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0416_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0416 Maliyyә, pul tәdavülü vә kredit
1 Dәyәr nişanәlәrin tәdavülü zamanı milli valyutanın revolivasiyası o demәkdir ki?

•

onun qızıl mәzmunu artır
rәsmi valyuta mәzәnnәsi azalır
mövcud qiymәt miqyası irilәşir
onun rәsmi valyuta mәzәnnәsi artır
onun qızıl mәzmunu azalır

2 Revolivasiya dedikdә nә başa düşülür:

•

ölkәdә mövcud qiymәt miqyasının möhkәmlәndirilmәsi
yeni valyutanın dövriyәyә buraxılması
pul vahidinin güclü dәyәrsilәşmәsi
pul vahidinin qizil mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin artması
pul vahidinin qizil mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin azalması

3 Hiperinflyasiya xarakterizә edilir:

•

Valyuta kurslarının sabitliyi ilә
Ölkәdә sosialiqtisadi vәziyyәtin, pul vahidinin alıcılıq qabiliyyәti.
Pul vahidinin azacıq ucuzlaşması, ödәmә dövriyyәsindә vә ölkәnin tәsәrrüfat әlaqәlәrindә uyğunsuzluqların
yaranması ilә
Ölkәdә sosialiqtisadi vәziyyәtin sabitliyi şәraitindә pulun alıcılıq qabiliyyәtinin nәzәrә çarpmayacaq dәrәcәdә
düşmәsi ilә
D. Pul vahidinin kәskin ucuzlaşması, ödәmә dövriyyәsinin pozulması, ölkәdә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin iflici ilә

4 İnflyasiyanın pul amillәri müәyyәn edilir:

•

Yalnız iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış quruluşu ilә
İqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu ilә
Cәmiyyәtdә siyasi qeyrisabitliklә
Dövlәt büdcә kәsiri ilә, dövlәt borcunun artması ilә, istehsalın artıq kreditlәşmәsi ilә
Yalnız iqtisadiyyatın dollarlaşması ilә

5 …………. inflyasiyası zamanı ödәmә dövriyyәsindә әmtәә kütlәsinin mәhdud tәklifi ilә müqayisәdә pul
kütlәsi artıqlığı yaranır ki, bu da qiymәt sәviyyәsinin qalxmasına, pulların qiymәtdәn düşmәsinә sәbәb olur.

•

Tәklif inflyasiyası
Әmәk haqqı inflyasiyası
Acıq inflyasiyası
Tәlәb inflyasiyası
Xәrclәr inflyasiyası

6 Mötәdil inflyasiya qiymәtlәrin orta illik artım tempinin ……… % olması ilә xarakterizә edilir

•

100%dәn artıq
50%dәn artıq
10%dәn 50%ә qәdәr
5%dәn 10 %ә qәdәr
50 %dәn 100%ә qәdәr

7 161. Akkreditivin müddәti vә akkreditiv üzrә hesablaşma qaydası müәyyәn edilir:

•

Alıcı arasında müqavilәyә әsasәn
Alıcı vә satıcı arasında müqavilәyә әsasәn
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•

Maliyyә nazirliyi tәrәfindәn
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn.
Mәrkәzi Bankın әrazi üzrә idarәsi tәrәfindәn

8 160. Akkreditiv ilә hesablaşmanın әsas xüsusiyyәti:

•

Hüquqi şәxsә ödәnilә bilәr.
Yalnız bir malgöndәrәnә şamil edilә bilәr vә ünvanı dәyişdirilә bilmәz
Yalnız nağd pula ödәnilә bilәr.
Bir neçә malgöndәrәn üçün istifadә edilә bilmәz vә ya ünvanı dәyişdirilә bilәr.
Yalnız fiziki şәxslәrlә sövdәlәşmәlәrdә istifadә edilә bilәr.

9 159. Akkreditiv üzrә nağd pulun ödәnilmәsi:

•

Alıcının razıliğı ilә mümkündür.
Mümkün deyil
Bankemitentin razılığı ilә mümkündür
Mümkündür
Mәrkәzi Bankın razılığı ilә mümkündür.

10 158. Malgöndәrәnin razılığı olmadan dәyişdirilә vә ya lәğv edilә bilmәyәn akkreditiv necә adlanır:

•

Sadә
Geri çağırılmayan
Orderli
Geri çağırılan
Klassik

11 157. alıcı ona xidmәt göstәrәn banka depozitindә olan vәsait vә ya bankın zәmanәti ilә satıcının
әrazisindә yerlәşәn malın qiymәtinin, ödәyicinin (alıcının) müәyyәn etdiyi şәrtlәrlә ödәnilmәsinә dair verdiyi
tapşırığa әsasәn hesablaşmanın aparıldığı forma ………... adlanır.

•

Ödәmә tapşırığı
Akkreditiv
Veksel
İnkasso
Çeklәrlә hesablaşma.

12 156. Emitentbank tәrәfindәn malgöndәrәni xәbәrdar etmәdәn dәyişdirilә bilәn vә ya lәğv edilәn
akkreditiv:

•

Adi
Geri çağırılan
Klassik
Geri çağırılmayan
Orderli

13 155. Akkreditiv formalı hesablaşmalarda mәhsul … … ödәnilir:

•

Hesab acndan sonra
Mәhsulun yüklәnmәsindәn sonra
Mәhsulun alıcıya çatdırılmasından sonra
Mәhsulun yüklәnmәsindәn әvvәl
Avans ödәmәdәn sonra

14 . Akkreditivin bütün mәblәğinin emitenbankın icraçı bankda olan hesabından silimәsi hüququnun
verilmәsi ilә müşayәt olunan icraçı bankda açılan akkreditiv:
Tәşkilatlar

•
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•

Örtülmәyәn
Kommersiya
Örtülmüş
Qeyrikommersiya

15 Akkreditiv hesablaşma formasının çatışmayan cәhәti:

•

Hec biri.
Әmtәә dövriyyәsinin lәngimәsi, akkreditivin fәaliyyәt müddәtindә alıcının vәsaitinin tәsәrrüfat dövriyyәsindәn
yayınması +
Malgöndәrәnә alıcı tәrәfindәn ona tәqdim edilәn mala görә zәmanәtin verilmәmәsi.
Hesablaşma әmәliyyatlarının yerinә yetirilmә tezliyi vә sadәliyi
Mәrkәzi Bankdan akkreditiv hesablaşma formasının aparılması üçün xüsusi razılığın alınması.

16 . ...... hesablaşma forması, emitentbankın müştәrinin sәrәncamına әsasәn vә onun hesabına, hesablaşma
sәnәdlәri әsasında hesablaşma ödәyicisindәn vәsaitin qәbul edilmәsini yerinә yetirәn bank әmәliyyatıdır.

•

Ödәmә tapşırıgı
İnkasso
Çeklәrlә hesablaşma
Akkreditiv
Veksel hesablaşması

17 Müddәtli ödәmә tapşırıqları istifadә edilir:

•

E.
A.
C.
B.
D.

Avans hesablaşmalarında ödәmәlәr
Avans hesablaşmalarında, malların yüklәnmәsi vә iri sövdәlәşmәlәr zamanı qismәn ödәmәlәrdә +
Yalnız malların yüklәnmәsindә
Yalnız avans hesablaşmalarda
Yalnız iri sövdәlәşmәlәr zamanı qismәn ödәmәlәrdә

18 Tәrәflәrin müqavilәsindәn asılı olaraq ödәmә tapşırıqlı hesablaşmalar aşağıdakı kimi ola bilәr:

•

E. Acıq
D.
B.
A.
C.

Müddәtli, tәlәbolunanadәk, tәxirәsalınmış +
Açıq vә qapalı
Geri cağırılan vә geri çağırılmayan
Adlı vә orderli

19 149. Bank tәrәfindәn ödәyicidәn ödәmә tapşırığı icra üçün qәbul edilir, yalnız:

•

E.
B.
C.
A.
D.

Ödәyici qeyri kommersiya tәşkilatı olduğu halda
Ödәyicinin hesabında vәsaitin olduğu halda +
Ödәyici kommersiya tәşkilatı olduğu halda
Mәrkәzi Bankın İdarәçiliyinin ödәmә üçün razılığı әsasında
Vәsaiti ödәyәn vә vәsaiti qәbul edәn tәrәfә eyni bankda xidmәt göstәrilirsә

20 148. Hazırda ölkәmizdә nağdsız hesablaşma formalarından әn çox istifadә olunanı:

•

E.
C.
B.
A.
D.

Veksellәr
Ödәmә tapşırığı +
Ödәmә tәlәbnamә
Akkreditiv
Çeklәr

21 147. Pulun tәdavül vasitәsi funksiyası

•

E. Nәğd vә nәğdsiz istifadә olunur.
B. Nağdsız istifadә oluna bilmәz +
3/96

21.12.2016

C. Nağdsız dövriyyәdә arabir istifadә olunur
A. Nağdsız dövriyyәnin әsasında durur
D. Pulun dәyәr ölçüsü funksiyası ilә yanaşı nağdsız dövriyyәdә istifadә olunur.

22 146. İqtisadiyyatın bazar modelindә nağdsız pulların emissiyasını … … hәyata keçirirlәr:

•

B. Kommersiya bankları +
D. Hesablaşma kassa mәrkәzlәri
E. Maliyyә Nazirliyi
A. Dövlәt bankları
C. Tәsәrrüfat subyektlәri

23 145. Nağdsız pul dövriyyәsindә nağd dövriyyә ilә müqayisәdә tәdavül xәrclәri:

•

B. Mövcud deyildir.
A. Hәddәn çoxdur.
C. Olduqca azdır +
D. Olduqca çoxdur.
E. Hәddәn azdır.

24 144. Nağdsız dövriyyә … … әhatә edir.

•

E. Hec biri.
A. Ancaq әmtәә dövriyyәsini.
C. Ancaq qeyri әmtәә dövriyyәsini.
D. Ancaq maliyyә dövriyyәsini.
B. Әmtәә vә qeyri әmtәә dövriyyәsini +

25 143. Nağdsız hesablaşmalar aparılır:

•

D. Vәsaitin alıcısı, ödәyicisi tәrәfindәn.
B. Pul vәsaitinin alıcısı vә ödәyicisinin qәbrlәri әsasında.
C. Pul vәsaitinin alıcısı vә ödәyicisi tәrәfindәn müәyyәn olunmuş qaydada.
E. Kommersiya bankları tәrәfindәn müstәqil qaydada.
A. Müәyyәn forma vә standarta malik hesablaşma sәnәdlәri әsasında +

26 142. Hesablaşma xidmәti üçün bank ilә müştәri arasında bağlanılır:

•

E. Lizinq müqavilәsi.
A. Kredit müqavilәsi.
B. Pul vәsaitlәrinin qәbulu müqavilәsi.
C. Trast müqavilәsi.
D. Bank hesabı müqavilәsi. +

27 141. Pul dövriyyәsinin әsas hissәsini … … dövriyyә tәşkil edir:

•

B. Tәdiyә. +
D. Mövsümi.
E. Nәgdsiz.
A. Nağd.
C. Avans.

28 140. Bankların müxbir hesabları açılır:

•

A. Mәrkәzi Bankın göstәrişi üzrә.
D. Maliyyә Nazirliyinin göstәrişi ilә.
E. Klirinq Mәrkәzinin göstәrişi ilә.
C. Banklararası müqavilәlәr әsasında +
B. Bәlәdiyyәlәrin göstәrişi ilә.
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29 139. Nağdsız hesablaşma sistemlәrinin sabit işlәmәsini tәmin etmәk, onların fәaliyyәtini tәşkil etmәk,
әlaqәlәndirmәk vә nәzarәt etmәk … … sәlahiyyәtindәdir.

