәsi 100000 manatdan az olan monitorinq iştirakçılarına
Şamil edilmәyәn monotorinq iştirakçıları yoxdur
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•

b. Rüblük dövriyyәsi 50 min manatdan az olan monitorinq iştirakçılarına vә monotorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәrә
c.
Rüblük dövriyyәsi 10 min manat olan monitorinq iştirakçılarına

390 141.Fiziki şәxs olan müştәrinin eynilәşdirilmәsi hansı sәnәdlәr әsasında hәyata keçirilir?

•

d.
Eynilәşdirmә üçün barmaq izi kifayәt edir
b. Ancaq şәxsiyyәti tәstiq edәn sәnәdlә
c.
Şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd vә yerli icra hakimiyyәti orqanınından alınmış sәnәdlә
a.
Xarici pasport vә şәxsiyyәt vәsiqәsi ilә

391 140.Müştәrinin vә benefisiarın eynilәşdirilmә mәlumatları hәr bir halda verifikasiya olunmalıdırmı?

•

d.
Yalnız benefisiarın tәlәbi ilә hәyata keçirilir
Bәli, olunmalıdır
c.
Ancaq fövqәladә hallarda hәyata keçirilir
b.
Xeyir, bir dәfә verifikasiya olunması kifayәtdir

392 138Eynilәşdirmә vә verifikasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirildiyi hallardan deyil.

•

a.

Işgüzar münasibәtlәr yaradılarkәn
Bu halların heç birindә
b.
Müәyyәn edilmiş limitlәr aşıldıqda
c.
Xüsusi tövsiyyә Vİİ üzrә qeyd şәrhi ilә әhatә olunan hallar çәrçivәsindәhәyata keçirilәn birdәfәlik әmәliyyatlar zamanı

393 137/Kredit ittifaqlarına, bank vә bank olmayan kredit tәşkilatlarına nәzarәti hansı orqan hәyata keçirir?

•
394 136.

•
395 135.

•
396 134.

•
397 133.

•
398 132.

•
399 131.

•

d.

Yerli idarә orqanları
Maliyyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
c.
Gömrük Komitәsi
a.
Vergilәr Nazirliyi

2010cu il üçün Maliyyә Monitorinqinin hәdәflәrindәn deyil
A.
B.
C.

Nәzarәt mexanizmini tәkmillәşdirmәk
Maliyyә Monitorinqi xidmәtini başqa orqanla әvәz etmәk
Maliyyә tәhlükәsizliyi sistemini qurmaq
Beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlıq etmәk

Maliyyә Nazirliyinin Maliyyә vә Sığorta bazarının tәnzimlәnmәsi şöbәsinin bazasında hansı yeni şöbә yaradılıb?
D.
B.
C.

Monitorinq xidmәti
Maliyyә xidmәtlәri üzrә siyasәt şöbәsi
Tәftiş idarәsi
Әmanәtlәrin qorunması bölmәsi

Çirkli pulların yuyulması zamanı pul vәsaitlәri necә ola bilәr?
A.
D.
B.

Yalnız nağd
Hәm nağd,hәm dә qeyrinağd
Heç biri ola bilmәz
Yalnız qeyrinağd

Yeddilik ölkәlәrinin “yeni planı” nә vaxta kimi nәzәrdә tutulub?
D.
C.
A.

2017ci ilә qәdәr
2016cı ilә qәdәr
2020ci ilә qәdәr
2015ci ilә qәdәr

Yeddilik ölkәlәrinin maliyyә terrorizminә qarşı “yeni planı” harada qәbul edilib?
D.

Almaniya – Bremen
Yaponiya– Sendal
B.
ABŞ – LosAnceles
A.
Rusiya – SanktPeterburq

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası öz sәlahiyyәtlәrini hansı orqan vasitәsilә hәyata keçirir?
D.

Auditor Palatası
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•

C.
B.

Maliyyә Monitorinqi Xidmәti
Milli Depozit mәrkәzi
Hesablama Palatası

400 277).Maliyyә monitorinqinin növlәri hansılardır?

•

B. icbari, könüllü
A). icbari,fakültativ
D.fakültativ,yoxlama
C. kameral, sәyyar

401 276)Terrorizmi maliyyәlәşdirmәkdә mәqsәd :
D) Hakimiyyәti әlә keçirmәk
C) Qanuni yollarla mümkünsüz olan hadisәlәri hәyata keçirmәyә mәcburәn vadar etmәk
B) Hörmәt qazanmaq
A) Pul qazanmaq

•

402 275. Hansı ildә Bakı Metropolitenindә terror hadisәsi baş vermişdir?

•

D) 2005
B) 1995
C) 2000
A) 1990

403 274.Terrorizmin maliyyәlәşdirmәsi ilә mübarizә aparan beynәlxalq tәşkilat:
C) AŞ
D) LİF
A) BMT
B) MTN

•

404 274.Türkiyә ilә terrorizmin maliyyәlәşdirmәsinә qarşı birgә tәşkilatda tәmsil olunmayan ölkә hansıdır?
D) Danimarka
B) Banqladeş
C) Kanada
A) Almaniya

•

405 273)Beynәlxalq müdafiәdәn istifadә edәn şәxslәrә, o cümlәdәn diplomatik agentlәrә daxil olmaqla istifadә edәn şәxslәrә
qarşı cinayәtlәrin cәzalandırılması haqqında Konvensiya bu şәhәrdә vә müvafiq tarixdә imzalanıb:

•

D.
A.
C.
B.

Roma, 10.03.1988ci il
NyuYork 14.14.1973cü il
Тоkiyоda, 14.09.1963cü il
Haaqa, 16.12.1970ci il

406 272)Haaqa, 16.12.1970ci bu mәkan vә tarixdә hansı konvensiya qüvvәyә minib?

•

A.
D.
B.
C.

Adamların girov götürülmәsinә qarşı Beynәlxalq Konvensiya
Hava gәmilәrinin qanunsuz әlә keçirmәk haqqında törәdilәn cinayәt vә digәr aktlar barәsindә konvensiya
Dәniz naviqasiyasına qarşı qanunsuz aktlarla mübarizә haqqında Konvensiya
Bomba terrorizmlә mübarizәnin qarşısının alınması üçün Beynәlxalq konvensiyası

407 271)Boşluğu doldurun :“1945ci ildә Almaniya Milli sosialist fәhlә patiyasının profaşist vә pronatsist tәşkilatlarının
fәaliyyәtinin qadağan edәn, 1952ci ildә neofaşist fәaliyyәtin qadağan olması haqqqında italiya qanunu .....ci ildә faşist
tәşkilatlarının qadağan olması haqqında Portugaliya qanunu”

•

D.
C.
B.
A.

1988
1978
1968
1958

408 270)"Terrorizm" vә "terror" sözün etimologiyası latınca ...... kimi tәrcümә edilir.

•

C.
D.
B.
A.

kinküdurәt
qorxudәhşәt
әmәkdaşlıq
Dostluqqardaşlıq
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409 269)Ekstremizm nәdir?

•

D)Adrenalin dolu idman növü
A.
öz mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün (terrorizm vә girov götürülmәsi aktları daxil olmaqla) ekstremal tәdirlәrdәn istifadә edәrәk
әn son imkana qoşulmaqdır
C)Çirkli pulların yuyulması
B.
Cinayәtkarlıq vә korrupsiyadan әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin qanunsuzcasına legitim aktivlәrә çevrilmәsi prosesi

410 268) “Ekstremizm” sözü nә demәkdir?

•

C.
B.
D.
A.

İlk,yeni
Kәnar,ifrat
Digәr,başqa
İç,daxil

411 267. Fakultәtiv maliyyә monitorinqi meyarlarına daxil deyil:

•

C) qeyriadi xarakterli әmәliyyatlar
B) qarışıq әmәliyyatlar
A) heç bir aydın iqtisadi vә ya aydın qanuni mәqsәdi olmayan әmәliyyatlar
D) Tәşkilatın tәsis sәnәdlәri ilә müәyyәn edilmiş tәşkilatın fәaliyyәt mәqsәdlәrinә uyğun olmayan әmәliyyar
E) nağd formada pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatla

412 266. 2000ci il Volfsberq prinsiplәri müştәriyә vә sonrakı meyarlar üzrә kredit müәssisәlәrinin eynilәşdirilmәsini
müәyyәn etmir:

•

E) kapitalın qiymәtlәndirilmәsi
C) hesab üzrә nәzәrdә tutulmayan әmәliyyatlar
A) hesabın açılması mәqsәdi vә sәbәblәri
B) hesab üzrә nәzәrdә tutulan әmәliyyatlar
D) vәziyyәtin mәnbәyi (müştәri fәaliyyәtinin xarakteri)

413 265. İcbari nәzarәt sәnәdli qeydiyyat nәzәrdә tutulur vә aşağıdakı mövcud әsaslara görә nәzarәtaltı әmәliyyatların başa
çatması haqqında mәlumatlar MBNPnın Maliyyә monitorinqinә göndәrilmir:

•

A) dolaşıq yaxud qeyriadi xarakterli әmәllәr
E) Fәaliyyәt prinsipinә uyğun olan әmәliyyatlar
C) nәzәrdә tutulan tәsis sәnәdlәri ilә tәşkilatın fәaliyyәt mәqsәdindә uyğun olamayan әmәllәr
D) cinayyәt yolu ilә әldә edilәn gәlirlәrin leqallaşdırılması (yuyulması) әlamәtlәrin müştәrinin hәrәkәtindә mövcudluğu haqqında
tәsdiq edilәn digәr hallar
B) iqtisadi mahiyyәti yaxud aydın qanuni mәqsәdi olmayana әmәllәr

414 264. Cinayәt fәaliyyәtli әmәliyyatlar ilә әlaqәdar şübhә yarandıqda bu haqda mәlumatlar MBNP Maliyyә Monitorinqinә
әmәliyyat başa çatdıqdan sonra hansı müddәtdә çatdırılmalıdır?

•

D) 1 ildәn gec olmayaraq
B)növbәti iş günündәn gec olmayaraq
C) növbәti hәftә әrzindә
A) 1 aydan gec olmayaraq

415 263. Әmәliyyatın növündәn asılı olaraq maliyyә monitorinqi növlәri:

•

E) Bir әmәliyyatlı vә çox әmәliyyatlı
A) İcbari vә fakultativ
C) Azad vә fakultativ
D) Müstәqil vә mәcburi
B) İcbari vә mәcburi

416 262.Maliyyә monitorinqi xidmәtinin saxlanma xәrclәri vә fәaliyyәti hansı mәnbә tәrәfindәn formalaşır?

•

b) Bakı Fond Birjası
c) Mәrkәzi Bank
a) Beynәlxalq Bank
d)Sığorta tәşkilatları

417 261.Monitorinq subyekti tәrәfindәn aşağıdakılara әmәl olunmalıdır:1.işә qәbul vә işcilәrin yoxlanılması qaydaları
2.monitorinq olunmalı әmәliyyatların aşkarlanması meyarları 3.müştәrinin vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi 4.şübhәli
әmәliyyatların aşkarlanması vә qarşısının alınması
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•

a)1,2
c)hamısı
b)2,3
d) heç biri

418 260.Maliyyә nәzarәtinin metodu:

•

a)anketlәşmә
d)tәftiş
b)sәnәdli
c)әsaslandırma

419 259.Monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәrә kimlәr aid edilir?1.vәkillәr 2.notariuslar 3 .auditor xidmәti göstәrәn
şәxslәr 4.katiblәr

•

a)1,2
c)1,2,3
b)3,4
d)2,3,4

420 258.Monitorinq iştirakçılarına hansı fiziki vә ya hüquqi şәxslәr aid edilir?1.investisiya fondları 2.lotoreya tәşkilatçısı
3.lizinq xidmәti göstәrәn kredit tәşkilatları 4.kredit tәşkilatları

•

a) heç biri
b) hamısı doğrudur
c) yalnız 2
d)1,2,3

421 257.Maliyyә monitorinqinin subyektlәri aşağıdakılardır:1.kredit tәşkilatları 2.sığorta tәşkilatları 3.dövlәtpoçt rabitә
xidmәtlәri 4.lombardlar

•

a)1,2
d)1,2,3,4
b)2,3,4
c)3,4

422 256.Maliyyә monitorinqi xidmәtinin hüquqları hansılardır?1.müvafiq sahәdә tәdqiqatlar aparır, analitik vә metodiki
materiallar hazırlayır 2.qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada mәtbu nәşrlәr tәsis etmәklә xüsusi bulletenlәr vә digәr
nәşrlәr buraxır 3.fәaliyyәt istiqamәtinә uyğun olaraq qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş digәr huquqları hәyata keçirir
4.idarәlәrarası әlaqәlәndirmә vә mәşvәrәt orqanları,işçi qrupları yaradır,ekspertlәri vә mütәxәssislәri öz işinә cәlb
edir,müstәqil araşdırmaların aparılmasını sifariş edir

•

a) 3,4
d)1,2,3,4
b)1,2
c)1,2,3

423 255).Maliyyә monitorinqi xidmәtinin fәaliyyәt istiqamәtlәri hansılardır?1.müvafiq sahәdә dövlәt siyasәtini hәyata keçirir
vә nәzarәti tәmin edir 2.müvafiq sahәdә vahid informasiya sisteminin tәtbiqini tәmin edir 3.qanunvericilikә müәyyәn edilmiş
digәr istiqamәtlrdә fәaliyyәt göstәrir 4.müvafiq sahәdә monitorinq iştirakçılarının,monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәrin
nәzarәt vә digәr dövlәt orqanlarının fәaliyyәtini әlaqәlәndirir,onlardan daxil olan mәumatları toplayır vә tәhlil edir

•

a)1,2
d)1,2,3,4
b)1,3,4
c)heç biri

424 254.Maliyyә monitorinqi xidmәti neçәnci ildә yaradılıb?

•

23 yanvar 2009
a)23 fevral 2009
c)21 fevral 2013
21 yanvar 2013

425 253)Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt palatasına aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

b) Maliyyә Monitorinqi Xidmәti+
c)Vәkillәr Kollegiyası
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a)Audoitorlar Palatası

426 252)Maliyyә Monitorinqi Xidmәti әsasәn hansı beynәlxalq tәşkilatlarla sıx әmәkdaşlıq edir?

•

d)Avropa Şurası
c)FATF+
a)BMT
b)Avropa İttifaqı

427 251) Milli Mәclisin Xcu il fevralın 9da keçirilәn iclasında deputatlar üçüncü oxunuşda «Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş
pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında»
qanun layihәsini qәbul ediblәr.?

•

b)2016
d)2011
a)2009+
c)2012

428 250.Maliyyә Monitorinqinin subyektinә aiddir?

•

d)Notariuslar
c)Lizinq xidmәti göstәrәn kredit tәşkilatı+
b)Vәkillәr
a)Auditor ximәti göstәrәn şәxslәr

429 249. Maliyyә Monitorinqi Xidmәti ilә qarşılıqlı әlaqәdә fәaliyyәt göstәrәn orqan hasıdır?

•

d)İqtisadiyyat Nazirliyi
b)Vergilәr Nazirliyi+
c)Tәhsil Nazirliyi
a)Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi

430 248).Aşağıdakılardan hansı monitorinqin subyekti deyil?

•

d)lombardlar
a)Notariuslar+
c)Lotereya tәşkilatçısı
b)İnvestisiya fondlari

431 247. Maliyyә Monitorinqi hansı orqanın tәrkibinә daxildir?

•

d)Vergilәr Nazirliyi
a)Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası+
c)Maliyyә Nazirliyi
b)Mәrkәzi Bank

432 246.Maliyyә Monitorinqi Xidmәti neçenci ildә yaradılmşdır?

•

b)2013
d)2009+
c)2016
a)2008

433 245).Maliyyә monitorinqinin növlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

d)katalizator vә bukmeyker
c)icbari vә fakultәtiv +
b)siğorta vә qiymәtli kağızlar bazarı
a)investisiya fondu vә kredit tәşkilatı

434 244.Maliyyә monitorinqinin neçe növü var?

•

a)3
b)2 +
c)4
d)5

435 243. Daşınar әmlakla digәr әmәliyyatlara daxil deyil:
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•

e.
loteriyalarda, totalizatorlarda(qarşılıqlı mәrc oynları) vә digәr risqili oyunlara әsaslanan, o cümlәdәn elektron formasında vә
göstәrilәn oyunlarda iştiraka görә ödәniş şәklindә pul vәsaitlәrin alınması vә iştirakdan alınan, uduş şәklindә pul vәsaitlәrinin
ödәnilmәsi
b.
bir dәyәr banknotunun başqa dәyәr banknotuna pul mübadilәsi
c.
qiymәtli kağızların, bahalı metalların, bahalı daşların, zәrgәrlik mәmulatların onlardan belә külçәlәrin vә digәr qiymәtlilәrin
lombarda verilmәsi
a.
bahalı metalların vә bahalı daşların zәrgәrlik mәmulatların vә belә mәmulatlardan külçәlәrin alışı, alqısatqısı
d.
müştәrinin tapşırığna әsasәn qeyri kredit tәşkilatı ilә hәyata keçirilәn pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi

436 242. Bank hesabları (qoyuluşları) üzrә әmәliyyatlara daxil deyil:

•

e.
әgәr hüquqi şәxsin qeydiyyatdan keçdiyi gündәn üç ay keçmәyibsә onun hesabına(әmanәt, qoyuluş) pul vәsaitlәrin daxil
olması yaxud çıxrılması;
b.
qeyrirezidentә verilәn çek üzrә pul vәsaitlәrinin fziki şәxslәrdәn alınması
c.
üçüncü şәxslәrin xeyrinә nağd formada vәsaitlәrin yerlәşdirilmәs ilә qoyuluşun (depozitin)açılması
a.
qoyuluşu (depozit) tәqdim edilmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәrlә rәsmilәşdirilmәsi ilә qoyuluşa (depozitә) pul vәsaitlәrinin
yerlәşdirilmәsi
d.
anonim sahibin adına açılan hesabla(qoyuluş)sәrhәddәn pul vәsaitlәrinin daxil olmasıvә anonim açılan hesaba (qoyuluş)
sәrhәddәn pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi

437 241. Nağd formada pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatlara daxildir:

•

d.
c.
a.
b.

bir dәyәr banknotunun başqa dәyәr banknotuna pul mübadilәsi
üçüncü şәxslәrin xeyrinә nağd formada vәsaitlәrin yerlәşdirilmәs ilә qoyuluşun (depozitin)açılması
fiziki şәxslәrin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması
fiziki şәxslәrin nağd hesablaşma ilә qiymәtli kağızların әldә edilmәsi

438 240. Pul vәsaitlәri ilә yaxud digәr әmlaklarla әmәliyyatlar hansılar arasında icbari nәzarәtә daxil deyil?

•

a.
d.
b.
c.

Nağd formada pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatlar
Terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsinin qarşını almaq üçün görülәn әmәliyyatlar
Bank hesabları (qoyuluşları) üzrә әmәliyyatlar
Daşınar әmlakla digәr әmәliyyatlar

439 239.Maliyyә monitorinqinin hansı növlәri vardır?

•

e.
b.
c.
a.
d.

Geri cağırıla bilәn vә cağırıla bilmәyәn;
İcbari vә fakültativ
Könüllü vә ilkin
Mәcburi vә qanuni
İbtidai vә mürәkkәb

440 238.Aşağıdakılardan hansı Volsberq prinsiplәrinә aiddir ?I Kapitalın qiymәtlәndirilmәsi II Hüquqi yaxud fiziki şәxs
eynilәşdirilmәsi haqqında mәlumatların hazırlanması III Nәzәrdә tutulan tәsis sәnәdlәri ilә tәşkilatın fәaliyyәt mәqsәdindә
uyğun olmayan әmәllәrin müәyyәnlәşdirilmәsi IVDolaşıq yaxud qeyriadi xarakterli әmәllәr, iqtisadi mahiyyәti yaxud aydın
qanuni mәqsәdi olmayana әmәllәrin müәyyәnlәşdirilmәsi V Fondun mәnbәyinin (hesaba vәsaitin köşürülmәsi üsulu vә
mәnbәyi) müәyyәn edilmәsi

•

C)IV,III
B) V,II
D) III,I
A) I,V

441 237Verilmişlәrdәn hansılar maliyyә monitorinqinin subyektlәridir ?I Mәrkәzi Bank
İnvestisiya fondları IV Vergilәr Kollegiası
VBanklar

•

D.
A.
B.
C.

II Lombartlar

III

I,IV,V
I,II
V,I
V,II,III

442 236.Aşağıdakılardan biri Hesablama Palatasının funksyalarına aiddir.

•

A) tәsәrrüfat subyektlәrindә maliyyә vә mühasibat uçotunun dәqiq vә dürüst aparılmasını tәmin etmәk mәqsәdilә respublikada auditor
xidmәtinin işini tәşkil etmәk
C) notariuslar vә hüquqi xidmәt göstәrәn digәr şәxslәr üçün — müvafiq icra hakimiyyәti orqanı;
D)Qiymәtli kağızlar bazarında maliyyә nәzarәti hәyata keçirәn şәxslәrdir
B) Dövlәt әmlakının idarә edilmәsi, onun barәsindә sәrәncam verilmәsi vә dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsindәn әldә edilәn
vәsaitlәrin dövlәt büdcәsinә daxil olmasına nәzarәti hәyata keçirmәk
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443 235.Azәrbaycan Respublikası Auditorlar Palatası neçәnci ildә yaradılıb ?

•

D)2001
B)1994
C)1996
A)2000

444 234.Qiymәtli kağızlar bazarının proffesional iştirakçıları:

•

D)Qiymәtli kağızlar bazarında maliyyә nәzarәti hәyata keçirәn şәxslәrdir
A)Maliyyә Monitorinqinin subyektidir
B)Maliyyә Monitorinqinin obyektlәridir
C)Maliyyә Monitorinqi ilә әlaqәsi yoxdur

445 233.Aşağıdakılardan biri maliyyә nәzarәti hәyata keçirәn qurum deyil :

•

A)Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
D)Kredit Tәşkilatları
C)Azәrbaycan Respulikası Mәrkәzi Bankı
B)Auditorlar Palatası

446 232.Aşağıdakılardan biri Hesablama Palatasının funksyalarına aid deyil :

•

D) dövlәt büdcәsinin vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının büdcәlәrinin layihәlәrinә rәy vermәk
B) dövlәt müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi vә ya başqa mәqsәdlәrlә әlaqәdar olaraq tәsәrrüfat subyektlәrinin әmlaklarının
qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünә auditor rәylәri verir;
C) Dövlәt әmlakının idarә edilmәsi, onun barәsindә sәrәncam verilmәsi vә dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsindәn әldә edilәn
vәsaitlәrin dövlәt büdcәsinә daxil olmasına nәzarәti hәyata keçirmәk
A) Dövlәt büdcәsinin icrası barәdә illik hesabata vә müvafiq qanun layihәlәrinә rәy vermәk

447 231. Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı hansı sahәlәr üçün öz monitorinqini aparır ?

•

A) notariuslar vә hüquqi xidmәt göstәrәn digәr şәxslәr üçün
B) auditor xidmәti göstәrәn şәxslәr üçün
C) kredit tәşkilatları, hәmçinin lizinq xidmәtlәri göstәrәn kredit tәşkilatları üçün
D)Mәrkәzi Bank maliyyә monitorinqi hәyata keçirәn orqan deyil

448 230. Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı tәdbirlәrә aşağıdakılardan aiddir?

•

B) cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı
hәyata keçirilәn tәdbirlәr haqqında müştәrinin vә ya digәr şәxslәrin tәşkili mәlumatlandırılmasının
D) müştәrinin bank vә ya qiymәtli kağız hesablarının idarә olunması ilә әlaqәdar әmәliyyatlar
A) hüquqi şәxs olan monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr tәrәfindәn daxili nәzarәt sisteminin hazırlanması
vә tәtbiq edilmәsi
C) bank müştәrilәrinin pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızlarının vә ya digәr әmlakının idarә olunması ilә әlaqәdar әmәliyyatlar

449 229.Hesablama Palatası nә zaman vә hansı qurum tәrәfindәn yaradılıb ?

•

B) 8 iyul 2002 : Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi
D) 4 avqust 2004 : Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı
C) 12 iyun 2001 : Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi
A) 7 dekabr 2001 : Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi

450 228.” müştәrinin tapşırığna әsasәn qeyri kredit tәşkilatı ilә hәyata keçirilәn pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi”әmәliyyatı hansi
әmәliyyat növünә aiddir.

•

B) Bank hesabları (qoyuluşları) üzrә әmәliyyatlar
A) nağd formada pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatlar:
C) daşınar әmlakla digәr әmәliyyatlar
D)Fakultativ maliyyә әmәliyyatı
E)Yaş hesabları üzrә әmәliyyatlar

451 227.Aşağıdakılardan hansilar maliyyә monitorinqinin әmәliyyatdan asılı olaraq növlәridir.
D)Monetar,Açıq
E)Açıq,Qapalı
B)monetar,icbari
A)Fakultativ,Monetar

•
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•

C)İcbari,fakultativ

452 226. nağd formada pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatlara aid deyil.

•

C) qeyrirezidentә verilәn çek üzrә pul vәsaitlәrinin fziki şәxslәrdәn alınması;
A) fiziki şәxslәrin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması;
D) fiziki şәxslәrin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması;
E) bir dәyәr banknotunun başqa dәyәr banknotuna pul mübadilәsi
B) maliyyә icarәsi(lizinqi) müqavilәsi üzrә әmlakların alınması yaxud tәqdim edilmәsi

453 225. Әmliyyatın növündәn asılı olaraq maliyyә monitorinqi neçә yerә bölünür?

•

E)6
D)5
A)2
C)4
B)3

454 224.Aşağıakılardan hansı “Bank hesabları (qoyuluşları) üzrә әmәliyyatlar”a aid deyil?

•

C)әgәr hüquqi şәxsin qeydiyyatdan keçdiyi gündәn üç ay keçmәyibsә onun hesabına(әmanәt, qoyuluş) pul vәsaitlәrin daxil olması
yaxud çıxrılması, hәtta bu hal baş vermiş olarsa dәrhal o hüquqi şәxsin göstәrilәn hesabı üzrә әmәliyyatların açıldığı gündәn dә
dayandırılacaqdır;
A)qoyuluşu (depozit) tәqdim edilmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәrlә rәsmilәşdirilmәsi ilә qoyuluşa (depozitә) pul vәsaitlәrinin
yerlәşdirilmәsi
B)üçüncü şәxslәrin xeyrinә nağd formada vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsi ilә qoyuluşun (depozitin)açılması;
D)qeyrirezidentә verilәn çek üzrә pul vәsaitlәrinin fziki şәxslәrdәn alınması

455 222.Verilmişlәrdәn hansılar maliyyә monitorinqinin subyektlәridir ?I Mәrkәzi Bank
İnvestisiya fondları IV Vergilәr Kollegiası
VBanklar

•

D.
C.
A.
B.

II Lombartlar

III

I,IV,V
V,II,III
I,II
V,I

456 221.Aşağıdakılardan biri Hesablama Palatasının funksyalarına aiddir.

•

A) tәsәrrüfat subyektlәrindә maliyyә vә mühasibat uçotunun dәqiq vә dürüst aparılmasını tәmin etmәk mәqsәdilә respublikada auditor
xidmәtinin işini tәşkil etmәk
C) notariuslar vә hüquqi xidmәt göstәrәn digәr şәxslәr üçün — müvafiq icra hakimiyyәti orqanı;
B) Dövlәt әmlakının idarә edilmәsi, onun barәsindә sәrәncam verilmәsi vә dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsindәn әldә edilәn
vәsaitlәrin dövlәt büdcәsinә daxil olmasına nәzarәti hәyata keçirmәk

457 220.Azәrbaycan Respublikası Auditorlar Palatası neçәnci ildә yaradılıb ?

•

B)1994
D)2001
A)2000
C)1996

458 219.Qiymәtli kağızlar bazarının proffesional iştirakçıları:

•

B)Maliyyә Monitorinqinin obyektlәridir
D)Qiymәtli kağızlar bazarında maliyyә nәzarәti hәyata keçirәn şәxslәrdir
A)Maliyyә Monitorinqinin subyektidir
C)Maliyyә Monitorinqi ilә әlaqәsi yoxdur

459 218.Aşağıdakılardan biri maliyyә nәzarәti hәyata keçirәn qurum deyil :

•

C)Azәrbaycan Respulikası Mәrkәzi Bankı
B)Auditorlar Palatası
D)Kredit Tәşkilatları
A)Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası

460 217.Aşağıdakılardan biri Hesablama Palatasının funksyalarına aid deyil :
D) dövlәt büdcәsinin vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının büdcәlәrinin layihәlәrinә rәy vermәk
B) dövlәt müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi vә ya başqa mәqsәdlәrlә әlaqәdar olaraq tәsәrrüfat subyektlәrinin әmlaklarının
qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünә auditor rәylәri verir;
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•

C) Dövlәt әmlakının idarә edilmәsi, onun barәsindә sәrәncam verilmәsi vә dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsindәn әldә edilәn
vәsaitlәrin dövlәt büdcәsinә daxil olmasına nәzarәti hәyata keçirmәk
A) Dövlәt büdcәsinin icrası barәdә illik hesabata vә müvafiq qanun layihәlәrinә rәy vermәk

461 216. Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı hansı sahәlәr üçün öz monitorinqini aparır ?

•

C) kredit tәşkilatları, hәmçinin lizinq xidmәtlәri göstәrәn kredit tәşkilatları Üçün
notariuslar vә hüquqi xidmәt göstәrәn digәr şәxslәr üçün
D)Mәrkәzi Bank maliyyә monitorinqi hәyata keçirәn orqan deyil
B) auditor xidmәti göstәrәn şәxslәr üçün

462 215. Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı tәdbirlәrә aşağıdakılardan aiddir?

•

B) cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı
hәyata keçirilәn tәdbirlәr haqqında müştәrinin vә ya digәr şәxslәrin tәşkilimәlumatlandırılmasının
D) müştәrinin bank vә ya qiymәtli kağız hesablarının idarә olunması ilә әlaqәdar әmәliyyatlar
hüquqi şәxs olan monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr tәrәfindәn daxili nәzarәt sisteminin hazırlanması vә
tәtbiq edilmәsi
C) bank müştәrilәrinin pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızlarının vә ya digәr әmlakının idarә olunması ilә әlaqәdar әmәliyyatlar

463 214.Hesablama Palatası nә zaman vә hansı qurum tәrәfindәn yaradılıb ?

•

7 dekabr 2001 : Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
D) 4 avqust 2004 : Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı
B) 8 iyul 2002 : Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi
C) 12 iyun 2001 : Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi

464 213)Hansı ölkәnin metro xәttindә terror aktı törәdilmәmişdir?

•

d.
b.
c.

Böyük Britaniya
Azәrbaycan
ABŞ
Qatar

465 212)Subyektlәr hansı hallarda cinayәt mәsuliyyәtindәn azad edilә bilәrlәr?

•

a.
c.