•

A. Hesablama Palatasının.
B. Kommersiya bankların.
E. Maliyyә Nazirliyi.
D. Mәrkәzi Bankın. +
C. Klirinq Mәrkәzinin.

30 138. İqtisadiyyatda pul hesablaşmaları başlıca olaraq … … dövriyyәyә әsaslanır:

•

E. kredit.
B. Nağd.
C. Mövsümi.
A. Nağdsız +
D. Valyuta.

31 137. Banklar vә bank olmayan kredit tәşkilatları ölkә әrazindә hesablaşmaların aparılmasından ötrü bir
birlәrindә … … hesablar açırlar:

•

E. Cari.
D. Büdcә.
B. Loro.
C. Nostro.
A. Müxbir +

32 136. Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü emitent vә benefisiarlar üçün zәruri sәrt kimi mövcud
olmalıdır:

•

E. Maliyyә Nazirliyinin icazәsi.
A. Dövriyyә kassasının limiti.
C. Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü lisenziya.
B. Bank hesabları +
D. Mәrkәzi Bankın xüsusi icarәsi.

33 135. Nağdsız dövriyyәdә pul bu keyfiyyәtdә çıxış edir:

•

E. Dünya pulu.
A. Tәdavül vasitәsi.
B. Yığım vasitәsi.
C. Tәdiyә vasitәsi +
D. Dәyәr ölçüsü.

34 134. Bütün nağdsız dövriyyә:

•

E. Real
A. Tәdiyәsiz.
B. Nağd.
D. Ödәnişli +
C. Mövsümi.

35 133. Tәdiyә dövriyyәsi hәyata keçirilir:

•

C. Yalnız nağdsız formada.
E. Bank tәrәfindәn müәyyәn olunmuş nağdsiz formada.
D. Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәyyәn olunmuş nağd formada.
A. Nağd vә nağdsız formalarda +
B. Yalnız nağd formada.

5/96

21.12.2016

36 132. Hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn nağdsız hesablaşmalar aşağıdakıların kömәyi ilә icra olunur:

•

E. Mәrkәzi bankın.
D. Bankomatların.
B. Әrazi idarәlәrinin.
C. Bank olmayan kredit tәşkilatlarının.
A. Kommersiya banklarının +

37 131. Nağdsız pul dövriyyәsindә mal vә pul vәsaitlәrinin qarşılıqlı hәrәkәti:

•

E. Uzun müddәt baş verir.
A. Hәmişә baş verir.
C. Sövdәlәşmә subyektlәrinin razılığı әsasında baş verir.
B. Heç zaman baş vermir +
D. Dövri olaraq baş verir.

38 130. Pul kütlәsi göstәricilәrinin artım istiqamәtini müәyyәn edir:

•

C. Milli Mәclis.
B. Maliyyә Nazirliyi.
E.Kommersiya bankı.
D. Nazirlәr Kabineti.
A. Mәrkәzi Bank +

39 129. Qızıl pulun tәdavülü zamanı pul kütlәsi mal kütlәsindәn artıq olanda pul:

•

E. Müәssisәlәr tәrәfindәn tәdavüldәn görürülür.
B. Tәdavüldә qalaraq inflyasiyanı artırır.
C. Mәrkәzi Bank tәrәfindәn tәdavüldәn görürülür.
A. Dәfinәyә çevrilir +
D. Kommersiya bankları tәrәfindәn tәdavüldәn götürülür.

40 128. Nağdsız dövriyyәnin inkişafı.

•

E. Pulun miqdarını artırır.
A. Tәdavül üçün zәruri olan nağd pulun miqdarını artırır.
C. Tәdavül üçün zәruri olan nağd pulun miqdarına tәsir etmir.
B. Tәdavül üçün zәruri olan nağd pulun miqdarını azaldır +
D. Nağd dövriyyәni tamamilә lәğv edir.

41 127. Monetizasiya әmsalı bu nisbәtlә hesablanılır:

•

B. Pul kütlәsinin orta illik miqdarının ÜDMin nominal miqdarına nisbәti kimi +
D. ÜDMin moninal miqdarının pul kütlәsinin orta illik miqdarına nisbәti kimi.
E. Pul dövriyyәsinin qanunu.
A. Milli gәlirin pul bazasına nisbәti kimi.
C. Ölkәnin qızıl valyuta ehtiyatının dövriyyәdәki nağd pulun hәcminә nisbәti kimi.

42 126. Kağız pul tәdavülü qanununa müvafiq olaraq dәyәr nişanlarının miqdarını:

•

E. Mәrkәzi bank müәyyәn edir.
B. Tәdavül üçün zәruri olan qızıl pulların qiymәtlәndirilmiş miqdarına bәrabәr götürülür +
C. Kortәbii müәyyәn edilir.
D. Planlı qaydada müәyyәn edilir.
A. Kommersiya bankları müәyyәn edirlәr.

43 125. Tam dәyәrli pulların tәdavülü zamanı pul vә mal kütlәsi arasındakı nisbәt müәyyәn edilir:
E. Müәssisәlәrin müqavilәsi üzrә
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•

C. Bankların müqavilәsi üzrә.
A. Mәrkәzlәşdirilmiş qaydada hökumәt tәrәfindәn.
B. Pulun dәyәr ölçüsü funksiyası vasitәsilә kortәbii.
D. Pulun dәfinә funksiyası vasitәsilә kortәbii +

44 124. Satılmış malların miqdarının artması bu cәhәtlәri bildirir:

•

C. Mәrkәzi Bank tәrәfindәn tәdavüldәn pulun bir hissәsinin götürülmәsini.
A. Pulun tәdavül sürәtinin azalmasını.
E. Pulun miqlarının artmasını.
D. Mal alışı üçün zәruri olan pul miqdarının azalmasını.
B. Mal alışı üçün zәruri olan pul miqdarının artmasını +

45 123. Qiymәt sәviyyәsinin artımı bunları zәruri edir:

•

D. Milli valyutanın revalvasiyasının keçirilmәsini.
C. Dövriyyәdәn pulun bir hissәsinin götürülmәsi.
A. Köhnә pul nişanlarının yenilәri ilә әvәz olunmasını.
B. Pulun miqlarının artmasını +
E. Milli valyutanın devalvasiyasının keçirilmәsini.

46 122. Pulun tәdavül sürәtinin artması:

•

E. Pulun dәyәrini artırır.
C. Mәrkәzi Bank tәrәfindәn pulun emissiyasından xәbәr verir.
B. Tәdavül üçün zәruri olan pulun miqdarını azaldır +
D. Tәdavülә zәruri olan pulun miqdarını artırır.
A. Tәdavül üçün zәruri olan pulun miqdarına tәsir göstәrmir.

47 121. Pulun tәdavül sürәti ilә onun zәruri miqdarı arasındakı әlaqә:

•

E. Sistemlәşdirilmişdir.
D. Mәrkәzlәşdirilmiş qaydadadır.
A. Birbaşadır.
C. Mövcud deyildir.
B. Әksinәdir +

48 120. Pulun tәdavül sürәti bunları ölçmәyә imkan verir:

•

C. Manatın alıcılıq qabiliyyәtini.
B. Milli valyutanın devalvasiya vә revalvasiya faizini.
D. Manatın әmtәә vә mala örtülmәsi dәrәcәsini.
E. Manatın әmtәә dәrәcәsini.
A. Pul nişanlarının hәrәkәt intensivliyini +

49 119. Bankın kassasına pulun qaytarılma sürәti bu nisbәtlә hesablanılır:

•

E. Nizamnamә kapitalının nisbәti kimi.
A. Müәyyәn müddәt әrzindә cәmi nağd pul dövriyyәsinin tәdavüldәki pulun orta qalığına nisbәti kimi.
C. Milli gәlirin pul kütlәsinә nisbәti kimi.
B. Müәyyәn müddәt әrzindә bankın kassasına daxil olmalar üzrә dövriyyәnin tәdavüldәki pulun orta qalığına
nisbәti kimi +
D. Mәcmu ictimai mәhsulun pul kütlәsinә nisbәti kimi.

50 118. Pul kütlәsinin әn likvid hissәsi:
E. Banknot.
A. Nağdsız pul.
B. Kvazi pul.

•
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•

C. Nağd pul +
D. Xarici valyutada depozit.

51 117. Müasir pul tәdavülü qanununa әsasәn zәruri olan pulun miqdarı pulun … … әsaslanır:

•

E. Tәdavül vasitәsi.
B. Dәyәr ölçüsünә.
C. Tәdavül vasitәsi vә yığım vasitәsinә.
A. Tәdavül vasitәsi vә tәdiyә vasitәsinә +
D. Dәyәr ölçüsü vә tәdiyә vasitәsinә.

52 116. İqtisadiyyatda pulun tәdavül sürәti bu nisbәtlә hesablanılır:

•

E. Pul aqreqatları.
A. Milli gәlirin pul kütlәsinә nisbәti kimi.
B. Mәcmu ictimai mәhsulun pul kütlәsinә nisbәti kimi.
D. Müәyyәn müddәt әrzindә bankın kassasınadaxil olan hasilatın tәdavüldәki pulun orta qalığan nisbәti kimi +
C. Müәyyәn müddәt әrzindә cәmi nağd pul dövriyyәsinin tәdavüldәki pulun orta qalağına nisbәti kimi.

53 115. Pul kütlәsinin tәrkibi vә strukturunu xarakterizә edir:

•

B. Pul tәdavülünün sürәt göstәricilәri.
A. Multiplikativ әmsallar.
E. Pulun növü
C. Monetizasiya әmsalları.
D. Pul aqreqatları +

54 114. İctimai mәhsulun dәyәrinin dövretmәsindә pulun hәrәkәt sürәti bu nisbәtdә hesablanılır:

•

E. Hec biri.
B. Müәyyәn müddәt әrzindә cәmi nağd pul dövriyyәsinin tәdavüldәki pulun orta qalığına nisbәti kimi.
D. Mәcmu ictimai mәhsulun pul kütlәsinә nisbәti kimi +
C. Müәyyәn müddәt әrzindә bankın kassasına daxil olan pul dövriyyәsinin tәdavüldәki pulun orta qalığına
nisbәti kimi.
A. Milli gәlirin pul kütlәsinә nisbәti kimi.