Terror aktı icra edilәnәdәk hakimiyyәt orqanlarını bu barәdә xәbәrdar etmişdirsә
Ancaq terror aktının hazırlanmasında iştirak etmişdirsә
Bu halların hamısında
b.
Terror aktının aradan qaldırılmasında kömәk etmiş istәnilәn hә rәkәt etmişdirsә

466 211)Terrorizmlә mübarizәnin әsas prinsiplәridәn biri deyil?

•

d.
a.
b.

Terror fәaliyyәtilә mәşğul olmanın mütlәq cәzalandırılması
Qanunçuluq
Terrorçulara minimal güzәştlәr
Pul köçürmәlәrindә güzәştlәrin aradan qaldırılması

467 210.Terrorizm vә terror sözünün latıncadan tәrcümәsi nәdir?

•

c.
a.
d.

Dәhşәt vә soyqırım
Qorxu vә tәlaş
Zülm vә ölüm
Qorxu vә dәhşәt

468 209) “Ekstremizm” sözü hansı dildәn ötürülüb?

•

d.
Ingilis
Fransız
a.
Latın
b.
Italyan

469 208) Maliyyә fәaliyyәtlәrinin eynilәşdirilmәsi vә öyrәnilmәsi bu hallarından biri deyil :

•

Xarici banklarla nağdsız hesablaşmalar zamanı
b.
Cinayyәt yolu ilә әldә edilmiş glirlәrin leqallaşdırılması (yuyulması) yaxud terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsi әlaqәdar maliyyә
әmәliyyatlarında şübhәlәrin yaranması zamanı;
c.
Maliyyә monitorinqinә daxil olan maliyyә әmәliyyatları aparılması
a.
Müştәri ilә işgüzar münasibәtlәrin qurulması
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470 207) İcbari maliyyә monitorinqinin meyarlarından olan nağd formada pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatlara aiddir :

•

e.
müştәrinin tapşırığna әsasәn qeyri kredit tәşkilatı ilә hәyata keçirilәn pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi
c.
qiymәtli kağızların, bahalı metalların, bahalı daşların, zәrgәrlik mәmulatların onlardan belә külçәlәrin vә digәr qiymәtlilәrin
lombarda verilmәsi
b.
anonim sahibin adına açılan hesabla(qoyuluş)sәrhәddәn pul vәsaitlәrinin daxil olması vә anonim açılan hesaba (qoyuluş)
sәrhәddәn pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi
fiziki şәxslәrin nağd hesablaşma ilә qiymәtli kağızların әldә edilmәsi
d.
bahalı metalların vә bahalı daşların zәrgәrlik mәmulatların vә belә mәmulatlardan külçәlәrin alışı, alqısatqısı

471 206) Volfsberq prinsiplәrinә hansı bәnd aid deyil ?

•

e.
a.
b.

 kapitalın qiymәtlәndirilmәsi
hesab üzrә nәrәdә tutulan әmәliyyatlar
hesabın açılması mәqsәdi vә sәbәblәri
nağd formada pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatlar
d.
әlavә müvafiq (relvant) mәlumatlar

472 205) Müştәri vә faydalananların eynilәşdirimәsinin fiziki şәxslәr üzrә hansı sәnәd vә mәlumatlar tәlәb olunmur ?

•

c.
b.

fәrdi mәlumatları
şәxsiyyәtini vә onunmәzmununu tәsdiq edәn sәnәd haqqında mәlumatlar
bank hesabının nömrәsi
a.
ӘDV
e.
yaşayış vә ya olduğu yer yer haqqında mәlumat

473 204) İcbari maliyyә monitorinqinin meyarlarından olan daşınar әmlakla digәr әmәliyyatlara aiddir :

•

474

maliyyә icarәsi(lizinqi) müqavilәsi üzrә әmlakların alınması yaxud tәqdim edilmәsi
b.
qoyuluşu (depozit) tәqdim edilmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәrlә rәsmilәşdirilmәsi ilә qoyuluşa (depozitә) pul vәsaitlәrinin
yerlәşdirilmәsi
e.
bir dәyәr banknotunun başqa dәyәr banknotuna pul mübadilәsi
d.
qeyrirezidentә verilәn çek üzrә pul vәsaitlәrinin fziki şәxslәrdәn alınması
a.
fiziki şәxslәrin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması

203) İcbari maliyyә monitorinqinin meyarlarından olan bank hesabları (qoyuluşları) üzrә әmәliyyatlara aid deyil :

•

d.
anonim sahibin adına açılan hesabla(qoyuluş)sәrhәddәn pul vәsaitlәrinin daxil olması vә anonim açılan hesaba (qoyuluş)
sәrhәddәn pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi;
c.
·üçüncü şәxslәrin xeyrinә nağd formada vәsaitlәrin yerlәşdirilmәs ilә qoyuluşun (depozitin)açılması;
b.
qoyuluşu (depozit) tәqdim edilmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәrlә rәsmilәşdirilmәsi ilә qoyuluşa (depozitә) pul vәsaitlәrinin
yerlәşdirilmәsi;
hәyat sığortası yaxud yığım sığortası vә pensiya tәminatı üzrә fiziki şәxslәrdәn sığorta haqlarının alınması vә onlara sığorta
ödәnişlәrinin verilmәsi;
e.
әgәr hüquqi şәxsin qeydiyyatdan keçdiyi gündәn üç ay keçmәyibsә onun hesabına(әmanәt, qoyuluş) pul vәsaitlәrin daxil
olması yaxud çıxarılması, hәtta bu hal baş vermiş olarsa dәrhal o hüquqi şәxsin göstәrilәn hesabı üzrә әmәliyyatların açıldığı gündәn
dә dayandırılacaqdır

475 202)İcbari maliyyә monitorinqinin meyarlarından olan nağd formada pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatlara aid deyil :

•
476

a.
b.
d.
e.

fiziki şәxslәrin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması;
fiziki şәxslәrin nağd hesablaşma ilә qiymәtli kağızların әldә edilmәsi;
qeyrirezidentә verilәn çek üzrә pul vәsaitlәrinin fziki şәxslәrdәn alınması;
bir dәyәr banknotunun başqa dәyәr banknotuna pul mübadilәsi
üçüncü şәxslәrin xeyrinә nağd formada vәsaitlәrin yerlәşdirilmәs ilә qoyuluşun (depozitin)açılması;

201)Maliyyә monitorinqinin növlәri hansılardır ?

•

e.
c.
a.
d.

daxilin vә xarici
icbari vә fiziki
fiziki vә hüquqi
açıq vә gizli
icbari vә fakültәtiv

477 200)Monitorinq subyekti aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı müştәrini yüksәk riskli müştәri hesab etmәli deyil :

•

b.

qeyrirezident müştәrilәr;
transmilli şirkәtlәrin yerli filialları;
d. nominal saxlayıcı olan vә ya sәnәdli adsız sәhmlәr buraxmış hüquqi şәxslәr;
e. siyahıları Maliyyә Monitorinqi Xidmәti tәrәfindәn tәsdiq olunmuş şәxslәr
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a.

xarici dövlәtlәrin siyasi xadimlәri;

478 199)Monitorinq subyekti tәrәfindәn aşağıdakı hansı daxili qayda vә prosedurlardan biri hazırlanmalı deyil ?

•

a)müştәrinin vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası üzrә daxili qayda vә prosedurlar;
B)monitorinq olunmalı әmәliyyatların aşkarlanması meyarları (indikatorlar);
xarici dövlәtlәrin siyasi xadimlәrinin әmәliyyatlarına dair әldә olunmuş mәlumatlar vә sәnәdlәr üzrә qaydalar
C)şübhәli әmәliyyatların aşkarlanması, qarşısının alınması vә mәlumatların Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunması üzrә
qaydalar;
E)mәlumatların sәnәdlәşdirilmәsi vә mәxfiliyin tәmin edilmәsi qaydaları

479 198) Milli Mәclisin plenar iclasında “Vergi Mәcәllәsindә dәyişiklik edilmәsi haqqında” qanun layihәsi müzakirәyә
çıxarılıb.Dәyişikliyә әsasәn:

•

A) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 20% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
D) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 10% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
E) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 15% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 5% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
B) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlara görә fiziki şәxslәr gәlir vergisindәn azad edilәcәk

480 197)Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәtlәrin siyasi xadimi hesab oluna bilmәz?

•

C)nüfuzlu siyasәtçilәr
B)dövlәt başçıları
A)hökümәt üzvlәri
E)fiziki şәxslәr
D)yüksәk rütbәli hәrbi qulluqçular

481 196)İdentifikasiya nә demәkdir?

•

B)yoxlama
D)tәftiş
E)xidmәt
A)nәzarәt
C)eynilәşdirmә

482 195)Maliyyә Monitorinqinә tәtbiq olunmalı şәxslәrin siyahısı nә vaxt yenilәnmişdir?

•

A)14 oktyabr 2016cı il
C)20 noyabr 2010cu il
E)12 oktyabr 2009cu il
D)4 aprel 2009cu il
B)12 oktyabr 2016cı il

483 194)Bunlardan hansı yerli istehsalın genişlәndirilmәsi mәqsәdi ilә görülmәli olan tәdbirlәrә aid deyil?

•

C)inhisarçılığın aradan qaldırılması
E)İdxal mәhsullarının azaldılması
D)inhisarçılığa şәrait yaratmaq
B)İdxal rüsumlarının qalxması
A)Azad vә sәrbәst rәqabәt mühitinin yaradılması

484 193)Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı Maliyyә Montironqinә aid deyil?

•

D)FATF
C)USAİD
E)BCBS
A)MONEYVAL
B)FİATA

485 192)Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı ilә Maliyyә Monitorinqi Xidmәti arasında memorandum vә saziş imzalanıb?

•

D)Gürcüstan
B)İngiltәrә
C)Ermәnistan
E)Moldova
A)Qazaxıstan

486 191) İcbari nәzarәtdә nәzarәtaltı әmәliyyatların başa çatması haqqında mәlumatlar hara göndәrilir?
56/81

22.12.2016

•

A)Mәrkәzi Banka
B) AR Maliyyә Nazrliyi Әyar palatasına
C)AR Maliyyә Nazirliyinә
D) MBNPnın Maliyyә monitorinqinә

487 190) 2000ci il Volfsberq prinsiplәri müştәriyә vә sonrakı meyarlar üzrә kredit müәssisәlәrinin eynilәşdirilmәsini
müәyyәn etmir

•

B)hesab üzrә nәrәdә tutulan әmәliyyatlar;
D)kapitalın qiymәtlәndirilmәsi;
C)hesab üzrә nәzәrdә tutulmayan әmәliyyatlar+
A)hesabın açılması mәqsәdi vә sәbәblәri

488 189)Әmәliyyatın növündәn asılı olaraq maliyyә monitorinqi neçә yerә bölünür?

•

E)6
A)3
C)5
B)2
D)4

489 188) Milli Mәclisin plenar iclasında “Vergi Mәcәllәsindә dәyişiklik edilmәsi haqqında” qanun layihәsi
müzakirәyәçıxarılıb.Dәyişikliyә әsasәn:

•

C) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 5% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
A) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 20% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
E) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 15% dәrәcә ilә vergi tutulacaq
B) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlara görә fiziki şәxslәr gәlir vergisindәn azad edilәcәk
D) idman mәrc oyunlarından әldә edilәn uduşlardan 10% dәrәcә ilә vergi tutulacaq

490 358) Әmәliyyat növündәn asılı olaraq maliyyә monitorinqi neçә yerә ayrılır?

•

2.0
A.

3
E)Heç biri
D)5
B.
4

491 357)Lombard tәşkilatlarının fәaliyyәtinә nәzarәt hansi orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

D.Nazirlәr Kabineti
C.Maliyyә Nazirliyi
A.
Mәrkәzi Bank
MBNP
E.Milli Mәclis

492 356)“Hava gәmilәrinin qanunsuz zәbt edilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Konvensiya harada qәbul olunmuşdur?

•

C.
A.
B.
D.
Haaqa

Roma
Monreal
Vyana
Praqa

493 355)OFF SHORE zonalar başqa cür necә adlanır?

•

B.
Vergilәşdirilmiş әrazi
A.
Vergili liman
Vergisiz liman
C.
Qanunsuz әrazi
D.
Azad zona

494 354)Bәynәlxalq Valyuta Fondu Maliyyә Monitorinqi Xidmәti tәrәfindәn әmәliyyatın dayandırılması barәdә göstәriş neçә
iş günü әrzindә tәqdim olunmadiqda hәmin әmәliyyat icra oluna bilәr?

•

C.
D.

5
4
2
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B.
E.

3
1

495 353)Maliyyә Monitorinqi xidmәti hansı beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlıq edir?

•

B. ATӘT
A.
UNODC
C.
USAID
Bütün cavablar doğrudur

496 352)Aşağıdakılardan hansılar Azәrbaycan Respublikasında maliyyә monitorinqi sahәsindә sәlahiyyәtli orqanlardır?
1.Hüquq Mühafizә orqanları 2.Mәrkәzi Bank 3.Qiymәtli Kağızlar sahәsi 4.Maliyyә Nazirliyi 5.Kredit tәşkilatları

•

E) 2,3,5
D) 1,2,3
B) 3,4,5
A) 1,4,5
1,3,5

497 351)Sığorta bazarına, Qiymәtli kağızlar bazarına vә Lombardlara nәzarәti hansı orqan hәyata keçirir?

•

E.
A.
B.
C.

Maliyyә nazirliyi
Audit palatası
Sığorta şirkәtlәri
Maliyyә bazarlarına nәzarәt palatası
Notariuslar

498 350)Aşağıdakılardan biri maliyyә fәaliyyәtlәrinin eynilәşdirilmәsi vә öyrәnilmәsi hallarına daxil deyil:

•

Terrorizmlә mübarizәnin qarşısının alınması
B.
Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş gәlirlәrin leqallaşdırılması yaxud terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar maliyyә
әmәliyyatlarında şübhәlәrin yaranması
C.
Düzgün cavab yoxdur
E.
Müştәri ilә işgüzar münasibәtlәrin qurulması
D.
Maliyyә monitorinqinә daxil olan maliyyә әmәliyyatlarının aparılması

499 349)İnsanların girov götürülmәsinә qarşı beynәlxalq konvensiya nә vaxt vә harda qәbul edilmişdir:

•

B.
A.
E.
D.

Monreal, 23.09.1971
Haaqa, 16.12.1970
Roma, 10.03.1988
Tokiyo, 14.09.1963
New York, 17.12.1979

500 348)Terrorizmlә mübarizәdә faşist tәşkilatlarının qadağan olunması haqqında qanun adlanır:

•

C.
E.
A.
B.

Almaniya qanunu
Böyük Britaniya qanunu
İtaliya qanunu
İspaniya qanunu
Portuqaliya qanunu

501 347)Maliyyә monitorinqinin agentlәrinә aid deyil:1)kredit tәşkilatları, 2)distributorlar, 3)lombardlar, 4)mikro maliyyә
tәşkilatları, 5) lotoreya iştirakçıları, 6)dövlәt poçt rabitә tәşkilatları

•

E) 2,5,6
A) 1,3,5
D) 1,2,4
2.5
C) 4,6

502 346)Subyektlәr arasında hansı mәblәğdә aparılan әmәliyyatlara monitorinq tәtbiq olunmalıdır?

•

D.
10000 manat
B.
1000 manat
A.
2000 manat
20000 manat
E.
100000 manat
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503 345)Әmәliyyatın növündәn asılı olaraq Maliyyә monitorinqinin növlәri hansılardır?

•

B.
Fәrdi vә Xüsusi
C.
Tematik vә İnzibati
E.
İlkin vә sonrakı
A.
İnzibati vә İcbari
İcbari vә Fakultativ

504 344)Maliyyә monitorinqi üzrә sәlahiyyәtli orqan hansıdır?

•

E.
Kommersiya tәşkilatları
A.
Lizinq tәşkilatları
C.
Vergilәr Nazirliyi
Maliyyә bazarlarına nәzarәt palatası+
D.
Auditorlar palatası

505 343. Maliyyә monitorinqinin subyektlәrini seçib göstәrin: 1) Kredit tәşkilatları: 2) Maliyyә bazarlarına nәzarәt palatası: 3)
Sığorta tәşkilatları 4) Bәlәdiyәlәr: 5) Lombardlar

•

A.
E.
D.
1,3,5
B.

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

506 342. Aşağıdakılardan hansı maliyyә monitorinqi agentlәridir?1.sığorta tәşkilatları 2.lizinq şirkәtlәri 3.kommersiya
bankları 4.birjalar 5.dövlәt poçt rabitә tәşkilati

•

A) 1,2
D)1,2,5
E) 1,2,4
C) 2,3,5
B) 3,4

507 341. Kredit tәşkilatlarına nәzarәt hansı orqanlar tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

E) Nazirlәr Kabineti
C)MB vә MBNP
B) MBNP
A) Mәrkәzi Bank
D) Maliyyә Nazirliyi

508 340.”Adamların girov götürülmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Beynәlxalq Konvensiya nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

D) 1980
A) 1979
C) 1975
B) 1989
E) 1985

509 339. Hansı yaş hәddinden yuxarı TMM görә cinayәt mәsulliyәtinә cәlb olunur?

•

E) 25
B) 16
C) 21
A) 18
D) 20

510 338. TMM dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

E) Pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın terrorçuluğun törәdilmәsi mәqsәdilә toplanması
C) Bütün cavablar doğrudur
B) Pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın tamamilә vә ya qismәn terrorçuluğun maliyyәlәşdiriımәsinә qәsdәn yönәlmәsi
A) Terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi
D) Pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın bilәvasitә vә ya dolayısıyla terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilmәsi

511 337. İcbari maliyyә monitorinqinә aid nağd pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatlar kimi göstәrilәnlәrdәn biri yanlışdir:

•

E) fiziki şәxs tәrәfindәn pul vәsaitlәrinin nağdı qaydada tәşkilatın nizamnamә kapitalına(yığım) qoyuluşu
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•

A) beynәlxalq pul köçürmәlәri
C) fiziki şәxslәrdәn nağd hesablaşma ilә qiymәtli kağızların әldә edilmәsi
B) fiziki şәxslәrdәn nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması
D) qeyrirezidentә verilәn çek üzrә pul vәsaitlәrinin fiziki şәxslәrdәn alınması

512 336. Qeyrikredit maliyyә tәşkilatları aşağıdakı fәaliyyәt növlәrindәn hansını hәyata keçirmir:

•

E) aktuari fәaliyyәti
B) auditor fәaliyyәti
D) sığorta işinin subyektlәrinin fәaliyyәti
A) klirinq fәaliyyәti
C) mәrkәzi depozitar fәaliyyәti

513 335. Qiymәtli kağızların peşәkar iştirakçılarına aid edilәn şәxslәr aşağıdakı hansı fәaliyyәt növlәrini yerinә
yetirirlәr:1. Broker fәaliyyәtini; 2. diller fәaliyyәtini; 3. qiymәtli kağızaların idarә edilmәsi üzrә fәaliyyәti; 4. depozitar
fәaliyyәt; 5. qiymәtli kağızların sahiblәrinin reestrinin aparılması üzrә fәlaiyyәti.

•

E) 1;3;5
D) hamısı
C) 1;4;5
A) 1;3;4
B) 2;4;5

514 334.Maliyyә monitorinqi xidmәtinin subyekti kimi göstәrilәnlәrdәn biri yanlışdır:

•

E) kredit tәşkilatları
C) Mәrkәzi Bank
B) dövlәtpoçt rabitә xidmәtlәri
A) lizinq tәşkilatları
D) mikro maliyyә tәşkilatları

515 333.Maliyyә monitorinqi xidmәtinin yaradılmasının mәqsәdi kimi göstәrilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

D) lombardlara nәzarәt etmәk
E) pul islahatı keçirmәk
C) ödәniş fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılmasına nәzarәt etmәk
A) sığorta sahәsinә nәzarәt etmәk
B) qiymәtli kağızlar bazarına nәzarәt etmәk

516 332) BMT–nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıqla Mübarizә İdarәsi tәrәfindәn narkotik vasitәlәrin vә ya psixotrop
maddәlәrin qanunsuz dövriyyәsi riskinin yüksәk olması bәyan edilmiş dövlәtlәr

•

D) Vyetnam Sosialist Respublikası;
E) Yaponiya(düzgün cavab) Vyetnam Sosialist Respublikası;
B) Laos Xalq Demokratik Respublikası;
A) Әfqanıstan İslam Respublikası;
C) Tailand

517 331. Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası hansı orqanlara nәzarәti hәyata keçirir

•

B) investisiya fondları
E) hamısı (düzgün cavab)
C) sığorta tәşkilatları
D) kredit tәşkilatları
A) qiymәtli kağızlar bazarı

518 330. Maliyyә Monitorinqi Xidmәti funksiyalarına aiddir

•

A) Monitorinq subyektlәrindәn mәlumatların әldә edilmәsi
C) terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizәyә dәstәk vermәkdir.
E) ) tәhlil
B) mәlumatları aidiyyәti dövlәt orqanlarına göndәrir
D) Maliyyә Monitorinqi Xidmәtini müasir tәlәblәrә cavab verәn maliyyә monitorinqi orqanına çevirmәkdir.

519 329. Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin funksiyalarına aid deyil

•

E) mәlumatları aidiyyәti dövlәt orqanlarına göndәrir
D) Maliyyә Monitorinqi Xidmәtini müasir tәlәblәrә cavab verәn maliyyә monitorinqi orqanına çevirmәk(düzgün cavab)
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B) terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi
A) cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması
C) mәlumatları toplayır, tәhlil edir,

520 328. LIH maliyyәlәşdirilmәsi kanallarına aid deyil

•
521

E) Quldurluq, narkotik alveri, kölәlik sәnәt әsәrlәri, insan orqanlarının vә insanların satışından daxil olmaqla, cinayәt, vәsaitlәri
A) ölkәlәrә embarqo siyasәtinin tәtbiqi(düzgün cavab)
C) Әrazilәr vә gömrük rüsumlarından, mәscidlәrdә yığılan vergi nәzarәti altında iş vergilәr
B) Bir çox xarici vasitәçilәrin cәlb dempinq qiymәtlәri qanunsuz enerji satışı
D) Qәtәr, Küveyt, Sәudiyyә Әrәbistanı şәxsi sponsorları

327.Aşağıdakılardan hansı ndiki mәrhәlәdә ekstremizmә vә terrorizmә qarşı әsas istiqamәtlәrdәn deyil

•

C) Üsyançılar sıralarında vәtәndaşların iştirakını qarşısının alınmasının canlandırılması
E) Müxtәlif mәzhәb (sekta) vә radikal qrupların xarici terrorist tәşkilatların siyahısına vaxtında daxil edilmәsi. (düzgün cavab)
A) terrorizmә qarşı birgә vә sәmәrәli fәaliyyәt üçün mühüm şәrt kimi beynәlxalq hüquqi bazanın yaradılması
B) ekstremizmә qarşı mübarizә üçün beynәlxalq antiterror mәrkәzinin formalaşdırılması
D) Silahlı münaqişәnin әsas mәnbәlәri olan ölkә vә regionlarda sosialiqtisadi vәziyyәtin yaxşılaşdırılması

522 326) BMT–nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıqla Mübarizә İdarәsi tәrәfindәn narkotik vasitәlәrin vә ya psixotrop
maddәlәrin qanunsuz dövriyyәsi riskinin yüksәk olması bәyan edilmiş dövlәtlәr

•

D) Vyetnam Sosialist Respublikası;
E) Yaponiya(düzgün cavab) Vyetnam Sosialist Respublikası;
A) Әfqanıstan İslam Respublikası;
B) Laos Xalq Demokratik Respublikası;
C) Tailand

523 325. Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası hansı orqanlara nәzarәti hәyata keçirir

•

A) qiymәtli kağızlar bazarı
E) hamısı (düzgün cavab)
C) sığorta tәşkilatları
D) kredit tәşkilatları
B) investisiya fondları

524 324. Maliyyә Monitorinqi Xidmәti funksiyalarına aiddir

•

A) Monitorinq subyektlәrindәn mәlumatların әldә edilmәsi
E) tәhlil
C) terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizәyә dәstәk vermәkdir.
D) Maliyyә Monitorinqi Xidmәtini müasir tәlәblәrә cavab verәn maliyyә monitorinqi orqanına çevirmәkdir.
B) mәlumatları aidiyyәti dövlәt orqanlarına göndәrir

525 322. Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin funksiyalarına aid deyil

•

E) mәlumatları aidiyyәti dövlәt orqanlarına göndәrir
D) Maliyyә Monitorinqi Xidmәtini müasir tәlәblәrә cavab verәn maliyyә monitorinqi orqanına çevirmәk(düzgün cavab)
B) terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi
A) cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması
C) mәlumatları toplayır, tәhlil edir,

526 321. LIH maliyyәlәşdirilmәsi kanallarına aid deyil

•

E) Quldurluq, narkotik alveri, kölәlik sәnәt әsәrlәri, insan orqanlarının vә insanların satışından daxil olmaqla, cinayәt, vәsaitlәri
A) ölkәlәrә embarqo siyasәtinin tәtbiqi(düzgün cavab)
C) Әrazilәr vә gömrük rüsumlarından, mәscidlәrdә yığılan vergi nәzarәti altında iş vergilәr
B) Bir çox xarici vasitәçilәrin cәlb dempinq qiymәtlәri qanunsuz enerji satışı
D) Qәtәr, Küveyt, Sәudiyyә Әrәbistanı şәxsi sponsorları

527 320.Aşağıdakılardan hansı ndiki mәrhәlәdә ekstremizmә vә terrorizmә qarşı әsas istiqamәtlәrdәn deyil

•

D) Silahlı münaqişәnin әsas mәnbәlәri olan ölkә vә regionlarda sosialiqtisadi vәziyyәtin yaxşılaşdırılması
E) Müxtәlif mәzhәb (sekta) vә radikal qrupların xarici terrorist tәşkilatların siyahısına vaxtında daxil edilmәsi. (düzgün cavab)
B) ekstremizmә qarşı mübarizә üçün beynәlxalq antiterror mәrkәzinin formalaşdırılması
A) terrorizmә qarşı birgә vә sәmәrәli fәaliyyәt üçün mühüm şәrt kimi beynәlxalq hüquqi bazanın yaradılması
C) Üsyançılar sıralarında vәtәndaşların iştirakını qarşısının alınmasının canlandırılması
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528 319. Aşağıdakılardan hansı maliyyә monitorinqi agentlәridir?1.sığorta tәşkilatları 2.lizinq şirkәtlәri 3.kommersiya
bankları 4.birjalar 5.dövlәt poçt rabitә tәşkilati

•

E) 1,2,4
D)1,2,5
B) 3,4
A) 1,2
C) 2,3,5

529 318. Kredit tәşkilatlarına nәzarәt hansı orqanlar tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

E) Nazirlәr Kabineti
C) MB vә MBNP
B) MBNP
A) Mәrkәzi Bank
D) Maliyyә Nazirliyi

530 317.”Adamların girov götürülmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Beynәlxalq Konvensiya nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

E) 1985
A) 1979
C) 1975
B) 1989
D) 1980

531 316. Hansı yaş hәddindәn yuxarı TMM görә cinayәt mәsulliyәtinә cәlb olunur?

•

E) 25
B) 16
C) 21
A) 18
D) 20

532 315. TMM dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

E) Pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın terrorçuluğun törәdilmәsi mәqsәdilә toplanması
C) Bütün cavablar doğrudur
A) Terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi
B) Pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın tamamilә vә ya qismәn terrorçuluğun maliyyәlәşdiriımәsinә qәsdәn yönәlmәsi
D) Pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın bilәvasitә vә ya dolayısıyla terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilmәsi

533 314.Müştәrilәrin eynilәşdirilmәsi aşağıdakı hallarda mәcburi deyildir?

•

F)әvvәllәr eynilәşdirilmәsi olmayan şәxslәrlә maliyyә әmәliyyatlarının aparılması
A әvvәl eynilәşdirilmәsi olan şәxslәrlә maliyyә әmәliyyatlarının aparılması
C)sonradan eynilәşdirilmәsi olan şәxslәrlә maliyyә әmәliyyatlarının aparılması
B)AR.da qeydiyyatdan keçmәmiş banklar arası әmәliyyatların aparılması
D)әvvәllәr eynilәşdirilmәsi olmayan şәxslәrlә maliyyә әmәliyyatlarının aparılması

534 313.Fakultativ maliyyә monitorinqi nәdir?

•

D)nәzarәtin bir növüdür
A malliyyә monitorinqin bir növüdür
C)Tәftişin bir növüdür
B)yoxlamanın bir növüdür

535 312.Cinayәt fәaliyyәtli әmәliyyatlarla әlaqәdar hәr hansı şübhәlәr maliyyә monitorinqini hansı instorakcisinda keçirilir?

•

E)hamısında
A)obyektindә
C)hәm obyekt hәm dә subyektindә
B subyektindә
D)heç birindә

536 311.Maliyyә monitorinqi neçә yerә bölünür?

•

D)kollektiv
C)fakultetiv
A 2 icbari fakultetiv
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B)icbari
E)ictimai

537 310."Böyük yeddilik" qәrarı ilә hökümәtlәr arası tәşkilat FATF neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

E)1995
A 1989
B)1990
C)2000
D)1991

538 309.Müştәrilәrin eynilәşdirilmәsi aşağıdakı hallarda mәcburi deyildir?

•

C)sonradan eynilәşdirilmәsi olan şәxslәrlә maliyyә әmәliyyatlarının aparılması
B)AR.da qeydiyyatdan keçmәmiş banklar arası әmәliyyatların aparılması
A әvvәl eynilәşdirilmәsi olan şәxslәrlә maliyyә әmәliyyatlarının aparılması

539 308.Fakultativ maliyyә monitorinqi nәdir?

•

D)nәzarәtin bir növüdür
A malliyyә monitorinqin bir növüdür
C)Tәftişin bir növüdür
B)yoxlamanın bir növüdür

540 307.Cinayәt fәaliyyәtli әmәliyyatlarla әlaqәdar hәr hansı şübhәlәr maliyyә monitorinqini hansı instorakcisinda keçirilir?

•

E)hamısında
A)obyektindә
B subyektindә
D)heç birindә
C)hәm obyekt hәm dә subyektindә

541 306.Maliyyә monitorinqi neçә yerә bölünür?