55 113. Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nağd pulun emissiyası … … hәyata keçirilir:

•

E. Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn.
D. Kommersiya bankları vә müәssisәlәr tәrәfindәn.
A. Kommersiya bankları tәrәfindәn.
B. Kommersiya bankları vә Mәrkәzi Bank tәrәfindәn.
C. Mәrkәzi Bank tәrәfindәn +

56 112. Әrazi idarәsi kommersiya banklarına onların müxbir hesablarında olan vәsait hüdudunda nağd pul
verir:

•

B. Tәrәflәr arasındakı müqavilә ilә müәyyәn olunmuş tarif üzrә ödәnişli әsasla.
A. Ödәnişli әsaslarla Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәyyәn olunmuş tarif üzrә.
E. Bank tәrәfindәn ödәnilir.
D. Әrazi idarәsi tәrәfindәn müәyyәn olunmuş tarif üzrә ödәnişli әsasla.
C. Ödәnilmir +

57 111. Multiplikativ әmsal müәyyәn müddәt üçün … … artımasını xarakterizә edir:

•

C. Mәrkәzi Bankın qızıl valyuta ehtiyatlarının.
A. Dövriyyәdәki pul kütlәsinin +
D. Kommersiya banklarının resurs bazasının.
E. Ehtiyat fondunun
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B. Kommersiya bankında depozit әmanәtinin.

58 Klassik banknotlar:

•

girov tәminatına
heç bir tәminata malik deyil
qızıla xırdalanmır vә yalnız kommersiya tәminatına malikdir.
ikili zәmanәtә – qızıl vә kommersiya tәminatına malikdir
yalnız qızıl tәminatına malikdir.

59 Kredit pullar aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:

•

dünya pulu fubksiyası
dәyәr vә yığım funksiyası
dәyәr vә tәdiyyә funksiyası
tәdavül vә tәdiyyә funksiyası
yığım vә tәdiyyә funksiyası

60 Veksel tәdavülü mәhdudlaşır:

•

ancaq sade vekseldә
sövdәlәşmәlәrin mәblәği ilә
sövdәlәşmәlәrin müddәti ilә
sövdәlәşmәlәrin müddәt vә mәblәği ilә
vekselin ötürülmәsinin mümkün olmaması ilә

61 Pul kütlәsinin artıqlığı şәraitindә hansı pulların artıq hissәsi dәfinә yığımına qatılırdı?

•

Әmtәә pullar
Kağız pul
Kredit pul
Metal pul
İdeal pul

62 Әsasәn metala dәyişdirilmәyәn, mәcburi mәzәnnәsi olub, dövlәt tәrәfindәn öz xәrclәrinin ödәnmәsi üçün
buraxılan pullar:

•

metal pullar
kredit pullar
elektron pullar
әmttәpul
kağız pullar

63 Kağız pullar hansı funksiyanı yerinә yetirir:

•

tәdiyyә vasitәsi
dәyәr ölçüsü vә yığım funksiyası
tәdavül vә tәdiyyә vasitәsi
yığım vә tәdiyyә vasitәsi
dәyәr ölçüsü

64 Kağız pulların emitenti kimi çıxış edir:

•

Maliyyә Nazirliyi
müәssisә
kommersiya bankları
xәzinәdarlıq vә müәssisә
emissiya bankı vә xәzinәdarlıq
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65 …… pulların nominal dәyәri real dәyәrlәri ilә üstüstә düşür.

•

Elektron pullar
Kağız pullar
İdeal pullar
Kredit pullar
Real pullar

66 Nulifikasiya nә demәkdir?

•

rәsmi valyuta mәzәnnәsinin artması
qiymәtdәn düşmüş pul vahidlәrinin lәğv edilib yeni valyutanın tәtbiqi
pul vahidinin qizil mәzmununun vә ya rәsmi valyuta mәzәnnәsinin azalması
pul vahidinin qizil mәzmununun artması
ölkәdә mövcud qiymәt miqyasının irilәşmәsi

67 Dәyәr nişanәlәrin tәdavülü zamanı Milli valyutanın devolivasiyası nәyi ifadә edir:

•

qiymәtin artasını
onun rәsmi valyuta mәzәnnәsinin azalmasını
mövcud qiymәt miqyasının möhkәmlәnmәsini
onun qızıl mәzmunun azalmasını
onun rәsmi valyuta mәzәnnәsinin artırmasını

68 Pul islahatı zamanı köhnә pul biletlәrinin yenisi ilә әvәz olunması:

•

yalnız inflyasiya zamanı hәyata keçirilir
hәyata keçirilә bilinәn
yalnız milli valyutanın devolivasiyası zamanı hәyata keçirilir
daimi hәyata keçirilir
yalnız milli valyutanın revolivasiysı zamanı hәyata keçirilir

69 Devolivasiya dedikdә başa düşülür

•

qiymәtlәrin arması
pul vahidinin qızıl mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi
ölkәdә mövcud olan qiymәt miqyasının irilәşmәsi
pul vahidinin qızıl mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin yüksәlmәsi
qiymәtdәn düşmüş pul vahidlәrinin lәğv edilib yenisi ilә әvәz olunması

70 Pul tәdavülü vә valyutanın sabitlәşdirilmәsinin әsas metodları hansıdır:

•

revolivasiya, devolvasiya, profisit, defisit
nulifikasiya, devolvasiya, revolivasiya, denominasiya
infliyasiya, defilyasiya, staqnasiya, qәlirlәr siyasәti
revolivasiya, devolvasiya, staqnasiya, kontribusiya
nulifikasiya, standartlaşdırma, unifikasiya, denominasiya

71 Pul islahatının mәqsәdi hansıdır:

•

pul biletlәrinin tәdavülünün kosmetik dәyişdirilmәsi
pul tәdavülünün sabitlәşdirilmәsini vә ya onun sadә şәrtlәrlә öz funksiyalarını yerinә yetirmәsi
ölkәdә mövcud qiymәt miqyasının dәyişmәsi
milli pul vahidlәrinin valyuta mәzәnәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә kompleks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
müdafiyә dәrәcәsinin yüksәldilmәsi

72 Qiymәt artımı dәrәcәsinә görә inflyasiya:
acıq vә qapalı

•
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•

balanslaşdırılmış vә balanslaşdırılmamış
lokal vә dünya
daxili vә xarici
gözlәnilәn, gözlәnilmәyәn

73 Planlı iqtisadiyyatda inflyasiya bir qayda olaraq aşağıdakı hallarda tәzahür olunur:

•

tәbii qiymәtqoyma
İqtisadiyyatda defisit, mal vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin düşmәsi, «qara» bazarın fәaliyyәt göstәrmәsi
Mili mәhsulların geniş hәcmdә xarici mәhsullarla әvәz edilmәsi
Mal vә xidmәtlәr üzrә qiymәt artımı, mili valyutanın alıcılıq qabiliyyәti vә mәzәnnәsinin düşmәsi
Şok terapiyası

74 Çaparaq vә hiperinflyasiya xarakterikdir:

•

inkişaf etmemiş ölkәlәr ücün
inkişaf etmәkdә olan vә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr üçün
bütün ölkәlәr üçün
inkişaf etmiş ölkәlәr üçün
iqtisadiyyatında dövlәt sektorunun yüksәk payı olan ölkәlәr üçün

75 Proqnozlaşdırılma baxımından inflyasiya:

•

acıq vә qapalı
gözlәnilәn, gözlәnilmәyәn
mötәdil, çaparaq, hiperinflyasiya
mәhdud vә dünya inflyasiyası
balanslaşdırılmış vә qeyribalanslaşdırılmış

76 Xәrclәrin inflyasiyası … … әlaqәdar yaranan qiymәt artımı ilә xarakterizә olunur:

•

mal vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin düşmәsi ilә
istehsal amillәri ilә
dövlәt büdcәsinin kәsirinin örtülmәsi mәqsәdilә әlavә pul emissiyası ilә
iqtisadiyyatın defisiti
dövlәt büdcәsinin kәsirinin örtülmәsi mәqsәdilә әlavә pul emissiyası ilә

77 Hiperinflyasiya qiymәtlәrin orta illik artım tempinin ……… % olması ilә xarakterizә edilir.

•

50100% qәdәr
100%dәn yuxarı
5%dәn 10%ә qәdәr
5 %ә qәdәr
10%dәn 50%ә qәdәr

78 Ğizli inflyasiya ………. xarakterizә olunur:

•

dövlәt tәrәfindәn
iqtisadiyyatda defisitin yaranması, mal vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin düşmәsi, «qara» bazarın fәaliyyәt göstәrmәsi
ilә
ümumi qiymәt sәviyyәsinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә qalxması ilә
әhalinin ödәmә qabiliyyәtinin olmaması ilә
xüsusi kooperativ sektorda qiymәt sabitliyi şәraitindә dövlәt sektorunda qiymәtlәrin qalxması ilә

79 Çaparaq inflyasiyada qiymәtlәrin orta illik artım faizi:

•

5 %ә kimi
10 %dәn 50 %ә kimi
100 %dәn artıq
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5%dәn 10%ә kimi
50% yuxarı

80 Tәlәb inflyasiyası üçün xarakterikdir:

•

әmtәә istehsalının hәddәn artıq olması
mal vә xidmәtlәr üzrә tәklifin mәcmu tәlәbi üstәlәmәsi
mәcmu tәlәbin mal vә xidmәt tәklifini üstәlәmәsi
ölkәdә istehsal olunan mallara istehlakçıların tәlәbatının olmaması
ölkәdәn kәnar istehsal olunan malların istehsalı

81 İnflyasiyanın ölçülmәsi üçün istifadә edilir:

•

Ticarәt sistemi indeksi
DouCons indeksi
Tarif indeksi
Orta әmәk haqqı sәviyyәsi
Qiymәt indeksi

82 İqtisadiyyatın planlı modelindә pul sistemi … … idarә edilirdi:

•

tәbii yolla
iqtisadi metodlarla
kortabii yolla
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş yolla
idarәçiliyin inzibati metodları ilә

83 İndossoment vasitәsilә ötürülәn çeklәr:

•

tәdavül etmәyәn çeklәr
orderli çek
adsız çek
adlı çek
tәqdimatlı çek

84 Nağd pulun әldә edilmәsi mәqsәdi ilә üçün sahibkarlar tәrәfindәn mal göndәrmәdәn, bankda uçota
alınmaqla qarşılıqlı olaraq yazdıqları veksellәr:

•

köcürmә veksel
diskontlu veksel
bank vekseli
dostluq vekseli
bürünc veksel

85 Pulun növlәrinin inkişaf ardıcıllığını göstәrin

•

Elektron pullar
Kağız pullar
Kredit pullar
Metal pullar
Әmtәәpul

86 Nağd pulların dövriyyә kassası vә ehtiyat fondu formalaşır:

•

Maliyyә Nazirliyindә
kommesiya banklarında
müәssisәlәrdә
hesablaşmakassa mәrkәzindә
әrazi üzrә depozitaridә
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87 Müәssisәlәrә nağd pulla hesablaşmaları hәyata keçirmәk:

•

Bankın razlıgı ilә mümkündür
qadağandır
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada icazә verilir.
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәssisәyә icazә verildikdә mümkündür
Xüsusi icazәnin kommersiya bankı vә hesablaşmakassa mәrkәzi tәrәfindәn verildiyi zaman mümkündür

88 Nağd pul dövriyyәsindә aşağıdakı növdә pul nişanlarından istifadә edilir:

•

xәzinәdarlıq biletlәri, xırda pullar
yalnız xәzinәdarlıq biletlәri
yalnız banknot
banknot, xәzinәdarlıq biletlәri, xırda pullar
veksel

89 Nağd pulların dövriyyәsi aşağıdakı halda başa çatır.

•

Pullar hesablaşmakassa mәrkәzindәn ehtiyat fonduna köçürüldükdә
Pullar kommersiya banklarından hesablaşmakassa mәrkәzinә daxil olduqda
Mәrkәzi bankın vasitәsi ilә
Ticarәt şәbәkәlәrindә әhali malları nağd pula ödәdikdә
Ticarәt müәssisәlәri satışdan gәliri kommersiya banklarına tәhvil verdikdә

90 Hesablaşmakassa mәrkәzinin dövriyyә kassasından pullar ……. göndәrilir.

•

Mәrkәzi banka
Müәssisә vә tәşkilatların kassalarına
Regional depozitariyaya
Kommersiya banklarının әmәliyyat kassalarına
Regional xәzinәdarlığa

91 Müәssisәnin dövriyyә kassasındakı limitdәn artıq nağd pullar ……… tәqdim edilmәlidir:

•

Mәrkәzi bank
Maliyyә Nazirliyinә
hesablaşmakassa mәrkәzinә
regional depozitariyaya
onlara xidmәt edәn kommersiya bankına

92 Pul dövriyyәsi strukturunda nağd pul dövriyyәsi:

•

nağdsız dövriyyәdәn hәmişә çox olur
hәr zaman nağdsız dövriyyә ilә eyni hәcmdә olur
nağdsız dövriyyәdәn bir qәdәr çox olur
әsasәn nağdsız hesablaşmadan nәzәrәçarpacaq sәviyyәdә aşağı olur
hәr zaman nağdsız dövriyyә üzәrindә yüksәk sәviyyәsi ilә hakimlik edir.