•

E)ictimai
D)kollektiv
B)icbari
C)fakultetiv
A 2 icbari fakultetiv

542 305."Böyük yeddilik" qәrarı ilә hökümәtlәr arası tәşkilat FATF neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

C)2000
B)1990
D)1991
E)1995
A 1989

543 304. müasir mәrhәlәdә aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә ekstremizm vә terrorçuluğa qarşı beynәlxalq mübarizәnin
istiqamәtlәrini vә qanunvericilyinin tәkmillәşdirlmәsi sahәsindә tәkliflәrә aiddir:

•

c.
Ekstremist vә terrorçu cinayәtlәrinә görә mәhkum olunanları hәbsxanalardan azad edib vәtәndaşların inzibati mәcuri
nәzarәtinin yaradılması haqqında qanun layihәlәrinin işlәnilmәsi. Bu layihәlәr çәrçivәsindә bu cür cinayәtlәrә görә mәsuliyyәtin
güclәndirilmәsi üçün son texnologiyalarda istifadә edәrәk, o cümlәdәn radikal ideologiyaların yayılmasının güclәndirilmәsinın tәmin
etmәlidir.
e) Hamısı doğrudur
a.
Bir panAvropa yaradılmasına dair beynәlxalq müqavilәlәrin bağlanması beynәlxalq terrorizm vә mütәşәkkil cinayәtkarlığa
qarşı mübarizәnin sәmәrәliliyinin artırılması üçün hava sәrnişinlәri haqqında mәlumatların toplanmasının ümümiavropa sisteminin
yaradılması haqqında beynәlxalq müqavilәnin ağlanması.
b.
Amerika Birlәşmiş Ştatları, Rusiya, Şimali Afrika ölkәlәri vә Yaxın Şәrqdә beynәlxalq antiterror fәaliyyәtlәri
çәrçivәsindәinformasiya mübadilәsini asanlaşdıracaq terrorizmdә şübhәli işlәnilmәsi üçün onların cinayәt tәqibi vә prosessual
qәrarların qәbul edilmәsi üçün әmәkdaşlığı inkişaf etdirmәk, istintaq vә mәhkәmә orqanlarının artırılmasına yönәldilmiş vahid
normativ bazanın yaradılması.
d.
Vәkillәri, hüquqşünaslar, hüquqmühafizә orqanlarının әmәkdaşları, mәhkәmә vә penitensiar sistemlәri, kriminalistlәrdәn,
hüquqşünaslar vә s., o cümlәdәn terrorla mübarizә aparan parlamentariyalar daxil olmaqla, antiterror istiqamәtlәrә cәlb olunan
kadrların hazırlanması, professional vә tәşkilatiidarәetmә işçiәrin tәlimlәrini tәkmillәşdirilmәsi. Bizim fikrimizcә, bu sahәlәrdә iş
beynәlxalq hüquqi münasibәtlәrin inkişafının müasir mәrhәlәsindә, ekstremizm vә terrorçuluğa qarşı daha effektiv mübarizәaparmaq
üçün imkan verir.

544 303. “ Terrorizm” vә “terror” sözlәrinin etimoloji mәnası nәdir?
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•

b) ölüm vә hәyәcan
a) dәhşәt vә qorxu
c) ehtiyat etmәk
d) nifrәt etmәk
e) hamısı

545 302.Müştәrinin öyrәnilmәsi üçün mәlumat necә әldә olunur?

•

d) hamısı düzdür
a) müştәrinin özündәn vә ya mәlumat ictimaidirsә mәnbәdәn
c) müştәrini tanıyan şәxslәrdәn
e) hamısı sәhvdir
b) müştәrinin ailәsindәn

546 301)İcbari maliyyә monitorinqinә aid deyil:

•

b) bahalı metalların vә bahalı daşların, zәrgәrlik mәmulatlarının alıqısatqısı
a) fiziki şәxslәrin nağd formada xarici valyuta alıb yaxud satması
c) müştәrinin tapşırığına әsasәn qeyrikredit tәşkilatı ilә hәyata keçirilәn pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi
d)heç bir aydın iqtisadi vә ya aydın qanuni mәqsәd olmayan, qarıçıq vә qeyriadi xarakterli әmәliyyatlar

547 300)Maliyyә Monitorinqinin növlәri hansılardır?

•

a.
ilkin vә sonrakı
c)icbari vә fakultәtiv
c. icbari vә sonrakı
b.
cari vә ilkin

548 299.Bomba terrorizmlә mübarizәnin qarşısının alınması üçün beynәlxalq konvensiya?

•

c)NyuYork1979
a)Roma 1988
d)NyuYork 1973
b)NyuYork 1997

549 298.Dәniz naviqasiyasına qarşı qanunsuz aktlarla mübarizә haqqında konvensiya?

•

d)NyuYork 1973
c) Monreal 1971
a)Roma 1988
b) Tokio 1963

550 297.Adamların girov götürülmәsinә qarşı Beynәlxalq konvensiya?

•

a)NyuYork 1973
c)Monreal 1971
d)NyuYork1979
b)Tokio 1963

551 296.Mülki aviyasiyanın tәhlükәsizliyinә qarşı yönәldilәn qeyriqanuni aktlara mübarizә haqqında konvensiya?

•

d)Roma 1988
c)Monreal 1971
a)NyuYork 1997
b) NyuYork 1979

552 295.Hava gәmilәrinin qeyri qanuni әlә keçirilmәsi ilә mübarizә haqqında konvensiya?

•

c) Roma 1988
a)Monreal 1971
d)Tokio 1963
b) Haaqa 1970

553 294.Hava gәmilәrinin qanunsuz әlә keçirmәk haqqında törәdilәn cinayәt vә digәr aktlar barәsindә konvensiya?

•

b)Haaqa 1970
c)Monreal 1971
a)Tokio 1963
d)Nyuyork 1973
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554 293.Bunlardan biri fakultativ maliyyә monitorinqinә aid olan әmәliyyatların meyarlarına daxil deyil?

•

a)Heç bir aydı iqtisadi vә ya aydın qanuni olmayan qarışıq vә ya qeyriadi xarakterli әmәliyyatlar
b)tәşkilatın tәsis sәnәdlәri ilә müәyyәn olunmuş tәşkilatın fәaliyyәt mәqsәdlәrinә uyğun olmayan әmәliyyat
d) fiziki şәxslәrin nağd hesablaşma ilә qiymәtli kağızların әldә edilmәsi
c)Onların hәyata keçirilmәsi mәqsәdi icbari maliyyә monitorinqinin prosedurlarından aradan qaldırılması

555 292.Hava gәmilәrinin qeyri qanuni әlә keçirilmәsi ilә mübarizә haqqında konvensiya?

•

b) Haaqa 1970
d)Tokio 1963
a)Monreal 1971
c) Roma 1988

556 291.Hava gәmilәrinin qanunsuz әlә keçirmәk haqqında törәdilәn cinayәt vә digәr aktlar barәsindә konvensiya?

•

d)Nyuyork 1973
a)Tokio 1963
b)Haaqa 1970
c)Monreal 1971

557 290.Bunlardan biri fakultativ maliyyә monitorinqinә aid olan әmәliyyatların meyarlarına daxil deyil?

•

a)Heç bir aydı iqtisadi vә ya aydın qanuni olmayan qarışıq vә ya qeyriadi xarakterli әmәliyyatlar
c)Onların hәyata keçirilmәsi mәqsәdi icbari maliyyә monitorinqinin prosedurlarından aradan qaldırılması
b)tәşkilatın tәsis sәnәdlәri ilә müәyyәn olunmuş tәşkilatın fәaliyyәt mәqsәdlәrinә uyğun olmayan әmәliyyat
d) fiziki şәxslәrin nağd hesablaşma ilә qiymәtli kağızların әldә edilmәsi

558 289.Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası:

•

B.xarici huquqi şәxsdir
D).publik huquqi şәxsdir
C.sәhmdar cәmiyyәtdir
A.kommersiya huquqi şәxsdir

559 288.Maliyyә nәzarәtinin әsas növü deyil?

•

D.ilkin nәzarәt
C.cari nәzarәt
A).kompleks nәzarәt
B.son nәzarәt

560 287.Maliyyә Monitoring Xidmәti hansı quruma tabedir?

•

B.Mәrkәzi bank
A.Maliyyә Bazalarına Nәzarәt Palatası
C.Vergilәr Nazirliyi
D.Qiymәtli kağızlar bazarı

561 286.Maliyyә Monitoring Xitmәtinin subyektlәrinә aid deyil?

•

C.penisiya fondları
B.maklerlәr
A.lombardlar
D.Mәrkәzi bank

562 285.Aşağıdakılardan hansı Maliyyә Monitoring Xidmәtinin subyekti deyil?

•

D.siğorta tәşkilatları
B.investisiya fondları
A.kredit tәşkilatları
C.kitabxanalar

563 284.Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası nә vaxt yaradılmışdır?

•

A.23 fevral 2009
D.3 fevral 2016
C.23 fevral 2016
B.3 fevral 2009
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564 283.Maliyyә Monitoring Xidmәti nә vaxt yaradılmışdır?

•

B.3 fevral 2009
A).23 fevral 2009
C.23 fevral 2016
D.3 fevral 2016

565 282). İndiki mәrhәlәdә ekstremizmә vә terrorizmә qarşı әsas istiqamәtlәri göstәrmәk olar(biri sәhvdir)

•

B. Informasiya sahәsindә ekstremizm yayılmasının kәsilmәsi: İslamizmin antitәliğatı, işә qәbul üçün istifadә olunan internet
resurslarının bloklaşdırılması;
C. terrorist oriyentasiyalı cinayәt hәllindә hakim vә prokurorlar üçün sәmәrәli beynәlxalq әmәkdaşlığa bürokratik vә texniki maneәlәri
aradan qaldırmaq üçün siyasi iradәni güclәndirmәk, qarşılıqlı etimadın artırılması üçün birgә işlәrin davam etdirilmәsi;
A. terrorizmә qarşı birgә vә sәmәrәli fәaliyyәt üçün mühüm şәrt kimi beynәlxalq hüquqi bazanın yaradılması
D). Müxtәlif mәzhәb (sekta) vә radikal qrupların xarici terrorist tәşkilatların siyahısına vaxtında daxil edilmәsi

566 281). “Ekstremizm” sözünün mәnası nәdir?(fransızcadan)

•

B. qorxu
D. ifrat vә axırıncı+
hec biri
C. dәhşәt

567 280. Maliyyә fәaliyyәtlәrinin eynilәşdirilmәsi vә öyrәnilmәsi hansı hallarda hәyata keçirilir:

•

C. Qanunla müәyyәn edilәn mәblәğlәrә, onlara bәrabәr vә onlardan yuxarı mәblәğlәrlә müştәri ilә işküzar münasibәtlәri qurmadan bir
dәfәlik maliyyә әmәliyyatlarının aparılması.
B. Cinayyәt yolu ilә әldә edilmiş glirlәrin leqallaşdırılması (yuyulması) yaxud terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsi әlaqәdar maliyyә
әmәliyyatlarında şübhәlәrin yaranması zamanı;
D). maliyyә icarәsi(lizinqi) müqavilәsi üzrә әmlakların alınması yaxud tәqdim edilmәsi zamanı
A. Müştәri ilә işküzar münasibәtlәrin qurulması;

568 279). İcbari nәzarәtsәnәdli qeydiyyat nәzәrdә tutulur vә aşağıdakı mövcud әsaslara görә nәzarәtaltı әmәliyyatların başa
çatması haqqında mәlumatlar MBNPnın Maliyyә monitorinqinә göndәrilir:(Aşağıdakılardan biri sәhvdir)

•

D. cinayyәt yolu ilә әldә edilәn gәlirlәrin leqallaşdırılması (yuyulması) әlamәtlәrin müştәrinin hәrәkәtindә
mövcudluğu haqqında tәsdiq edilәn digәr hallar.
B). Bu Tәşkilatın tәsis sәnәdlәri ilә müәyyәn edilmiş tәşkilatın fәaliyyәt mәqsәdlәrinә uyğun olmayan әmәliyyat;
A. dolaşıq yaxud qeyriadi xarakterli әmәllәr, iqtisadi mahiyyәti yaxud aydın qanuni mәqsәdi olmayana әmәllәr;
C. nәzәrdә tutulan tәsis sәnәdlәri ilә tәşkilatın fәaliyyәt mәqsәdindә uyğun olamayan әmәllәr;

569 278). 2000ci il Volsberq prinsiplәri müştәrinin vә kredit müәssisәlәrinin eynilәşdirmәsi hansı meyarları müәyyәn
etmir?

•

C. әlavә müvafiq (relvant) mәlumatlar.
A. hesabın açılması mәqsәdi vә sәbәblәri;
D). nәzәrdә tutulan tәsis sәnәdlәri ilә tәşkilatın fәaliyyәt mәqsәdindә uyğun olmayan әmәllәr;
B. kapitalın qiymәtlәndirilmәsi;

570 Büdcә tәşkilatlarında yanğın söndürәn avtomobillәrin hәftәdә 5 iş günü istifadәsi üçün yürüşün aylıq norması nә
qәdәrdir?

•

2000 km
1500 km
1000 km
700 km

571 Büdcә tәşkilatlarında xidmәti minik avtomobillәrinin hәftәdә 5 iş günü istifadәsi üçün aylıq yürüş norması neçә kmdir?

•

1500.0
2000.0
2500.0
3000.0

572 Büdcә tәşkilatlarında xidmәti minik avtomobillәrinin hәftәdә 5 iş günü istifadәsi üçün aylıq yürüş norması neçә kmdir?

•

1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
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573 Qüvvәdә olan qanunvericiliyә görә “Dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirilәn müәssisә vә tәşkilatların maliyyә qaydalarının
pozulması”na görә vәzifәli şәxslәr hansı mәblәğdә cәrimә edilirlәr?

•

100300 manat
400500 manat
100500 manat
4090 manat

574 Nәzarәt tәdbirlәrinin aparılmasının tәşkilati vә hüquqi әsasları hansı normativ hüquqi sәnәdlә müәyyәn edilir?

•

Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin 2008ci il 14 fevral tarixli İ24 nömrәli әmri ilә tәsdiq olunmuş Qaydalarla
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin 27 avqust 2009cu il tarixli İ100 nömrәli әmri ilә tәsdiq edilmiş Qaydalarla
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin 21 iyul 2001ci il tarixli İ64 nömrәli әmri ilә tәsdiq edilmiş Tәlimatı
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 28 iyul 2003cü il tarixli 94 nömrәli Qәrarı ilә

575 Nәzarәt tәdbirlәrinin nәticәlәri barәdә aktda aşağıdakılardan hansı göstәrilmir?

•

Abadlıq, yenidәnqurma vә tәmir işlәrinә ayrılmış vәsaitlәr hesabına yerinә yetirilmәsi göstәrilәn işlәrin artırılmış hәcmi vә dәyәri
Büdcә tәdiyyә ödәnişlәri üzrә öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi haqqında faktlar
Aşkar olunmuş çatışmazlıq, qanunsuz xәrclәr vә zәrәrlәr
Tәsәrrüfat vә maliyyә planları, smeta haqqında ümumi mәlumatlar

576 Hesabda sәhvә yol verilmәsi halları istisna olmaqla, işә götürәn tәrәfindәn işçiyә artıq verilmiş әmәk haqqı, o cümlәdәn
müvafiq qanun vә digәr normativhüquqi aktların düzgün tәtbiq edilmәmәsi nәticәsindә verilәn mәblәğlәr işçidәn tutula
bilәrmi?

•

Mәzuniyyәt verilmәsi ilә nәticәlәnir
Tutula bilmәz
Növbәti maaşdan tutulur
Növbәti mәzuniyyәt zamanı tutulur

577 Azәrbaycan Respublikasında fәhlә vә qulluqçuların әmәyinin ödәnilmәsinin vahid cәdvәli üzrә neçә dәrәcә müәyyәn
olunmuşdur?

•

25 dәrәcә
19 dәrәcә
18 dәrәcә
20 dәrәcә

578 Nәzarәt tәdbirlәrinin aparılması nәzәrdә tutulmuş tәşkilatların siyahısını vә onların hansı mütәxәssis tәrәfindәn
yoxlanılmasını özündә әks etdirәn sәnәd hansıdır?

•

“Nәzarәt tәdbirlәri üzrә proqram”
“İş bölgüsü”
“Nümunәvi proqram”
“İş planı”

579 Nәzarәt tәdbirlәrinin keçirilmә müddәtlәri nәzarәt tәdbirlәri ilә әhatә olunacaq dövr vә nәzarәt obyektinin xüsusiyyәtlәri
nәzәrә alınmaqla neçә günәdәk müәyyәn edilir?

•

mәhdudiyyәt yoxdur
30.0
60.0
15.0

580 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin vә xәrclәrinin auditi hansı orqan tәrәfindәn aparılır?

•

Auditorlar Palatası
Hesablama Palatası
Maliyyә Nazirliyi vә Auditorlar Palatası
Maliyyә Nazirliyi

581 Büdcә tәşkilatlarında yerinә yetirilmәsi rәsmlәşdirilәn tikintiquraşdırma, әsaslı vә cari tәmir işlәrinin dәyәrinin
artırılması hesabına yaranan ziyan mәblәği hansı qaydada bәrpa edilir?.

•

Bәrpa edilmir
Faktiki yerinә yetirilmiş, lakin yoxlama tarixinә dәyәri ödәnilmәmiş işlәrә görә (ödәnilmәsinә dövlәt öhdәliyi götürülmüş borclar üzrә)
sifarişçi tәşkilatların podratçı tәşkilatlara olan kreditor borclarının qarşılıqlı azaldılması yolu ilә bәrpa edilә bilәr
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Podratçı tәşkilata borcu olan sifarişçi tәşkilatdan isә alacağı olan üçüncü tәşkilat da daxil olmaqla, üzlәşmә aktı tәrtib edilәrәk
borcların azaldılması yolu ilә
Podratçı tәşkilatların büdcә tәşkilatlarına olan debitor borcunun azaldılması yolu ilә

582 Büdcә tәşkilatlarında aparılmış tәftiş vә yoxlamalarla aşkar edilmiş malmaterial, әrzaq mәhsulları vә digәr dәyәrlilәr üzrә
çatışmazlıqların natura şәklindә bәrpası hansı qaydada tәnzimlәnir?

•

Bәrpa edilmir
Hәmin büdcә tәşkilatlarının anbarlarına mәdaxil edilmәsi yolu ilә (cari ilin xәrclәr smetasında hәmin mәqsәd üçün nәzәrdә
tutulduğundan artıq olmamaq şәrti ilә) bәrpa edilә bilәr
Hәmin büdcә tәşkilatlarının anbarlarına mәdaxil edilmәsi yolu ilә (cari ilin xәrclәr smetasında hәmin mәqsәd üçün nәzәrdә
tutulduğundan әskik olmamaq şәrti ilә) bәrpa edilә bilәr
Natura şәklindә bәrpa edilmәsinә icazә verilmir

583 Qeyribüdcә tәşkilatlarında aparılan tәftiş vә yoxlama nәticәsindә aşkar edilmiş ziyan mәblәğlәrinә hesabına bәrpa
olunmuş pul vәsaitlәri hara köçürülür?

•

Tәşkilatın kassasına mәdaxil edilәrәk müxtәlif mәqsәdlәrә xәrclәnir
Hәmin tәşkilatın hesablaşma hesabına köçürülәrәk ilkin tәyinatı üzrә xәrclәnir
Ehtiyat fonduna
Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә

584 Büdcә tәşkilatlarında aparılan tәftiş vә yoxlama nәticәsindә bәrpa olunmuş vәsait mәblәğlәri hara köçürülür?

•

Azәrbaycan Respublikası dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin tәsnifatına müvafiq olaraq dövlәt büdcәsinin vahid xәzinә hesabına köçürülür
Podratçı tәşkilatın büdcә tәşkilatına olan debitor borcunun azaldılması yolu ilә
Faktiki yerinә yetirilmiş, lakin yoxlama tarixinә dәyәri ödәnilmәmiş işlәrә görә (ödәnilmәsinә dövlәt öhdәliyi götürülmüş borclar üzrә)
sifarişçi tәşkilatların podratçı tәşkilatlara olan kreditor borclarının qarşılıqlı azaldılması yolu ilә bәrpa edilә bilәr
Podratçı tәşkilata borcu olan sifarişçi tәşkilatdan isә alacağı olan üçüncü tәşkilat da daxil olmaqla, üzlәşmә aktı tәrtib edilәrәk
borcların azaldılması yolu ilә

585 Nәzarәt tәdbirlәrinin nәticәlәri hansı sәnәdlә rәsmlәşdirilir?

•

Rәylә
Aktla
Mәlumatla
Arayışla

586 Dövlәt büdcәsinin yerli gәlir vә xәrclәrinin tәrtibi, icrası vә icrasına nәzarәt üzrә maliyyә orqanlarının işlәri, hәmin
orqanların xәzinәdarlığı vasitәsi ilә maliyyәlәşdirilәn büdcә tәşkilatlarının maliyyә fәaliyyәtlәri hansı müddәt әrzindә tәftiş
edilir?

•

Üç ildә bir dәfәdәn az olmamaqla
İki ildә bir dәfәdәn çox olmamaqla
Üç ildә bir dәfәdәn çox olmamaqla
İki ildә bir dәfәdәn az olmamaqla

587 431.Qiymәtli kağızların peşәkar iştirakçılarına aid olan hüquqi şәxslәr aşağıdakı fәaliyyәt növlәrini yerinә
yetirirlәr:1. Broker fәaliyyәtini;2. öz hesabına vә öz adından cәlb edilmiş vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsi;3. diller
fәaliyyәtini;4. bank zәmanәtlәrinin verilmәsi;5. qiymәtli kağızaların idarә edilmәsi üzrә fәaliyyәti;6. elektron pul
vәsaitlәrinin köçürülmәsinin hәyәta keçirilmәsi.7. depozitar fәaliyyәt;

•

d.
c.
b.
a.

1, 3, 4, 5
1, 3, 5, 7
2, 4, 6
3, 5, 6,7

588 430. İcbari monitorinqin meyarlarına aşağıdakılardan biri aid deyildir?

•

b.
d.
a.
c.

Bank hesabları (qoyuluşları) üzrә әmәliyyatlar
kredit sahәsi uzrә әmәliyyatlar
nağd formada pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatlar
daşınar әmlakla digәr әmәliyyatlar

589 429. Aşağıdakılardan hansı FATFın rvәzifәlәrindәn deyildir?
d. Cinayyәt yolu ilә әldә edilmiş pulların yuyulması ümün beynәlxalq mütәşәkkil cinayәtkarlıqdan fәal istifadә edәrәk ölkәlәrdә
vәziyyәtin öyrәnilmәsi.
a. FATFın pulların yuyulmasına qarşı sahәdә milli qanunvericiliyә vә cari tәcrübәsinә uyğun üzv dövlәtlәrin qarşılıqlı
qiymәtlәndirmәinin aparılması.
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•

b. Dünya müxtәlif ölkәlәrindә maliyyә kәşfiyyat bölmәsinin yaradılmasının tәşviqi.
c. Maliyyә xidmәtlәri bazarının inkişaf etdirilmәsi, müxtәlif maliyyә institutları arasında әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi

590 428.İndiki mәrhәlәdә ekstremizmә vә terrorizmә qarşı aşağıdakı hansı istiqamәti göstәrmәk olmaz:

•

d.
Silahlı münaqişәnin әsas mәnbәlәri olan ölkә vә regionlarda sosialiqtisadi vәziyyәtin yaxşılaşdırılması
a.
xarici ölkәlәrdә irqçilik çıxışlar vә onların irqi vә ya etnik mәnsuiyyәti, dini şәxslәr üçün nifrәt vә ya nifrәt ifadә edәn
tәxribatçı bәyanatlar yaymaq
c.
ekstremizmә qarşı mübarizә üçün beynәlxalq antiterror mәrkәzinin formalaşdırılması
b.
terrorizmә qarşı birgә vә sәmәrәli fәaliyyәt üçün mühüm şәrt kimi beynәlxalq hüquqi bazanın yaradılması

591 427.mübarizәnin әsas prinsiplәridәn biri deyil?

•

d.
b.
c.
a.

Terrorçulara minimal güzәştlәr
Pul köçürmәlәrindә güzәştlәrin aradan qaldırılması
Terror fәaliyyәtilә mәşğul olmanın mütlәq cәzalandırılması
QanunçuluqTerrorizmlә

592 426.Terrorizmlә Mübarizә hansı hadisәdәn sonra ABŞ prezidenti Corc Buş tәrәfindәn kompaniyadır?

•

A)11 sentyabr
D)12 dekabr
B)15 sentyabr
C)11 okyabr

593 425.Ekstremizm sahәsindә “ksenofobiya” terminin mәnası nәdir?

•

D)İctimaiyyәt arasında kütlәvi nifrәt meyllәrinin artırılması
C)Qorxuluq meyllәrinin artırılması
A)İctimaiyyәt arasında kütlәvi şübhә meyllәrinin artırılması
B)Özünә güvәnin artırılması

594 424.Amerikada әsrlәrlә mövcud olan rasizmin qarşısını hansı prezident almışdır?

•

C)Ruzvelt
A)Con Kennedi
B)Corc Vaşinqton
D)Barak Obama

595 423.Tәcrübәlәrә әsasәn tәqribi neçә faiz dini extremizmin sonu dini terrorizmlә bitir?

•

D)7075%
B)9095%
C)4050%
A)8085%

596 422.Exstremizm ozünü hansı sahәlәrdә göstәrir?

•

D)İqtisadi
A)Siyasi
B)Dini
C)Elmi

597 421Qlobal әksterorizm forumu çәrçivәsindә hansı ölkәdә bu işlә mәşğul olan beynәlxalq inistutu yaratmaq tәşәbbüsü
irәli sürülüb?

•

D)Fәlәstin
A)Böyük Britaniya
C)Banqladeş
B)Malta

598 420.2001ci il Şanxay Konvesiyasının mahiyyәti nәdir?

•

D)İrqi ayrı seçkiliyә qarşı mübarizә
A)Terrorizm,seperatizm vә ekstermizm ilә mübarizә haqqında
C)İnsanların girov götürülmәsinә qarşı mübarizә
B)Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizә

599 419.Terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsi ilә mübarizә haqqında Beynәlxalq konvensiya neçәnci ildә qüvvәyә minmişdir?
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•

A)1976
D)1996
C)1986
B)1973

600 418.1988ci il Roma Konvesiyasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

D)Adamların girov götürülmәsinә qarşı mübarizә
A)Bomba terrorizminin qarşısının alınması
B)Dәniz naviqasiyasına qarşı qanunsuz aktlarla mübarizә
C)İrqiayrı seçkliyә qarşı mübarizә

601 417.İrqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının lәğv edilmәsi haqqında Beynәlxalq Konvesiya nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

A)1965
D)1973
C)1972
B)1966

602 416.1997ci il Beynәlxalq NyuYork Konvensiyasının mәqsәdi nәdәn ibarәt idi?

•

D)Mülkü aviasiya haqqında
B)Aamların girov götürülmәsinә qarşı
C)Dәniz naviqasiyasına qarşı qanunsuz aktlarla mübarizә haqqında
A)Bombo terrorizmin mübarizәnin qarşısınının alınması üçün

603 415.Beynәlxalq müdafiәdәn istifadә edәn şәxslәrә, o cümlәdәn diplomatik agentlәrә daxil olmaqla,bu şәxslәrә qarşı
cinayәtlәrin cәzalandırılması haqqında konvesiya neçәnci ildә vә harada qәbul edilmişdir?

•

C)NyuYork,1973cü il
A)London,1992ci il
D)Vaşinqtin,1973cü il
B)paris,1965 ci il

604 414.Terorizmin maliyyәlәşdirilmәsi sahәsindә adamların girov götürülmәsinә qarşı beynәlxalq Konvensiya harada qәbul
edlmişdir?

•

A)Nyuyork
D)Paris
B)Vaşinqton
C)London

605 413.Terorizm vә teror sözünün latınca mәnası nәdir?

•

D)İfrat,axırıncı
A)Qorxu,dәhşәt +
C)Nifrәt,dәhşәt
B)Güc,qüvvә

606 412.Ekstremizim sözünün mәnası nәdi?

•

A)qorxu
D)qüvvә
C)dәhşәt
B)әn son hәdd

607 411)Çirkli pulların yuyulmasının әsas makroiqtisadi tәsirlәrindәn deyil:

•

D.
Çirkli pulların yuyulması prosesindә istifadә edilәn institutların aktiv vә passivindә meydana çıxan ani dәyişikliklәr, bu
institutların risq sәviyyәsini yüksәldir, hәtta çox vaxt onların iflasına sәbәb olur;
C.
Çirkli pullar gözlәnilmәz formada vaxtaşırı ölkәyә daxil olduqda, hәmçinin dә ölkәni tәrk etdikdә, valyuta kurslarında
sabitliyi tәmin etmәk mümkün olmur;
A.
Çirkli pul kimi dövriyyәyә daxil olan yerli fondlar da, istehsalda hәr hansı bir artım olmadığı halda, dövriyyәdә nağd pulun
sәviyyәsini yüksәldәrәk, inflyasiyaya sәbәb olur;
E.
Ölkәnin miqyasına görә әrazisinә daxil olan mühüm miqyasda çirkli fond, istehsal sahәlәri vә siyasi idarәetmәni dә qeyri
hüquqi istiqamәtә yuvarlaya bilir
B.
Çirkli pulların daha çox yuyulduğu ölkәlәrdә investisiya mühiti yaxşı olur; +

608 410)FATF kimlәr tәrәfindәn yaradılmışdır?
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•

E.
A.
C.
B.
D.

Latın Amerikası ölkәlәri tәrәfindәn
Böyük yeddilik dövlәtlәri tәrәfindәn+
Fransa İtaliya vә İspaniya tәrәfindәn
ABŞ tәrәfindәn
Çin vә Yaponiya tәrәfindәn

609 409)FATFın vәzifәlәrindәn deyildir:

•

D.
Dünyanın müxtәlif ölkәlәrindә müntәzәm olaraq maliyyә, hüquqi vә qanunvericilik mәsәlәlәri üzrә konfranslar, simpozium
vә seminarlar tәşkili keşirilmәsi.
E.
Dünya ölkәlәrindә maliyyә kәşfiyyat bölmәsi yaradılmasının tәşviqi. (FIU).
B.
FATFın pulların yuyulmasına qarşı sahәdә milli qanunvericiliyә vә cari tәcrübәsinә uyğun üzv dövlәtlәrin qarşılıqlı
qiymәtlәndirmәinin aparılması.
A.
Çirkli pulların yuyulması ilә mübarizә üzrә tövsiyәlәrin hazırlanması
C.
Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pulların yuyulması ümumbeynәlxalq mütәşәkkil cinayәtkarlıqdan fәal istifadә edәrәk
ölkәlәrdә vәziyyәtin öyrәnilmәsi.

610 408)FATF neçәnci ildә vә harada qurulmuşdur?