93 Mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq müәssisәnin kassasında qalan nağd pulun limitini ………
müәyyәn edir:

•

bәlәdiyyәlәr üzrә maliyyә xidmәtlәri
hesablaşmakassa mәrkәzlәri
regional depozitlәri.
müәssisәyә xidmәt göstәrәn kommersiya bankı
müәssisәlәrin depozitlәri

94 Nağd pullar … … dövriyyәyә daxil olur:

•
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•

hesablaşmakassa mәrkәzinin ehtiyyat fondundan onun dövriyyә kassasına keçәrәk
hesablaşmakassa mәrkәzinin dövriyyә kassasından müәssisәnin kassasına keçәrәk.
Düzgün cavab yoxdu
hesablaşmakassa mәrkәzinin dövriyyә kassasından onun ehtiyyat fonduna keçәrәk
hesablaşmakassa mәrkәzinin ehtiyyat fondundan müәssisәnin kassasına keçәrәk

95 Nağd pul dövriyyәsi …….. gәlirlәrinin böyük hissәsinin әldә edilmәsi vә xәrclәnmәsinә xidmәt edir:

•

müәssisәlәrin
әhalinin
tәsәrrüfat subyektlәrinin
kommersiya banklarının
әrazi üzrә hökümәt orqanlarının

96 110. Multiplikativ әmsal hansı köçürmә normalarına tәrs mütәnasibdir:

•

E. Ehtiyat fondu.
A. Mәrkәzi Bankın mәrkәzlәşdirilmiş ehtiyatı +
C. Müәssisәnin kassa ehtiyatı.
B. Әrazi idarәsinin dövriyyәkassası.
D. Mәcburi sığorta fondu.

97 109. Әrazi idarәsi üçün o әmәliyyat emissiya әmәliyyatı hesab edilir ki, bu zaman nağd pul:

•

E. Nizamnamә fondu.
D. Ehtiyat fondundan dövriyyә kkssasına köçürülür +
B. Dövriyyә kassasından ehtyiat fonduna köçürülür.
A. Mәrkәzi Bankdan daxil olur.
C. Kommersiya banklarına ötürülür.

98 108. Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nağdsız pulun emissiyasını hәyata keçirir:

•

E. Maliyyә Nazirliyi.
A. Kommersiya bankları +
C. Әrazi idarәlәri.
B. Mәrkәzi Bank.
D. Bank olmayan kredit tәşkilatları.

99 107. Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nağd pulun emissiya hәcmi müәyyәn edilir:

•

E. Müәssisәlәrin pul xәrclәri әsasında kommersiya bankları tәrәfindәn.
B. Kommersiya banklarının kassa dövriyyәsi әsasında Mәrkәzi Bank tәrәfindәn +
C. Sosial iqtisadi vәziyyәtin tәqdiqi әsasında yerli hakimiyyәt orqaları tәrәfindәn
A. Әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri proqnozu әsasında kommersiya bankları tәrәfindәn.
D. Müәssisәlәrin pul gәlirlәri әsasında kommersiya bankları tәrәfindәn.

100 106. Әrazi idarәsinin dövriyyә kassasının tәyinatı:

•

E. Kommersiya banklarından nağdsiz pulun qәbulu.
B. Kommersiya banklarına nağd pulun verilmәsi vә banklarda nağd pulun qaytarılması +
C. Kommersiya banklarından nağd pulun verilmәsi.
A. Kommersiya banklarından nağd pulun qәbulu üçün.
D. İnvestisiya layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi.

101 105. Gündәlik emissiya balansı tәrtib edilir:

•

E. Xәzinәdarliq.
C. Mәrkәzi bankın idarә heyәti tәrәfindәn +
B. Kommersiya bankları tәrәfindәn.
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A. Әrazi idalәri vә kommersiya bankları ilә birgә.
D. Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn.

102 104. Hesablaşmakassa mәrkәzinin… … yerlәşәn pulun hәrәkәt edir :

•

E. Nizamnamә fondunda.
A. Dövriyyә kassasında +
C. Dövriyyә kassasında vә ehtiyat fondunda.
B. Ehtiyat fondunda.
D. Dövriyyә kassasında ehtyiat fonduna keçid prosesindә.

103 103. … … multiplikatoru pulun kommersiya bankının depozit hesablarında olan multiplikativ
obyektidir:

•

E. Lizinq
B. Depozit +
C. Bank.
A. Kredit.
D. Maliyyә.

104 102. Әrazi idarәsi hesablaşma kassa xidmәti göstәrir:

•

E. Mәrkәzi Bank
C.Kommersiya banklarına +
B. Әhaliyә.
A. Müәssisәlәrә.
D.Bәlәdiyyә orqanlarına.

105 101. … … multiplikatoru yalnız iqtisadiyyatın kreditlәşdirilmәsi nәticәsindә hәyata keçirilәn
multiplikativ hәrәkәtdir:

•

E. Lizinq.
A. Kredit +
C. Bank.
B. Depozit
D. Maliyyә.

106 100. Әrazi idalәrinin ehtiyat fondunda saxlanılır:

•

E. Rezerv ehtiyatı.
A. Tәdavülә buraxılmaq üçün nәzәrdә tutulmuş pul nişanları ehtiyatı +
C. Ancaq xırda metal sikkәlәrin ehtiyatı.
B. Ölkәnin qızıl valyuta ehtiyatı.
D. Yarasız nağd pul.

107 99. Hesablaşmakassa mәrkәzlәrinin dövriyyә kassasına daxil olan nağd pulun mәblәği kassanın
mәxaricindәn çoxdursa bu zaman pul:

•

B. Mәrkәzi Banka göndәrilir.
E. Bank hesabına köcürülur
C. Depozit hesablarına köçürülür.
D. Dövriyyә kassasından ehtiyat fonduna köçürülür
A. Müvәqqәti olaraq hesablaşmakassa mәrkәzlәrinin dövriyyә kassasında saxlanılır.

108 98. Dövriyyәyә … … pul emissiyasının başlıca mәqsәdi müәssisәlәrin dövriyyә vәsaitlәrinә olan әlavә
ehtiyatlarının ödәnilmәsidir:

•

E. Elektron
B. Nağdsız
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C. Tam dәyәrli.
A. Nağd.
D. Kağız.

109 97. … … multiplikatoru kommersiya bankının depozit hesablarında bir bankdan digәrinә hәrәkәt
dövründә pulun artması prosesini әks etdirir:

•

E. Lizinq
A. Bank
C. Kredit.
B. Depozit.
D. Ssuda.

110 96. Nağd pulun ehtyiat fondu vә dövriyyә kassası saxlanılır:

•

E. Müәssisәlәr.
C. Mәrkәzi Bankın әrazi idarәlәrindә
B. Kommersiya banklarında.
A. Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyindә.
D. İpoteka Fondunda.

111 95. Nağd pulun emissiyasını hәyata keçirir:

•

E. Müәssisәlәr.
D. Mәrkәzi Bank vә onun hesablaşmakassa mәrkәzlәri
B. Kommersiya bankları.
A. Kommersmiya bankları.
C. Mәrkәzi Bank vә kommersiya bankları

112 94. Pulun … … emissiyası mövcuddur:

•

E. Banknot.
C.Nağd vә nağdsız
B. Ancaq kağız.
A. Ancaq nağd.
D. Ancaq nağdsız.

113 93. Dövriyyәyә pulun buraxılmasında pulun miqdarı:

•

E. Hec biri
D. Artıb vә ya azala bilәr
A. Hәmişә azalır.
B. Hәmişә artır.
C. Dәyişmәz qalır.

114 92. Pul emissiyasının әsasında … … әmәliyyatı dayanır.

•

E. Lizinq
B. Kredit
C.Valyuta.
A. Maliyyә.
D. Fond.

115 91. Nağd pullar dövriyyәyә aşağıdakı yolla daxil olur:

•

E. Kreditlәrin verilmәsi ilә
C. Kommersiya bankları tәrәfindәn kassa әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi ilә
A. Әmәk haqqının verilmәsi ilә.
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B. Hesablaşmakassa mәrkәzlәri tәrәfindәn pul vәsaitlәrinin dövriyyә kassasından ehtiyat fondlarına köçürülmәsi
ilә.
D. Mәrkәzi Bank tәrәfindәn ehtyiyat pul fondlarının әrazi idarәlәrinә verilmәsi ilә.

116 90. Nağdsız pullar dövriyyәyә buraxılır:

•

E. Malliyә Nazirliyi tәrәfindәn.
D. Kommersiya bankları tәrәfindәn müştәrilәrinә ssudaların verilmәsi yolu ilә
B. Kommersiya banklarında hesabları olan müәssisәlәr tәrәfindәn.
A. Әrazi idarәlәrinә Mәrkәzi Bank tәrәfindәn ssudaların verilmәsi yolu ilә.
C. Müәssisәlәrә әrazi idarәlәri tәrәfindәn ssudaların verilmәsi yolu ilә.

117 89. Müasir bazar iqtisadiyyatı şәraitindә … … pulun emissiyası ilkin sayılır:

•

E. Nәgd vә nәgdsiz
D. Nağdsız
B. Kağız
A. Nağd
C. Metal

118 88. İctimai sәrvәtin mәnbәyi kimi insan әmәyi tәrәfindәn yaradılmış maddi nemәtlәr mәcmusu deyil,
qızıl vә gümüşün qәbul edilmәsi, tәdavüldәki tam dәyәrli pulların pul nişanları ilә әvәz olunmasının inkarı
… … pul nәzәriyyәsinin xarakterik çatışmamazlığıdır:

•

E. Realist
B. Metallist
C. Keynsian.
A. Nominalist.
D. Monetarist.

119 87. ….. pul nәzәriyyәsi üçün pulun qızıl vә gümüşlә eynilәşdirilmәsi xarakterikdir:

•

E. Realist
B. Metallist
C.Keynsian.
A. Nominalist.
D. Monetarist.

120 86. Pulun monetarist nәzәriyyәsi tәrәfdarları tәrәfindәn tәklif olunan tәdbirlәr … … yönәldilmişdir:

•

D. Tәklifin stimullaşdırılmasında pulun rolunu güclәndirilmәsinә.
C. Әmtәәlәrin tәklifi ilә müqayisәdә tәlәbin mәhdudlaşdırılmasını stimullaşdırılmasına
B. Tәlәbin stimullaşdırılmasnıda pulun rolunun güclәndirilmәsinә.
A. Pul yığımını stimullaşdırılmasına.
E. Pul yığımının mәhdudlaşdırılması .

121 85. Pulun әmtәә mәzmununa etinasızlıq, әsas funksiyalarından imtina, ideal pul vahidi kimi pulun
qiymәtlәr miqyası ilә eynilәşdirilmәsi … … pul nәzәriyyәsinin xarakterik nöqsanıdır:

•

E. Realist
A. Nominalist
C. Keynsian.
B. Metallist.
D. Monetarist.

122 84. Pulun dövlәt hakimiyyәtinin simvolarından biri kimi eynilәşdirilmәsi … … pul nәzәriyyәsinin
xaarkterik cәhәtidir:
E. İdealist

•
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•

A. Nominalist
C. Keynsian.
B. Metallist.
D. Monetarist.

123 83. Pulun Keynsian nәzәriyyәsinin tәrәfdarları tәrәfindәn tәklif edilәn tәdbirlәr yönәldilir:

•

E. Әmtәәlәrin stimullaşdırılması
D. Tәlәbin stimullaşdırılmasında pulun rolunu güclәndirilmәsinә
B. Tәklifin stimullaşdırılmasında pulun rolunu güclәndirilmәsinә.
A. Әmtәәlәrin tәklifi ilә müqayisәdә tәlәbin mәhdudlaşdırılmasını stimullaşdırılmasına.
C. Pulun yığımını stimullaşdırılmasına.

124 82. Pulun monetarist nәzәriyyәsinә görә tәdavüldә olan pul kütlәsinin miqdarı:

•

E. Dünya sәviyyәsindәn.
A. Özünü tәnzimlәmәyә mәruz qalır, lakin dövlәt pul kütlәsinin artımına imkan vermir
C. Kortәbii olaraq müәyyәn edilmir, dövlәtin iqtisadi ehtyiatlarından asılı olaraq formalaşır.
B. Ölkәnin qızıl valyuta ehtyiatlarının hәcmindәn asılıdır.
D. Milli iqtisadiyyatın beynәlmilәllәşmәsi sәviyyәsindәn asılıdır.

125 81. Pulun miqdar nәzәriyyәsinin tәrәfdarları hesab edirlәr ki:

•
126 80.

•

E. Qiymәtlәrin artması.
A. Әmәk haqqının hәcmi mәşğulluğun sәviyyәsinә hәlledici tәsir göstәrir.
B. Mәşğulluğun artması әmәk haqqının vә qiymәtlәrin artımı ilә müşayiәt olunmur.
D. Mәşğulluğun vә әmәk haqqının artımı qiymәtlәrin artımı ilә müşayiәt olunur, әmәk haqqının azalması isә
qiymәtlәrin azalmasına sәbәb olur
C. Mәşğulluğun artması әmәk haqqının artmasına tәsir etsәsi.

Bankın resurslarına daxildir
D.Kapital qoyuluşu
A. Ehtiyyat fondu
C. Gәlәcәk dövrün xәrclәri fondu
B.Amortizasiya fondu

127 79. Passiv әmәliyyatlar nәticәsindә

•

C. Kassada nәğdi pul artır
E. Depozit
D. Hesablaşmalar sürәtlәnir
A. Resurslar formalaşır +
B. Kreditlәr verilir

128 78. Pulun miqdar nәzәriyyәsi qiymәtlәr sәviyyәsinin nәdәn asılı olaraq müәyyәn edilmәsini nәzәrdә
tutur:

•

E. Bazar qiymәti ilә
D. Tәdavüldә olan pul kütlәsi ilә +
B. Әhalinin mәşğulluq vә ona müvafiq әmәk haqqı fondunun ümumi sәviyyәsi ilә.
A. Ölkәnin qızıl valyuta ehtiyatlarının dәyişmәsindәn asılıdır.
C. Tәlәb vә tәklifin tәsiri ilә kortәbii qaydada.

129 77. Pul nәzәriyyәsinin inkişafı aşağıdakılarla әlaqәdardır:

•

E. Pulun rolunun bu prosesdә tәdqiq olunması zәrurәti ilә.
B. Tam dәyәrli olmayan pul nişanlarının meydana gәlmәsi vә pul kütlәsinin qiymәtlәrin sәviyyәsinә tәsirinin
tәhlili zәrurirәti ilә
C. Tam dәyәrli puldan dәyәr nişanlarına keçidin sәbәblәrinin tәdqiqi zәrurәtindәn.
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A. Xarici iqtisadi әlaqәlәrin geniş inkişafı vә rulun pulun bu әlaqәlәrdә tәdqiq olunması zәrurәti ilә.
D. Tәkrar istehsal prosesinin geniş inkişafı

130 76. Müasir pul nәzәriyyәlәri üçün ümumi qәbul edilәn cәhәt bunlardır:

•

E. Mübadilәsi üçün istifadә imkanları.
C. İqtisadiyyatın inkişafında pulun rolu vә tәdavüldә pulun miqdarının tәnzimlәnmәsi zәruriliyi
B. Pulun yaranmasının qeyri әmtәә xarakteri.
A. Tәdavüldә olan pulun miqdarının özünü tәnzimlәmә imkanları.
D. Әmtәәlәrin qiymәtlәndirilmәsi

131 75. Planlı iqtisadiyyatda pula әsasәn … … yanaşılırdı:

•

E. Sәrvәtin artırılması kimi.
B. İqtisadiyyatın idarә olunması üzrә mәrkәzi vә digәr orqanlar tәrәfindәn uçot vә nәzarәt alәti kimi
C. Kapital vә ya özözünә artan dәyәr kimi.
A. İqtisadi proseslәrin bütün sferalarına aktiv tәsir alәti vә istehsalın effektivliyinin stimullaşdırılmasının real
vasitәsi kimi.

132 74. Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә istehsal olunan vә reallaşdırılan mәhsulun hәcmi vә çeşidi formalaşır:

•

E. Ciddi müәyyәnlәşdirilmiş istehlak rasionu üzrә.
A. Tәdiyә qabiliyyәti vә istehsal fәaliyyәtinin faydalılığı nәzәrә alınmaqla
C. Kortәbii.
B. Mәrkәzlәşdirilmiş qaydada.
D. Dәyişmәyәn.

133 73. Ödәmә böhranı şәraitindә malların dәyәrinin әvvәlcәdәn ödәnilmәsi tәlәbi onunla әlaqәdardır ki:

•

E. Kredit münasibәtlәri inkişaf edir.
C. Alıcının mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt imkanında vә onun vaxtlıvaxtında göndәrilmәsindә pulun rolu
zәiflәyir
B. Pulun rolunun genişlәnmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinә alıcının nәzarәt imkanları vә vaxtlı vaxtında
göndәrilmәsini.
A. Pulun rolu genişlәnir.
D. Böhrandan әvvәlki dövrlә müqayisәdә pulun rolunun faktiki dәyişmәzliyindә.

134 72. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçiddә pulun tәtbiq sferası:

•

E. Azalması.
B. Genişlәnir
C. Dәyişmәz qalır.
A. İxtisar olunur.
D. Ancaq istehsal sferasında genişlәnir.

135 71. Ölkәlәrarası qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәrdә pulun rolu onunla ifadә olunur ki, ondan … istifadә olunur:

•

E. İdxal әmәliyyatlarının faydalılığının hesablanmasında.
D. Milli valyutanın devalvasiya vә revalvasiya faizinin müәyyәnlәşdirilmәsindә
B. Ölkәnin qızıl valyuta ehtyiatlarının hәcminin hesablanmasında.
A. Müxtәlif ölkәlәrin rezidentlәri arasında icra olunan sövdәlәşmәlәrdә.
C. İdxal ixrac әmәliyyatlarının faydalılığının qiymәtlәndirilmәsi.

136 70. Planlı iqtisadiyyatda pulun mәhdud rolu müәyyәn edilir:

•

E. Bazar qiymәti ilә
D. Dövlәt tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş sabit, dәyişmәz qiymәtlәrlә
B. İstehsal vasitәlәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәtlә.
A. Mal istehsalçıları arasında rәqabәtdә.
C. Kortәbii qiymәt qoyma ilә.
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137 69. İnflyasiya proseslәri:

•

E. Hec biri
A. Pulun rolunun zәiflәmәsinә vә onun tәtbiq sferasının daralmasına gәtirib çıxarır
C. Pulun tәtbiq sferasının әhәmiyyәtli surәtdә genişlәnmәsini zәiflәndirir.
B. Pulun roluna vә onun tәtbiq sferasına hәr hansı bir tәsir göstәrmir.
D. Yalnız xariciiqtisadi әlaqәlәrin inkişafına neqativ tәsir göstәrir.

138 68. İqtisadiyyatın bazar modelindә malların alınması imkanının müәyyәnlәşdirilmәsindә başlıca
әhәmiyyәt kәsb edirlәr:

•

E. Mal talonları.
C. Pul.
B. Kartoçka.
A. Barter sövdәlәşmәlәri.
D. Mal buraxılışının müәyyәn olunan normaları.

139 67. Geniş tәkrar prosesindә pulun rolu ilk növbәdә onda tәzahür edir ki, onun kömәyi ilә:

•

E. Yığım fondu formalaşır.
B. İstehsal olunan mәhsulun maya dәyәri müәyyәnlәşdirilir vә qiymәti formalaşır
C. Pulun yığımı baş verir.
A. Tәsәrrüfat subyektlәrinin vergi öhdәliklәrinin icrası tәmin edilir.
D. Tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn kommersiya banklarından götürülmüş kreditlәr üzrә faiz dәrәcәsi
müәyyәnlәşdirilir.

140 66. Pulun rolu:

•

B. İqtisadi kateqoriya kimi pulun xarakteristikasıdır.
E. Hec biri
C. Pulun tәdavül vә tәdiyә vasitәlәri funksiyaları ilә müәyyәnlәşdirilәn tәtbiq sferasıdır.
D. Müxtәlif fәaliyyәt tәrәflәrinә vә cәmiyyәtin inkişafına pulun tәtbiqinin nәticәsi vә tәsiridir.
A. Dәyәrin ümumi ekvivalenti kimi onun mahiyyәtinin konkret xarici ifadәsidir.