•

C.
1989, Nyuyork
E.
1988, Berlin
D.
1986, Roma
B.
1986, Amsterdam
1989, Paris

611 407)OECDnin mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

A. Sabit iqtisadi artımı tәmin etmәk
B.Mәşğulluq sәviyyәsini artırmaq
C.Yaşayış sәviyyәsini qaldırmaq
E.Әhali artımına nәzarәt etmәk
D. Maliyyә sabitliyini saxlamaq

612 406)İcbari maliyyә monitorinqinin meyarlarından deyil:

•

D.
Yaşayış yeri yaxud yerlәşmә yeri, müvafiq qeydiyyatı olan fiziki yaxud hüquqi şәxs tәrәflәrdәn biri kimi qiymәtli kağızlarla
әmәliyyatı nağd pul vәsaiti hesabına hesablanması vә köçürülmәsi.
C.
Daşınar әmlakla digәr әmәliyyatlar
A.
Nağd formada pul vәsaitlәri ilә әmәliyyatlar;
B.
Bank hesabları (qoyuluşları) üzrә әmәliyyatlar;
E.
Şübhә çәkәn vә ya qarışıq әmәliyyatlar

613 405)Bunlardan biri 2000ci il Volfsberq prinsiplәri müştәriyә vә sonrakı meyarlar üzrә kredit müәssisәlәrinin
eynilәşdirilmәsini müәyyәn etdiklәrindәn deyil:

•

C) Vәziyyәtin mәnbәyi (müştәri fәaliyyәtinin xarakteri);
B) Hesab üzrә nәzrәdә tutulan әmәliyyatlar;
A) Hesabın açılması mәqsәdi vә sәbәblәri;
Kapitalın qiymәtlәndirilmәdәn nәzәrә alınması;
E) Fondun mәnbәyi (hesaba vәsaitin köşürülmәsi üsulu vә mәnbәyi)

614 404)Daşınar әmlakla digәr әmәliyyatlara daxil deyil:

•

C.
Hәyat sığortası yaxud yığım sığortası vә pensiya tәminatı üzrә fiziki şәxslәrdәn sığorta haqlarının alınması vә onlara sığorta
ğdәnişlәrinin verilmәsi;
A.
Qiymәtli kağızların, bahalı metalların, bahalı daşların, zәrgәrlik mәmulatların onlardan belә külçәlәrin vә digәr qiymәtlilәrin
lombarda verilmәsi;
E.
Müştәrinin tapşırığna әsasәn qeyri kredit tәşkilatı ilә hәyata keçirilәn pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi;
D.
Maliyyә icarәsi(lizinqi) müqavilәsi üzrә әmlakların alınması yaxud tәqdim edilmәsi;
Fiziki şәxslәrin nağd hesablaşma ilә qiymәtli kağızların әldә edilmәsi;+

615 403)Bank hesabları (qoyuluşları) üzrә әmәliyyatlara aid deyil:
B) Üçüncü şәxslәrin xeyrinә nağd formada vәsaitlәrin yerlәşdirilmәs ilә qoyuluşun (depozitin)açılması;
A) Qoyuluşu (depozit) tәqdim edilmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәrlә rәsmilәşdirilmәsi ilә qoyuluşa (depozitә) pul vәsaitlәrinin
yerlәşdirilmәsi;
D) Әgәr hüquqi şәxsin qeydiyyatdan keçdiyi gündәn üç ay keçmәyibsә onun hesabına(әmanәt, qoyuluş) pul vәsaitlәrin daxil olması
yaxud çıxrılması, hәtta bu hal baş vermiş olarsa dәrhal o hüquqi şәxsin göstәrilәn hesabı üzrә әmәliyyatların açıldığı gündәn dә
dayandırılacaqdır;
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•

C) Anonim sahibin adına açılan hesabla(qoyuluş)sәrhәddәn pul vәsaitlәrinin daxil olması vә anonim açılan hesaba (qoyuluş)
sәrhәddәn pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi;
Hüquqi kredit tәşkilatları olmayan,hüquqi vә fiziki vә digәr hüquqi şәxslәrә faizsiz kreditlәr deyil şәxslәrin, elәcә dә belә bir kredit
alması.

616 402.Bunlardan biri nağd formada pul vasitәlәri ilә әmәliyyatların icbari maliyyә monitorinqinә daxil deyil:

•

D) Qeyrirezidentә verilәn çek üzrә pul vәsaitlәrinin fziki şәxslәrdәn alınması;
A) Fiziki şәxslәrin nağd formada xarici valyuta alınıb yaxud satılması;
E) Bir dәyәr banknotunun başqa dәyәr banknotuna pul mübadilәsi;
B) Fiziki şәxslәrin nağd hesablaşma ilә qiymәtli kağızların әldә edilmәsi;
Üçüncü şәxslәrin xeyrinә nağd formada vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsi ilә qoyuluşun (depozitin)açılması;

617 401.Ekstremizm latın sözü olub ….. kimi tәrcümә olunur .

•

E)Dәhşәt
B)Hәdә
A)Qorxu
C)ifrat
D)kәnar

618 400. FATF –ın üzvlәrindәn neçәsi dövlәt vә neçәsi tәşkilatdır?

•

E) 35 ölkә ; 1 tәşkilat
A)33 ölkә ; 2 tәşkilat
C) 33 ölkә ; 4 tәşkilat
B)35 ölkә ; 2 tәşkilat
D) 30 ölkә ; 5 tәşkilat

619 399)Aşağıdakılardan hansı çirkli pulların yuyulmasının iqtisadi tәsirlәrindәn deyildir?

•

A)Sәrmayәnin qeyrioptimal qoyuluşu
B)Qeyrisağlam rәqabәtin yaranması
E) Tәmiz sәrmayenin yayındırılması
C)Qiymәtlәrin süni artımı
D) Valyutanın ucuzlaşması

620 398)EGMONT qrupu nә zaman yaradılmışdır?

•

E) 1995
A) 1960
D) 1989
B) 1999
C) 2009

9 iyun
14 dekabr
3fevral
5 yanvar
25aprel

621 397)Aşağıdakılardan hansı FATF ın iştirakçılarınan biri deyildir?
E)Yeni Zellandiya ; Norveç ; İtalya
D) Çili ; Belarus ; İsrail
A)Argentina ; Yunanıstan ; İsveç
B) Belçika ; Lüksenburq ; Niderland
C)CAR ; Sinqapur ; Malaziya

•

622 396.FATF kimlәr tәrәfindә yaradilmişdir?

•

·
·
·
·
·

E)Latın Amerikasi ölkәlәri tәrәfindәn
A) Böyük yeddilik dövlәtlәri tәrәfindә
C)Fransa İtaliya vә İspaniya tәrәfindәn
B)ABŞ tәrәfindә
D)Çin vә Yaponiya tәrәfindәn

623 395) İӘİT in ilk dәfә neçә üzvü vardi?

•

·
·
·
·
·

E)25
D)20
C)15
A)5
B)10
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624 394.İӘİT in mәqsәdlәrindә deyildir?

•

·
·
·
·
·

E)Maliyyә sabitliyini saxlamaq
A)terorizmin maliyyәlәçdirilmәsinә qarşә mübarizә aparmaq
C) Mәşğulluq sәviyyәsini artırmaq
B) Sabit iqtisadi artımı tәmin etmәk
D) Yaşayış sәviyyәsini qaldırmaq

625 393.İӘİT neşә üzvü var?

•

·
34.0
·
·
·

E)36
A)32
B)33
D)35

626 392.Eqmont qrup üzvünün sayina görә neçәni tәşilatdi?

•

·
·
·
·
·

E)5
2
C)3
A)1
D)4

627 391.Eqmont qrupun neçә üzvü var?

•

E)92
87.0
·
A)77
·
B)81
·
C)85

628 390.Egmont qrup neçәnci ilә işә başlayib?

•

·
D)1997
· 1995
·
C)1996
·
A)1994
·
E)2001

629 389.FATF in vәzifәlәrindәn deyildir.?

•

·
D) Dünyanın müxtәlif ölkәlәrindә müntәzәm olaraq maliyyә, hüquqi vә qanunvericilik mәsәlәlәri üzrә konfranslar, simpozium vә
seminar tәşkili keşirilmәsi.
·
E) Dünya eyni ölkәlәrindә maliyyә kәşfiyyat bölmәsinin yaradılmasının tәşviqi. (FIU).
·
B) FATFın pulların yuyulmasına qarşı sahәdә milli qanunvericiliyә vә cari tәcrübәsinә uyğun üzv dövlәtlәrin qarşılıqlı
qiymәtlәndirmәinin aparılması.
·
A) Çirkli pulların yuyulması ilә mübarizә üzrә tövsiyәlәrin hazırlanması
·
C)Cinayyәt yolu ilә әldә edilmiş pulların yuyulması ümün beynәlxalq mütәşәkkil cinayәtkarlıqdan fәal istifadә edәrәk
ölkәlәrdә vәziyyәtin öyrәnilmәsi.

630 388.FATF in 40+9 tovsiyәsi neçәnci ildә verilmişdir?

•

·
·
·
·
·

E)2006
C)2004
A)2002
B)2003
D)2005

631 387.Hansi ölkә FATF in üzvu deyildir?

•

·
·
·
·
·

D)Cәnubi Afrika
E)İspaniya
C)Sinqpur
A)Meksika
B)Norveç

632 386.FATF necәnci ildә vә harda qurulmuşdur?
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•

·
·
·
·
·

E)1988,Berlin
A)1989,Paris
C)1989,Nyu york
B)1986, Amsterdarm
D)1986,Roma

633 385.FATF in nece üzvü var?

•

·
·
·
·
·

C)36
E)40
D)38
B)34
A)32

634 384.Trast emeliyyatlarina aiddir:

•

D) dovlet desteyi
A) etibarlı idarәetmә+
C) idareetme
B) agent desteklemesi

635 383.Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş nağd pul vәsaitlәrinin sahibi leqallaşdırılması üçün nәzәrdә tutulan mәblәği bәrabәr
hissәyә ayırır:

•

D) isci qrup
A) vasiteci qrup
C) tehlukesizlik qrupu
B) destek qrupu

636 382.Cirkli pullari yumaq ucun istifade olunan merhelelere aid deyil:

•

D) inteqrasiya
B) qurasdirma
C) tebeqelesme
A) yerlesdirme

637 381.Kimyevi terrorizmin esasi qoyulmusdur:

•

D) 1998 ci il ABS
A) 1995 ci il Yaponiya
C) 1993 cu il Cin
B) 1998 ci il Sibir

638 380. Terroristlerin internetden istifadesini arasdirarken nece muxtelif istiqameti askarlamaq mumkundur?

•

D) 5
A) 8
C) 7
B) 9

639 379.Terror sozunun menasi:

•

D) mehv etme
A) qorxu , vahime
C) zebtetme
B) isgal

640 378.Terrorizmin muasir novlerine aid deyil:

•

D) kiberterrorizm
B) fiziki terrorizm
C) bioloji terrorizm
A) kimyevi terrorizm

641 377.Terrorizmin maliyyelesdirilmesine aid deyil:

•

D) dovlet desteyi
C) bookmaking
A) leqal fealiyyetler
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B) qeyri leqal fealiyyetler

642 376.Terrorizmle mubarizenin esas prinsiplerini eks etdirmir:

•

C) terrorculugun maliyyelesdirilmesi ile mesgul olanlarin cezalandirilmasi
D) terrorculugun fealiyyetini resmilesdirmek
A) qanunculuq
B) terrorculara minimum guzestler

643 375).FATF yaradilmisdir:

•

Duzgun cavab varianti A
A)1989 cu il
C)1979 cu il
B)1987 ci il
D)1991 ci il

644 374)Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş gәlirlәrin ltqallaşdırılması mәqsәdi ilә istifadә olunan müasir sxemlәrә aid deyil:

•

Qanuni vә qeyriqanuni fondların birlәşmәsi
Mәrkәzi bankın tәnzimlәmәsi
Bank hesabında çox böyük mәblәğli olmayan tәdiyyәlәr
Daşınmaz әmlakın satışı üzrә saxta әmәliyyatların bağlanması Saxta eksportimport kontraktların bağlanması

645 373)Ümumi yanaşmada çirkli pulların yuyulması prosesi baxımından minumum üç mәrhәlәdәn ibarәtdir; a) yerlәşdirilmә,
b) tәbәqәlәşmә, c) infilyasiya, d) defilyasiya, e) inteqrasiya

•

a,b,d
a,b,e
c,d,e
a,c,d
b,c,d

646 372)Çirkli pulları yuyulmasının ilk sxemi yaranmışdır:

•

XX әsrin 8090  cı illәrindә
XX әsrin 2030  cu illәrindә
XXI әsrdә
XX әsrin 3040 – cı illәrindә
XX әsrin 5060  cı illәrindә

647 371)FATF (Financial Action Task Force) neçәnci ildә yaranmışdır

•

1999.0
1989.0
1977.0
1998.0
1995.0

648 370)2015ci ildә Eqmont qrupunun işçi görüşlәri keçirilmişdir

•

Rusiya
Almanya
İtaliya
İngiltәrә
İspaniya

649 368. Maliyyә fәaliyyәtlәrinin eynilәşdirilmәsi vә öyrәnilmәsi bu hallarda hәyata keçirilir:

•

c) maliyyә monitorinqinә daxil olan maliyyә әmәliyyatları aparılması
e) ARda qeydiyyatdan keşmiş banklar arası әmәllәrin bağlanması.
a) müştәri ilә işküzar münasibәtlәrin qurulması;
d ) qanunla müәyyәn edilәn mәblәğlәrә, onlara bәtrabәr vә onlardan yuxarı mәblәğlәrlә müştәri ilә işküzar münasibәtlәri qurmadan
bir dәfәlik maliyyә әmәliyyatlarının aparılması.
b ) cinayyәt yolu ilә әldә edilmiş glirlәrin leqallaşdırılması (yuyulması) yaxud terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsi әlaqәdar maliyyә
әmәliyyatlarında şübhәlәrin yaranması zamanı;

650 367.Maliyyә monitorinqi xidmәtinin saxlanma xәrclәri vә fәaliyyәti hansı mәnbә tәrәfindәn formalaşır?
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•

b) Bakı Fond Birjası
c) Mәrkәzi Bank
d)Sığorta tәşkilatları
a) Beynәlxalq Bank

651 366.Maliyyә monitorinqinin hansi növlәri var:

•

d) duz cavab yoxdur
a) Icbari , fakultәtiv
b) icbari
c) fakultәtiv

652 365.müvafiq sahәdә monitorinq iştirakçılarının,monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәrin nәzarәt vә digәr dövlәt
orqanlarının fәaliyyәtini әlaqәlәndirir,onlardan daxil olan mәumatları toplayır vә tәhlil edir

•

a)1,2
e)hamisi duzdur
c)heç biri
b)1,3,4
d)1,2,3,

653 362.Maliyyә monitorinqi Xidmәti haqqında ilk sәrәncam nә zaman verilmişdir?

•

d) 23 yanvar 2009
23 fevral 2009
b) 21 fevral 2013
a) 21 yanvar 2013

654 361)Terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi әmәlini hәyata kecirәn şәxs vә ya şәxslәr neçә ilәdәk azadliqdan mәhrum
edilirlәr?

•

E)1315
812
A.
1012
B.
79
C.
510

655 360)Eksremizm” sözünün mәnası mәdir?

•

E) Aşağı
Kәnar
C) Qorxu
B) İçәri
D) Dәşhәt

656 359)Maliyyi fәaliyyәtlәrinimn eynilәşdirilmәsi vә öyrәnilmәsi hansı hallarda hәyata keçirilir?

•

E)Müştәri ilә işgüzar münasibәtlәri qurmadan birdәfәlik maliyyә әmәliyyatlarının aparılması
Bütün cavablar doğrudur
C)MM daxil olan әmәliyyatların aparılması
B)Müştәri ilә işgüzar münasibәtlәrinin qurulması
D)Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş gәlirlәrin yuyulmasıla әlaqәdar maliyyә әmәlyatlarında şüpәlәrin yaranmasi zamanı

657 Ezamiyyәtdә olduğu vaxtda işçinin istifadә etmәdiyi istirahәt günlәrinin әvәzinә ezamiyyәtdәn sonra istirahәt günlәri
verilirmi?

•

3 günәdәk verilir
Ezam olunan işçilәrә ezam olunduqları tәşkilatların iş vaxtının rejimi vә istirahәt vaxtı tәtbiq edilir
Verilir
Verilmir

658 Mallar (işlәr vә xidmәtlәr) müdafiә vә milli tәhlükәsizlik ehtiyacları üçün nәzәrdә tutulduqda satınalan tәşkilat hansı
satınalan metodundan istifadә edir ?