141 65. Mәrkәzi Bankın kommersiya banklarına verdiyi kreditә görә alacağı faiz dәrәcәsi …… adlanır:

•

E. Loro
C. Uçot
B. Netto
A. Lombard
D. İnhisarçı

142 64. Mal kütlәsi ilә pul arasındakı uyğunluq, pulun qәbulu vә istifadәsindәki rahatlıq, tәdiyә qabiliyyәtli
tәlәbin; malların tәklifinә uyğunluq pulun hansı funksiyasında öz әksini tapır:

•

E. Dünya pulu
A. Tәdavül vasitәsi
C. Dәyәr ölçüsü
B. Tәdiyә vasitәsi
D. Yığım vasitәsi

143 63. Pul hansı funksiyanı yerinә yetirәrkәn borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsi vasitәsi kimi çıxış edir:

•

E. Dünya pulu
D. Tәdiyә vasitәsi
B. Tәdavül vasitәsi
A. Yığım vasitәsi
C. Dәyәr ölçüsü
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144 62. Pul hansı funksiyanı yerinә yetirәrkәn әmtәәlәrin vә pulun qarşıqarşıya hәrәkәti baş verir:

•

E. Dünya pulu
C. Tәdavül vasitәsi
B. Tәdiyә vasitәsi
A. Dәyәr ölçüsü
D. Yığım vasitәsi

145 60. Pulun hansı funksiyası mal vә xidmәtlәrin kreditlә satılması forması ilә әlaqәdardır:

•

E. Dünya pulu
B. Tәdiyә vasitәsi
C. Tәdavül vasitәsi
A. Yığım vasitәsi
D. Dәyәr ölçüsü

146 59. Әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәrinin ani ödәnilmәsi – pulun hansı funksiyasının xarakterik
xüsusiyyәtidir:

•

E. Dünya pulu
D. Tәdavül vasitәsi
B. Tәdiyә vasitәsi
A. Dәyәr ölçüsü
C. Yığım vasitәsi

147 58. Әmtәә mübadilәsindә pulun hansı funksiyası vasitәçi rolunu oynayır.

•

E. Dünya pulu
B. Tәdavül vasitәsi
C. Tәdiyә vasitәsi
A. Dәyәr ölçüsü
D. Yığım vasitәsi

148 57. Әmtәә dünyasına vahid dәyәr etalonunun tәqdim edilmәsi pulun hansı funksiyasının әsas tәyinatıdır:

•

E. Dünya vasitәsi
A. Dәyәr ölçüsü
C. Tәdiyә vasitәsi
B. Tәdavül vasitәsi
D. Yığım vasitәsi

149 56. Ölkәdә bazar iqtisadiyyatının vә rәqabәtin inkişafı mübadilәnin ekvivalentliliyinin tәmin olunması
qiymәtin әmәlә gәlmәsinin vahid sisteminin mövcudluğu pulun hansı funksiyasının düzgün reallaşmasına
şәrait yaradır:

•

E. Dünya pulu
A. Dәyәr ölçüsü
C. Yığım vasitәsi
B. Tәdavül vasitәsi
D. Tәdiyә vasitәsi

150 55. Pulun hansı funksiyasını ancaq hәqiqi pullar yerinә yetirir:

•

E. Yığım vә tәdiyә vasitәsi
C. Dәyәr ölçüsü
B. Tәdiyә vasitәsi
A. Yığım vasitәsi
D. Tәdavül vasitәsi
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151 54. Pul hansı funksiyanı yerinә yetirәrkәn mal vә xidmәtlәrin dәyәrinin ümumi ekvivalenti kimi çıxış
edir:

•

E. Dünya pulu
C. Dәyәr ölçüsü
B. Tәdiyyә vasitәsi
A. Tәdavül vasitәsi
D. Yığım vasitәsi

152 53. Pul hansı halda tәdiyә vasitәsi funksiyasını yerinә yetirir:

•

E. Yalnız әmtәә ödәnişlәri sferasında
B. Әmtәә tәdavülü sferası vә qeyri әmtәә ödәnişlәrindә
C. Yalnız qeyriәmtәә ödәnişlәri sferasında
A. Yalnız әmtәә tәdavülü sferasında
D. Yalnız maliyyә әmәliyyatları zamanı

153 52. Pulun tәdavül vasitәsi funksiyasını yerinә yetirdiyi zaman hansı hallarda iqtisadi böhran
yaranmasına formal imkan yaranır

•

B. Kreditorlar tәrәfindәn kreditә görә yüksәk faiz qoyulduqda
D. Kreditorlardan kredit almaq şәrtlәri borc alanı qane etmәdikdә
A. Lazımi anda әmtәә almaq üçün alıcının pulu çatmadıqda
C. Kreditorlar kifayәt qәdәr kredit resurslarına malik olmadıqda
E. İnvestorlaın kapital qoyuluşu azalanda

154 51. Pulun tәdiyә vasitәsi funksiyasını yerinә yetirmәsindә xarakterik formula hansıdır:

•

E. Әmtәәpul
D. Әmtәәborc öhdәliyi – pul
B. Pulәmtәәpul
A. Әmtәәpul әmtәә
C. Әmtәәpulborc öhdәliyi

155 50. Pul tәdiyә vasitәsi funksiyasını yerinә yetirәrkәn pul vә әmtәәnin qarşılaşması:

•

E. Yalnız nağdsiz hesablaşmalarda baş verir
D. Baş vermir
B. Dövri olaraq baş verir
A. Daima baş verir
C. Yalnız nağd hesablaşmalarda baş verir

156 49. Dәfinә yığımdan fәrqli olaraq:

•

E. Yalnız natural formada saxlanılır.
C. Mәqsәdli tәyinata malik deyil, sәrvәtin saxlanılması funksiyasını yerinә yetirir vә yalnız natural formada
saxlanılır +
B. Mәqsәdli tәyinata malikdir, tәdiyә vasitәsi funksiyasını yerinә yetirir
A. Mәqsәdli tәyinata malikdir, dәyәr ölçüsü funksiyasını yerinә yetirir
D. Mәqsәdli tәyinata malik deyil, sәrvәtin saxlanılması funksiyasını yerinә yetirir yalnız nağdsız formada
saxlanılır.

157 48. Pul yığımı ola bilir:

•

E. Banktotlar
A. Nağd vә nağdsız formalarda
B. Yalnız nağd formada
C. Yalnız nağdsız formada
D. Yalnız dövlәtin qiymәtli kağızlarına investisiya yolu ilә
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158 47. Pul tәdavül vasitәsi funksiyasını yerinә yetirәrkәn pul vә әmtәәnin qarşılıqlı hәrәkәti:

•

E. Bir müddәt
D. Daima baş verir
B. Heç vaxt baş vermir
A. Yalnız veksellәrin tәtbiqi zamanı baş verir
C. Yalnız nağdsız formada

159 46. Dünya tәcrübәsindә pulun tәdiyә vasitәsi kimi istifadә olunma sferası:

•

E. Aşagı düşür
C. Genişlәnir
B. Daralır
A. Çox mәhduddur
D. Sabit qalır

160 45. Pul tәdiyә vasitәsi funksiyasını nә vaxt düzgün yerinә yetirәr:

•

E. Malların pula tәdavülündә
C. Borc öhdәliklәri üzrә faktiki ödәniş müqavilәsindә nәzәrdә tutulana uyğun olduqda
B. Malların pula vә әksinә tәdavülü prosesi maneәsiz başa çatdıqda
A. Borc öhdәliklәri üzrә faktiki ödәnişlәr müqavilәdә nәzәrdә tutulduğundan az olduqda
D. Pul yığımlarının real maddi ehtiyatların yaradılmasına uyğunluğu müşahidә edildikdә

161 44. Dünyanın iqtisad dövriyyәsinә xidmәt göstәrәn pullar … … funksiyanı yerinә yetirirlәr:

•

E. Yigim
B. Dünya pulu
C. Tәdiyә vasitәsi
A. Dәfinә
D. Dәyәr ölçüsü

162 43. Pullar nә vaxt tәdavül vasitәsi funksiyasını düzgün yerinә yetirir:

•

E. Nәgdsiz dövriyyә artanda
D. Malların pula vә әksinә tәdavülü prosesinin maneәsiz başa çatmasında
B. Borc öhdәliklәri üzrә faktiki ödәniş müqavilәsindә nәzәrda tutulduğundan az olduqda
A. Pul yığımları ilә real maddi ehtiyatların yaradılması arasında uyğunluq tәmin edildikdә
C. Nağd dövriyyә nağdsız dövriyyәyә uyğun olduqda

163 42. Tam dәyәrli pulların tәdavülü zamanı mübadilә münasibәtlәri … müәyyәnlәşir:

•

E. Mәrkәzi bank tәrәfindәn
C. Әmtәәlәrin dәyәrinin qızıla bәrabәrlәşdirilmәsi yolu ilә
B. Sövdәlәşәn tәrәflәr tәrәfindәn
A. Dövlәt tәrәfindәn
D. Hәr bir mal qrupu üzrә mәrkәzdlәşdirilmiş qaydada

164 41. Dünya tәcrübәsindә puldan tәdavül vasitәsi kimi istifadә:

•

E. Stabilleşir
D. Azalır
B. Çox genişdir vә pulun digәr funksiyalarda istifadәsini üstәlәyir
A. Genişlәnir
C. Dәyişilmәz qalır

165 40. Dәyәr nişanәlәrinin tәdavülündә qiymәt miqyası:
E. Real qiymәtinә uygun gelmir

•
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•

D. Ölkәdә formalaşan müәyyәn qiymәt sәviyyәsi nәticәsindә kortәbii yaranan pul vahidinin sәciyyәsidir.
C. Pul vahidinin metal çәkisinә uyğun gәlir
A. Yalnız milli vә xarici valyutaların dәyәrlәrinin nisbәti әsasında müәyyәn olunur
B. Müәyyәn olunmun

166 Bazar iqtisadiyyatında inflyasiya bir qayda olaraq özünü aşağıdakı formada göstәrir.

•

Bütün mal qrupları üzrә inzibati qiymәtqoymada
D. Mal vә xidmәtlәrin qiymәtinin qalxması, mili valyutanın alıcılıq qabiliyyәti vә mәzәnnәsinin düşmәsi
Ölkәdә istehsal olunan malların kütlәvi halda xaricә ötürülmәsi
Mili valyutanın mәzәnnәsinin qalxması
İqtisadiyyatda defisit, mal vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin düşmәsi, «qara» bazarın fәaliyyәt göstәrmәsi

167 Xaricdә qiymәtlәrin qalxması ilә әlaqәdar baş verәn inflyasiya:

•

idxal nflyasiyası
daxili inflyasiya
qlobal inflyasiya
ixrac inflyasiyası
lokal inflyasiyası

168 İnflyasiya dedikdә:

•

Xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşmasını xarakterizә edәn prosesdir
Pulların alacalaq qabiliyyәtinin artmasını, qiymәt sәviyyәsinin sabitlәşmәsini, mal
Mili pul vahidinin möhkәmlәnmәsi vә ya qiymәt sәviyyәsinin dәyişmәsidir
Mili valyutanın mәzәnnәsinin xarici valyutaya nisbәtәn artması.nın uzun müddәt davam etmәsi
B. Pulların qiymәtdәn düşmәsi, qiymәt artımı ilә әlaqәdar pulların alıcılıq qabiliyyәtinin düşmәsi, әmtәә qıtlığı vә
mal vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi

169 Bir metaldan hazırlanmış pulların dövriyyәsi … …pul sistemi üçün xarakterikdir:

•

kredit dövriyyәsi
bimetallizm
kağız dövriyyәsi
monometallizm
pul dövriyyәsi

170 Dәyişdirilmәyәn kredit pulların hakimliyi, tәsәrrüfatın vә dövlәtin kreditlәşmәsi üçün pulların
buraxılması, nağdsız pul tәdavülünün geniş inkişafı, pul tәdavülünün dövlәt tәnzimlәnmәsi  hansı pul
sisteminin xarakterik xüsusiyyәtidir?

•

Pul sistemi
Metal pul sistemi
Bimetallizm pul sistemi
Kağızkredit pul sistemi
Monometallizm pul sistemi

171 Bankın idarә heyәtinә daxil deyildir:

•

Tәsisçilәr
Sәdr vә onun müavinlәri
Zәruri bölmәlәrin rәhbәrlәri
Müştәrilәr
Sehimdalar

172 Kredit verilәn zamanı girov qoyulmuş әmlakın dәyәri

•

Verilmiş kreditin mәblәğindәn yüksәk olmalıdır
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Borc alan müәssisәnin nizamnamә kapitalına müvafiq olmalıdır
Nәzәrә alınmır
Kreditin mәblәğindәn aşağı olmamalıdır
Kredit mәblәğinә bәrabәr olmalıdır

173 Bimetalizmә hansı valyuta sistemi xasdır:

•

konversiya edilmiş vә konversiya edilmәmiş
adlı vә imtiyazlı
üzәn vә sabit valyuta sistemi
ikili vә paralel valyuta sistemi
açıq vә qapalı valyuta sistemi

174 Fiziki şәxslәrin vәsaitlәrini ……banklar cәlb edә bilәrlәr

•

Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
Beşdәn çox filialı olan
Bazarda 3 ildәn çox müddәtdә iştirak edәn
AR hökümәtindәn icazәsi olan
Mәrkәzi Bankın xüsusi lisenziyası olan

175 Hazırda manat tәmin edilir:

•

Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
kommersiya banklarının bütün aktivlәri ilә
tәsәrrüfat subyektlәrinin әmtәә qiymәtlilәrinin ehtiyyatları ilә
Mәrkәzi Bankın bütün aktivlәri ilә
Dövlәt büdcәsinin bütün gәlirlәri ilә

176 Bimetallizm sistemindә paralel valyuta sistemi formasında qızıl vә gümüş pulların dövriyyәdә nisbәti
müәyyәn edilirdi:

•

mәrkәzi bank tәrәfindәn
dövlәt tәrәfindәn
kommersiya bankı tәrәfindәn
tәbii yolla
hemishe qizil pulların nisbәti yüksәk olub

177 39. Pulun dәyәr ölçüsü funksiyasının başlıca tәyinatı özünü nәdә göstәrir:

•

E. Banknotlarda
B. Әmtәә dünyasına vahid dәyәr etalonunun tәqdim olunmasında
C. Pul yığımlarının yaradılması imkanının tәmin olunmasında
A. Dövlәtin qiymәtli kağızlarının emissiyasının tәmin olunmasında
D. Borc öhdәliklәrinin emissiyası imkanının tәmin olunmasında

178 38. Pul yığımları … … mövcud olur:

•

A. Yalnız fәrdi sahibkarlıq sferasında
C. Yalnız ayrıayrı şәxslәrdә
B. Maddi istehsal sferası vә fәrdi şәxslәrdә
D. Yalnız maddi istehsal sferasında
E. Hec biri

179 37. Hansı pul vahidlәri beynәlxalq vahilddir:

•

E. Ancaq dollar
D. SDR vә ekü
B. Ekü vә dollar
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A. SDR, ekü vә avro
C. SDR vә avro

180 36. Әhalinin pul yığımları ölkәdә hansı münasibәtlәrin inkişafının nәticәsidir:

•

E. Lizinq
A. Kredit
C. Forfeytinq
B. Faktorinq
D. İcarә

181 35. Tam dәyәrli pulların tәdavülü zamanı qiymәt miqyası:

•

E. Real dәyәrinә
C. Pul vahidindә әks olunan metal pulun çәkisinә uyğun gәlirdi
B. Pul vahidinin istehlak dәyәri kimi çıxış edirdi
A. Müәyyәn edilmirdi
D. Ölkәdә müәyyәn qiymәt sәviyyәsinin formalaşması nәticәsindә kortәbii formalaşan pul vahidinin sәviyyәsi idi.

182 34. Halhazırda dünya pulu funksiyasını әsasәn … valyutalar yerinә yetirir:

•

E. Sәrbәst vә qismәn dönәrli
B. Sәrbәst dönәrli
C. Qismәn dönәrli
A. Dönәrli olmayan
D. Tәdavül olunmayan

183 33. Banklar tәrәfindәn beynәlxalq bank krediti verilir:

•

E. Xarici investorlar
C. İxrac vә idxal edәnlәrә
B. Yalnız alıcı dövlәtin hökumәtinә
A. Yalnız ixrac edәnlәrә
D. Yalnız idxalçılara

184 32. Dünya pulu funksiyasını әsasәn hansı valyutalar yerinә yetirmir:

•

D. İyen
E. Manat
B. AVRO
A. Dollar
C. Dinar

185 31. Pulun tәdavül vasitәsi funksiyasını yerinә yetirmәsi üçün hansı düstur xarakterikdir:

•

E. Pulәmtәәborc öhdәliyi
A. Әmtәәpulәmtәә
C. Әmtәәborc öhdәliyipul
B. Pulәmtәәpul
D. İstehsal – bölgü mübadilә – istehlak

186 30. Yığım vasitәsi funksiyasını … pullar yerinә yetirir.

•

E. Elektron pullar
A. Yalnız real pullar
C. İdeal vә real pullar
B. İdeal pullar
D. Yalnız nağdsız pullar
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187 29. Pulun yığım vasitәsi funksiyası özünü … göstәrir

•

E. Ümumi ekvivalent olmasında
D. Yığım vasitәsi vә pul aprtımında
B. Borc öhdәliklәrinin ödәnilmә vasitәsindә
A. Әmtәәlәrin mübadilәsindә vasitәçilikdә
C. Digәr әmtәәlәrin dәyәr ölçüsü

188 28. Tәdavül vasitәsi funksiyasını … yerinә yetirir

•

E. Yalnız elektron pullar
C. Tamdәyәrli pullar vә dәyәr nişanәlәri
B. Yalnız dәyәr nişanәlәri
A. Yalnız tam dәyәrli pullar
D. Yalnız nağdsız pullar

189 27. Pul tәdavül vasitәsi funksiyasını yerinә yetirәrkәn ödәmә qabiliyyәtli tәlәbin hәcmi:

•

E. Әmtәәnin tәklifi yuksәk olmalıdı
D. Әmtәәlәrin tәklifinә uyğun olmalıdır
B. Әmtәә tәklifindәn xeyli aşağı olmalıdır
A. Әmtәә tәklifini xeyli qabaqlamalıdır
C. Vaxt keçdikgә azalsın

190 26. Tәdavül vasitәsi funksiyasını … pullar yerinә yetirir.

•

E. Real ve ideal
B. Ancaq real
C. Ancaq nağdsız
A. İdeal, xәyal edlilәn
D. İdeal

191 25. Pulun tәdavül vasitәsi funksiyasının mahiyyәti özünü … kimi çıxış etmәsindә göstәrir:

•

E. Ümumi ekvivalent
A. Әmtәәlәrin mübadilәsindә vasitәsi
C. Yığım vә әmanәt vasitәsi
B. Borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsindә vasitәçi
D. Digәr әmtәәlәrin dәyәr ölçüsü

192 24. Pulun hansı funksiyası onun digәr funksiyalarının reallaşmasının tәminatçısıdır:

•

E. Yıgım vasitәsi
C. Dәyәr ölçüsü
B. Tәdiyә vasitәsi
A. Dünya pulu
D. Tәdavül vasitәsi

193 23. Pulun dәyәr ölçüsü funksiyasının mahiyyәti özünü … … kimi çıxış etmәsindә göstәrir:

•

E. Әmanәt vasitәsi
C. Ümumi dәyәr etalonu
B. Borc öhdәliklәrinin ödәmә vasitәsi
A. Әmtәә mübadilәsindә vasitәçi
D. Yığım vasitәsi

194 22. Dәyәr ölçüsü funksiyasını … … pullar yerinә yetirir:
E. Ancaq kağız

•
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•

A. Yalnız tam dәyәrli
C. Tam vә natamam dәyәrli
B. Yalnız natamam dәyәrli
D. Kağız vә kredit

195 21. Xarici valyutanın alqısı yaxud satqısını keçirmәklә mәrkәzi bank …. siyasәtini aparır:

•

E. Pul
B. Deviz
C. Fond;
A. Diskont;
D. Mühafizәkar.

196 20. Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının kapitalı …. hesabına formalaşır:

•

E. Malliyә nazirliyinin
A. Dövlәtin vәsaitәlri
C. Kommersiya banklarının fondları;
B. Fәrdi şәxslәrin ianәlәri;
D. Müәssisә vә tәşkilatların vәsaitlәri.

197 19. Pulun funksiyaları … … demәkdir:

•

E. inkişafının müxtәlif sahәlәrinә pulun tәtbiqi vә tәsirinin nәticәsi
C. Pulun düzgün fәaliyyәti üçün zәruri şәrait.
A. Cәmiyyәtin fәaliyyәti
B. Onların mahiyyәtinin dәyәrin ümumi ekvivalenti kimi xarici tәzahürü
D. Kreditә verilmiş pulun qiymәti

198 18. … … mövcud olduqca pul mövcud olacaqdır:

•

E. Ceklәr
A. Әmtәә istehsalı
C. Fond bazarı
B. Valyuta bazarı
D. Veksel mübadilәsi

199 17. Müasir pullar:

•

E. Ancaq kredit pullardı
A. Qızıla dәyişdirilmir
C. AR Mәrkәzi bankında qızıla dәyişdirilir
B. Dövlәt nişanı fabrikindә qızıla dәyişdirilir
D. AR Maliyyә Nazirliyindә qızıla dәyişdirilir.

200 16. Hansı düstur pulun kapital kimi fәaliyyәtini xarakterizә edir:

•

E. Pulpulәmtәә
A. Pulәmtәәpul
C. Әmtәәәmtәә pul
B. Әmtәәpulәmtәә
D. Pul – borc öhdәliyi әmtәә

201 15. Әmtәәnin dәyәrinin pul ilә ifadәsi kimi … … çıxış edir:

•

E. Gәlir
D. Qiymәt
C. Rentabellik
A. Gәlir
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B. Mәnfәәt

202 14. Pul ictimai zәruri әmәk sәrfinin hansı ölçüsü kimi çıxış edir:

•

E. Daxili vә xarici
B. Daxili
C. Mәnәvi
A. Xarici
D. Mövsümi

203 13. Әmtәәlәrin … … onun istehsalına sәrf olunan әmәk mәsrәflәri әsasında müәyyәn olunur:

•

B. İstehlak dәyәri
D. Mәnfәәti
A. Dәyәri
C. Valyuta kursu
E. Әmtәә

204 12. Nisbәtәn likvidli bir әmtәәnin yerli bazarda ümumi ekvivalent rolunu oynaması hansı dәyәr forması
üçün xarakterikdir:

•

E. Tәk
C.Ümumi
B. Tam
A. Pul
D. Sadә

205 11. Pul … … dәyәrinin müstәqil formasıdır.