•

açıq tenderdәn
qapalı tenderdәn
kotirovka sorğusundan
bir mәnbәdәn satınalmadan
76/81

22.12.2016

659 Hәddәn artıq mürәkkәb vә ya xüsusi xarakterli olduğuna görә müvafiq mallar (işlәr vә xidmәtlәr) yalnız mәhdud sayda
potensial malgöndәrәnlәrdә (podratçılarda) olduqda hansı satınalma metodundan istifadә edilir ?

•

qapalı tenderdәn
mәhdud iştiraklı tenderdәn
açıq tenderdәn
bir mәnbәdәn satınlmadan

660 Malların (işlәrin vә xidmәtlәrin) ehtimal olunan qiymәti Maliyyә Nazirliyinin müәyyәnlәşdirdiyi minimum mәblәğdәn
yuxarı olduqda onların satın alınması hansı üsulla aparılır ?_x000D__x000D_

•

kotirovka sorğusu ilә
açıq tender üsulu ilә
qapalı tender üsulu ilә
bir mәnbәdәn satınalma üsulu ilә

661 «Dövlәt satınalmaları haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanununa görә Azәrbaycan Respublikasında malların
(işlәrin) vә xidmәtlәrin dövlәt satınalmaları hansı satınalma metodları ilә hәyata keçirilir?

•

açıq tender, tәkliflәr sorğusu, müqavilә vә razılaşma sorğusu vә bir mәnbәdәn satınalma metodları ilә
açıq tender, ikimәrhәlәli tender, mәhdud iştiraklı vә qapalı tender, tәkliflәr sorğusu, kotirovka sorğusu vә bir mәnbәdәn satınalma
metodları ilә
yalnız açıq tender satınalma metodu ilә
açıq tender, kotirovka sorğusu vә müqavilә metodları ilә

662 Ezamiyyәtdә olduğu vaxtda işçinin istifadә etmәdiyi istirahәt günlәrinin әvәzinә ezamiyyәtdәn sonra istirahәt günlәri
verilirmi?

•

Ezam olunan işçilәrә ezam olunduqları tәşkilatların iş vaxtının rejimi vә istirahәt vaxtı tәtbiq edilir
Verilmir
3 günәdәk verilir
Verilir

663 Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin müvafiq qәrarı ilә xidmәti minik avtomobillәrindәn hәftәdә 67 gün
istifadә edilmәsinә icazә verildiyi halda onlara müәyyәn edilmiş yürüş norması müvafiq olaraq neçә faiz artırılır?

•

20 vә 50 faiz
20 vә 40 faiz
30 vә 40 faiz
10 vә 20 faiz

664 Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin müvafiq qәrarı ilә xidmәti minik avtomobillәrindәn hәftәdә 67 gün
istifadә edilmәsinә icazә verildiyi halda onlara müәyyәn edilmiş yürüş norması müvafiq olaraq neçә faiz artırılır?

•

20 vә 50 faiz
20 vә 40 faiz
30 vә 40 faiz
10 vә 20 faiz

665 Ezamiyyәtdә olduğu vaxtda işçinin istifadә etmәdiyi istirahәt günlәrinin әvәzinә ezamiyyәtdәn sonra istirahәt günlәri
verilirmi?

•

3 günәdәk verilir
Ezam olunan işçilәrә ezam olunduqları tәşkilatların iş vaxtının rejimi vә istirahәt vaxtı tәtbiq edilir
Verilir
Verilmir

666 İşçilәrin ezamiyyәsi zamanı nәqliyyat xәrclәrinin ödәnilmәsi üçün tәsdiqedici sәnәdlәr itirildikdә aşağıdakılardan hansı
ödәniş üçün әsas götürülә bilәr?

•

Dәmir yolu, avtomobil vә su nәqliyyatının әn yuxarı tariflәri
Bileti satmış tәşkilat tәrәfindәn biletin hәqiqәtәn hәmin şәxsә satılmasını tәsdiq edәn rәsmi sәnәd
Dәmir yolu, avtomobil vә su nәqliyyatının әn aşağı tariflәrinin 50 %i
Dәmir yolu, avtomobil vә su nәqliyyatnın әn aşağı tariflәri

667 Daimi iş vaxtı yolda keçәn vә gedişgәliş xarakteri daşıyan, növbә (vaxta) metodu ilә işlәyәn vә çöl şәraitindә çalışan
(gündәlik iş vaxtı başa çatdıqdan sonra öz daimi yaşayış yerinә qayıtmaq imkanı olmayan) müәssisә, idarә vә tәşkilatların
işçilәrinә ezamiyyә xәrci ödәnilirmi?
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•

Ezamiyyә xәrclәri vә hәr gün üçün 5.0 manat әlavә vәsait verilir
Ezamiyyә xәrclәri әvәzinә hәr gün 5.0 manat әlavә vәsait verilir
Ezamiyyә xәrclәri tam hәcmdә ödәnilir
Ödәnilmir

668 Azәrbaycan Respublikasının rayon mәrkәzlәrindә, şәhәr tipli qәsәbәlәrindә vә kәndlәrindә ezamiyyә xәrclәrinin 1 günlük
norması hansı mәblәğdә müәyyәn edilmişdir?

•

20 manat
15 manat
9 manat
6 manat

669 Nәzarәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmә müddәtlәri nәzarәt tәdbirlәri ilә әhatә olunacaq dövr vә nәzarәt obyektinin
xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla neçә günәdәk müәyyәn edilir?

•

mәhdudiyyәt yoxdur
30.0
60.0
15.0

670 Qeyribüdcә tәşkilatlarında aparılan tәftiş vә yoxlama nәticәsindә aşkar edilmiş ziyan mәblәğlәri hesabına bәrpa olunmuş
pul vәsaitlәri hara köçürülür?

•

Tәşkilatın kassasına mәdaxil edilәrәk müxtәlif mәqsәdlәrә xәrclәnir
Hәmin tәşkilatın hesablaşma hesabına köçürülәrәk ilkin tәyinatı üzrә xәrclәnir
Ehtiyat fonduna
Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә

671 Dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatlarda әsas vәsaitlәrin söküntüsündәn әldә edilәn material qiymәtlilәrinin
satışından daxil olan vәsaitlәr hara sәrf edilir ?

•

hәmin tәşkilatların işçilәri arasında bölüşdürülür
hәmin qiymәtlilәrin satışı ilә bağlı xәrclәr çıxılmaqla, bütünlüklә dövlәt büdcәsinә köçürülür
hәmin vәsait tәşkilatların nizamnamә kapitalına qoyulur
hәmin tәşkilatların gәlirlәrinә aid edilir

672 Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsinin layihәsi vә sonrakı üç il üçün icmal büdcә
göstәricilәrinin tәrtibinә dair tәlimat mәktubu hazırlanaraq, büdcәnin tәrtibindә iştirak edәn tәşkilatlara nә vaxtadәk
göndәrilir?

•

Cari ilin iyul ayının 1dәk
Cari ilin may ayının 1dәk
Cari ilin iyun ayının 1dәk
Cari ilin aprel ayının 1dәk

673 Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin müvafiq qәrarı ilә xidmәti minik avtomobillәrindәn hәftәdә 67 gün
istifadә edilmәsinә icazә verildiyi halda onlara müәyyәn edilmiş yürüş norması müvafiq olaraq neçә faiz artırılır?

•

20 vә 40 faiz
20 vә 50 faiz
30 vә 40 faiz
10 vә 20 faiz

674 Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş «İşçilәrin ezamiyyә qaydaları»na әsasәn işçilәrin
ezamiyyәt müddәtinin yuxarı hәddi neçә gün olmalıdır?

•

100 gün
40 gün
2 ay
1 ay

675 Ali mәktәbin inzibatitәsәrrüfat, tәdriskömәkçi vә digәr mütәxәssislәri әsas iş yerindә tam vәzifә maaşı almaqla yanaşı
başqa tәhsil müәssisәsindә ildә neçә saata qәdәr dәrs apara bilәr?

•

720.0
240.0
480.0
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Apara bilmәz

676 Ali mәktәbin inzibatitәsәrrüfat, tәdriskömәkçi vә digәr mütәxәssislәri әsas iş yerindә tam vәzifә maaşı almaqla yanaşı
başqa tәhsil müәssisәsindә ildә neçә saata qәdәr dәrs apara bilәr?

•

720.0
240.0
480.0
Apara bilmәz

677 Mәktәbdәnkәnar müәssisәlәrin rәhbәrlәri, şöbә müdirlәri, metodistlәri vә digәr mütәxәssisәlәri әsas iş yerindә tam vәzifә
maaşı almaqla başqa tәlim müәssisәsindә hәftәdә neçә saata qәdәr dәrs (dәrnәk mәşğәlәlәri) apara bilәr?

•

720.0
6.0
240.0
18.0

678 Bütün tipdәn olan ümumi tәhsil mәktәblәrinin rәhbәr işçilәrinin 0.5 ştat vәzifә maaşı alanlar işlәdiklәri müәssisәdә
hәftәdә neçә saat dәrs apara bilәr?

•

12.0
18.0
720.0
480.0

679 Bütün tipdәn olan ümumtәhsil mәktәblәrinin direktorları vә onların müavinlәri tutduqları vәzifә ilә yanaşı hәftәdә neçә
saat dәrs apara bilәr?

•

480.0
12.0
240.0
18.0

680 VXI siniflәrdә sinif rәhbәrliyinә görә әlavә haqq neçә faiz ödәnilir

•

Ödәnilmir
15.0
20.0
10.0

681 IIV siniflәrdә sinif rәhbәrliyinә görә әlavә haqq neçә faiz ödәnilir?

•

Ödәnilmir
10.0
20.0
15.0

682 XXI siniflәrdә şagirdlәrin sayı neçә nәfәr olduqda sinif yarımqruplara bölünür?

•

Heç bir halda bölünmür
20.0
10.0
15.0

683 VIX siniflәrdә şagirdlәrin sayı neçә nәfәr olduqda sinif yarımqrupa bölünür?

•

Heç bir halda bölünmür
10.0
20.0
15.0

684 Sinifdә şagirdlәrin sayı 10 nәfәrdәn az olduqda yazı işlәrinә görә neçә faiz әlavә haqq ödәnilir?

•

40 fazi
Ödәnilmir
50 faiz
25 faiz
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685 Ezamiyyәtdә olduğu vaxtda işçinin istifadә etmәdiyi istirahәt günlәrin әvәzinә ezamiyyәtdәn sonra istirahәt günlәri
verilirmi?

•

3 günәdәk verilir
Ezam olunan işçilәrә ezam olunduqları tәşkilatların iş vaxtının rejimi vә istirahәt vaxtı tәtbiq edilir
Verilmir
Verilir

686 İşçi ezamiyyәtdәn qayıtdıqdan sonra ezamiyyәt ilә әlaqәdәr xәrclәdiyi vәsaitlәrin mәblәği haqqında avans hesabatını neçә
gün әrzindә tәqdim etmәlidir?

•

2 gün
5 gün
4 gün
3 gün

687 Azәrbaycan Respublikasının rayon mәrkәzlәrindә, şәhәr tipli qәsәbәlәrindә vә kәndlәrdә ezamiyyә xәrclәrinin 1 günlük
normasının neçә faizini yemәk xәrclәri tәşkil edir?

•

25 faizini
15 faizini
35 faizini
20 faizini

688 Xarici ölkәlәrә ezamiyyәlәr zamanı dәvәt edәn tәrәf işçini yalnız yaşayış yeri ilә tәmin etdiyi hallarda hәmin işçiyә
ezamiyyә xәrclәri hansı mәblәğdә ödәnilir?

•

Ödәnilmir
Hәmin ölkә üçün müәyyәn edilmiş 1 günlük ezamiyyә normasının tam hәcmi
Hәmin ölkә üçün müәyyәn edilmiş 1 günlük ezamiyyә normasının 40 faizi
Hәmin ölkә üçün müәyyәn edilmiş 1 günlük ezamiyyә normasının 6 0 faizi

689 Xarici ölkәlәrә ezamiyyәlәr zamanı dәvәt edәn tәrәf işçini yalnız yemәk xәrci ilә tәmin etdiyi hallarda hәmin işçiyә
ezamiyyә xәrclәri hansı mәblәğdә ödәnilir

•

Hәmin ölkә üçün müәyyәn edilmiş 1 günlük ezamiyyә normasının tam hәcmi
Ödәnilmir
Hәmin ölkә üçün müәyyәn edilmiş 1 günlük ezamiyyә normasının 40 faizi
Hәmin ölkә üçün müәyyәn edilmiş 1 günlük ezamiyyә normasının 60 faizi

690 Ezam İşçilәrin ezamiyyәsi zamanı nәqliyyat xәrclәrinin ödәnilmәsi üçün tәsdiqedici sәnәdlәr itirildikdә aşağıdakılardan
hansı ödәniş üçün әsas götürülә bilәr?

•

Bileti satmış tәşkilat tәrәfindәn biletin hәqiqәtәn hәmin şәxsә satılmasını tәsdiq edәn rәsmi sәnәd
Dәmir yolu, avtomobil vә su nәqliyyatnın әn aşağı tariflәri
Dәmir yolu, avtomobil vә su nәqliyyatının әn aşağı tariflәrinin 50 %i
Dәmir yolu, avtomobil vә su nәqliyyatının әn yuxarı tariflәri

691 Ezamiyyә xәrclәrinin 1 günlük normasına hansı xәrclәr daxil deyil?

•

Mehmanxana xәrclәri
Rabitә xәrclәri
Şәhәrdaxili nәqliyyat (taksidәn istifadә istisna olmaqla)
Ezam olunma yerinә getmәk vә qayıtmaq, ölkәdaxili nәqliyyat xәrclәri

692 Büdcә tәşkilatlarında avtomobillәrin yanacaq sәrfinin xәtt normaları (hәr 100 km. yürüşә görә yanacaq sәrfi) ağır yol
şәraitindә, qar vә qum yığnağı zamanı nә qәdәr artırılır?

•

0.25
0.35
0.2
0.3

693 Büdcә tәşkilatlarında avtomobilәrin yanacaq sәrfinin xәtt normaları (hәr 100 km yürüşә görә yanacaq sәrfi) teztez
dayanmaq tәlәb olunan şәhәr әrazisindә işlәdiyi şәraitdә nә qәdәr artırılır?

•

0.15
Artırılmır
0.1
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694 Büdcә tәşkilatlarında avtomobillәrin yanacaq sәrfinin xәtt normaları (hәr 100 km yürüşә görә yanacaq sәrfi) qış vaxtında
nә qәdәr artırılır?

•

0.1
Artırılmır
0.05
0.15

695 Büdcә tәşkilatlarında minik avtomobillәri hәftәdә 7 iş günü istifadә olunduqda yürüşün aylıq norması nә qәdәr artırılır?

•

0.4
0.1
Artırılmır
0.2

696 Büdcә tәşkilatlarında minik avtomobillәri hәftәdә 6 iş günü istifadә olunduqda yürüşün aylıq norması nә qәdәr artırılır?

•

0.2
Artırılmır
0.1
0.4

697 Büdcә tәşkilatlarında avtobusların hәftәdә 5 iş günü istifadәsi üçün yürüşün aylıq norması nә qәdәrdir?

•

2000 km
1500 km
1000 km
700 km

698 Büdcә tәşkilatlarında yük avtomobillәrinin hәftәdә 5 iş günü istifadәsi üçün yürüşün aylıq norması nә qәdәrdir?

•

2500 km
1500 km
1000 km
2000 km
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