•

E. Mal
A. Mübadilә
C. Әmtәә
B. İstehlak
D. Maliyyә

206 10. Pul hansı ehtiyacların ödәnilmәsi vasitәsidir

•

E. Nәgdsiz
C. Bütün
B. Mәhdud saydakı
A. Ancaq mәnәvi
D. Ancaq maddi

207 9. Hansı konsenpsiyaya görә pul insanlar arasındakı xüsusi razılaşma nәticәsindә meydana gәlmişdir:

•

Е. Siyasi
C. Tәkamül
D. Psixoloji
B. Rasionalist
A. Monetarist

208 8. Nominal dәyәri … … dәyәr nişanәlәri puldur:

•

E. Nominal dәyәrindәn aşagı
D. Real dәyәrdәn yuxarı olan
B. Real dәyәrә müvafiq olan
A. Müәyyәn olunmayan
C. Real dәyәrindәn aşağı olan

29/96

21.12.2016

209 7. Pul ilә ödәnilmәyәn mala mülkiyyәt hüququ verәn mal mübadilәsi sövdәlәşmәsi necә adlanır?

•

E. Lizilnq
C. Barter
B. Dempinq
A. Forfeytinq
D. Faktorinq

210 6. Hansı dәyәr forması bir әmtәәnin dәyәrini bir neçә envivalent әmtәәdә әks etdirir?

•

E. Әmtәә
B. Tam
C. Ümumi
A. Sadә
D. Pul

211 5. Bir әmtәәnin dәyәrinin digәr әmtәәdә әks olunması hansı dәyәr forması üçün xarakterikdir:

•

E. Әmtәә
A. Sadә
C. Ümumi
B. Tam
D. Pul

212 4. Nominal dәyәrlәri … … pullar tam dәyәrlidir.

•

E. Nominal dәyәrindәn aşagı
D. Real dәyәrә müvafiq olan
B. Real dәyәrindәn aşağı olan
A. Bazarda kortәbii müәyyәn olunan
C. Real dәyәrini üstәlәyәn

213 3. Pul … ümumi ekvivalentidir.

•
214 2.

•
215 1.

•

E. Real dәyәrinin
B. Mal vә xidmәtlәrin dәyәri +
C. İstehlak dәyәrinin
A. Mübadilә dәyәrinin
D. Tam dәyәrli pulların çәkisinin

Pulun meydana gәlmәsinin ilkin şәrti
E. İri topdan bazarların meydana çıxması
B. Natural tәsәrrüfatdan әmtәәlәrin istehsalı vә mübadilәçsinә keçid
C. Mәrkәzlәşdirilmiş dövlәtlәrin meydana gәlmәsi vә qızıl yataqlarının kәşfi
A. Qızıl ehtiyatlarının kәşfi vә әrzaq malları bazarının meydana gәlmәsi
D. İstehsal vasitәlәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәtin mövcudluğu

Pulun mövcudluğunun zәruri әsası
E. Mәrkәzi bank
D. Mәrkәzi vә kommersiy1a banklarının tәlәbatı
A. Dövlәtin maliyyә ehtiyacları
B. Xarici iqtisadi әlaqәlәr
C. Әmtәә istehsalı vә әmtәә tәdavülü

216 Nәzarәt subyektlәri üzrә maliyyә nәzarәtinin tәsnifatına daxil deyil:
Dövlәt nәzarәti.
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•

Müstәqil nәzarәt.
Daxili nәzarәt.
Bәlәdiyyә nәzarәti.
Cari nәzarәt.

217 Maliyyә nәzarәtinin üsullarını göstәrin:

•

Tәftiş cari nәzarәt
Cari nәzarәt, ilkin nәzarәt
yoxlama, cari nәzarәt.
Tәhlil, ilkin nәzarәt
İqtisadi tәhlil, monitorinq, müayinә

218 Maliyyә nәzarәtinin metodları hansılardır?

•

İlkin nәzarәt, cari nәzarәt, tәftiş;
Tәftiş, tәhlil, sәnәdli nәzarәt
Tәftiş, tәhlil, tematik yoxlama;
Tematik yoxlama, sәnәdli nәzarәt, tәhlil
Tәhlil, ilkin nәzarәt, tәftiş.

219 Maliyyә nәzarәtinin formalarını seçib göstәrin: 1. tәhlil; 2. qabaqcadan; 3. sonrakı; 4. yoxlama; 5. tәftiş

•

4; 5
3; 4
2; 3
1; 4
1; 5

220 Mülkiyyәt formasına görә maliyyyә nәzarәtinin növlәrini seçib göstәrin: 1. dövlәt; 2.qeyridövlәt; 3.
tәftiş; 4. ilkin, 5. cari

•

4; 5
3; 5
2; 3
3; 4
1; 2

221 Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәrinin auditini hansı orqan aparır?

•

Mühasibat Palatası
Auditor Palatası
Mәrkәzi Palata
Dövlәt Palatası.
Hesablama Palatası

222 Tәftişin yekun aktı neçә nüsxәdә tәrtib edilir vә imzalanır?

•

Mәhdudlaşdırılmır
Bir
Üç
İki
Dörd

223 Maliyyә nәzarәtinin formaları hansılardır?
dövlәt; auditor; tәsәrrüfatdaxili
tәhlil; qabaqcadan; sonrakı.
sonrakı; tәhlil; cari

•

31/96

21.12.2016

•

cari; qabaqcadan; sonrakı
tәftiş; yoxlama

224 Maliyyyә nәzarәtinin növlәrinin göstәrin

•

tәftiş; yoxlama; auditor; ictimai
dövlәt; auditor; yoxlama; tәftiş
tәftiş; auditor; tәsәrrüfatdaxili
ilkin, cari, sәnәdlәrin oxunması
idarәdaxili; dövlәt; auditor;

225 Hesablama palatası kimә tabedir?

•

Maliyyә Nazirliyinә
İqtisadi inkişaf Nazirliyinә
Prezidentә
Nazirlәr Kabinetinә
Milli Mәclisә

226 Vergilәrin ödәnilmәsi mәrhlәsindә hansı növ nәzarәt hәyata keçirilir?

•

cari
sonrakı
qabaqcadan vә sonrakı
qabaqcadan
qabaqcadan vә cari

227 Maliyyә nәzarәtinin metodlarını tәyin edin: 1. sәnәd uçotu; 2. yoxlama; 3. anketlәşdirmә; 4.
universallıq; 5. tәftiş;

•

4; 5
1; 3
3; 4
2; 5
1; 5

228 İdarәdaxili maliyyә nәzarәtini hansı orqan hәyata keçirir?

•

Hesablama Palatası
Vergilәr Nazirliyi
auditor firması
Gömrük Komitәsi
sahә nazirliklәrinin tәftiş aparatı

229 Maliyyәnin nәzarәt funksiyasının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

maliyyә mexanizmdәn;
nәzarәt orqanlarının fәaliyyәtindәn
qanunvericılikdәn
dәqiq maliyyә mәlumatlarından
parlamentdәn

230 Maliyyә nәzarәtinin metodunu göstәrin

•

preventivlilik
sәnәd uçotu
anketlәşdirmә
yoxlama
universallıq
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231 Müvәqqәti azad pul vәsaitlәrinin olması vә pul vәsaitlәrinә tәlәb… münasibәtlәri vasitәsilә hәll edilir:

•

Kredit
Maliyyә
Әmtәә
Kooperativ
Pul

232 Tәdiyyә balansının saldosunun ödәnilmәsi әmәliyyatları balansın hansı maddәsindә әks olunur?

•

mövsimi
lәğv edilmiş
әsas
balanslaşdırılmış
razlaşdırılmış

233 Tәdiyә balansı üçün mәnfi saldo nә zaman xarakterikdir?

•

balanslaşdırılmış olduqda
balans aktiv olduqda
ixrac yönümlü olduqda
idxal yönümlü olduqda
passiv olduqda

234 Büdcә tәşkilatlarının maliyyә planları necә adlanır?

•

Xәrc sifarişi
Xәrc smetası
Biznes plan
Gәlirlәr vә xәrclәr balansı;
Kassa planı

235 Maliyyәnin idarәetmә subyektlәrinә aid deyil:

•

maliyyә orqanı
müәssisә maliyyәsi
sığorta orqanı;
müәssisәlәrin maliyyә xidmәti
vergi orqan

236 Maliyyәnin planlalaşdırma metodlarını seçib göstәrin: 1. iqtisadi tәnzimlәmә metodu; 2. iqtisadi tәhlil
metodu; 3. normativlәr metodu; 4. müqaisәli tәhlil metodu; 5. iqtisadi araşdırma metodu;

•

4; 5
2; 3
3; 5
3; 4
1; 5

237 Hesablama Palatası hansı qurum qarşısında hesabat verir?

•

Maliyyә Nazirliyi
Milli Mәclis
Mәrkәzi Bank
Nazirlәr Kabineti
Prezident Aparatı

238 Naxçıvan MRın büdcәsi hansı qurumda qәbul edilir?
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•

Maliyyә Nazirliyi
Naxçıvan Ali Mәclisi
Naxçıvan MR Nazirlәr Kabineti
Respublika Milli Mәclisi
Respublika Nazirlәr Kabineti

239 Büdcә vәsaitlәrinin istifadәsinә maliyyә nәzarәtini hansı orqan hәyata keçirir?

•

Vergilәr Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi
Mәrkәzi Bank
İqtisadi inkişaf nazirliyi
Daxili İşlәr Nazirliyi vә Baş Prokurorluq

240 Dövlәt büdcәsinin layihәsi qәbul olunduqdan sonra onu hansı sәlahiyyәtli şәxs tәsdiqlәyir?

•

Vergilәr naziri
Prezident
Maliyyә naziri
Baş nazir
Mәrkәzi bankın sәdri

241 Maliyyәnin idarә edilmәsinin ilkin mәrhәlәsinә aid olanları seçib göstәrin: 1. Stratecı idarәetmә; 2.
Nәzarәt; 3. Planlaşdırma, 4. Operativ idarәetmә; 5. Maliyyә informasiyası;

•

4; 5
3; 5
3; 4
1; 3
1; 4

242 Büdcә layihәsi müzakirә olunarkәn onu hansı sәlahiyyәtli şәxs tәqdim edir?

•

Vergi Naziri
Maliyyә Naziri
Prezident
Mәrkәzi Bankın Sәdri
Baş Nazir

243 Büdcә hüququ hansı normalarla tәnzimlәnir?

•

variantların heç biri düz deyil
Maddi vә prosessual normalarla
Beynәlxalq hüquq normaları ilә
Konstitusiya ulә
yalnız maddi normalarla

244 Maliyyә Nazirliyinin vәzifәlәrini göstәrin.

•

Pulkredit siyasәtinә nәzarәt.
Büdcә planın hazırlanması; büdcә vәsaitlәrinin tәyinati üzrә xәrclәnmәsinin tәmin etmәk
vergilәrin düzgün ödәnilmәsini tәmin etmәk; fond birjasının fәaliyyәtinә nәzarәt; Pulkredit siyasәtinin hәyata
keçirmәk; Büdcә planın hazırlanması
büdcә vәsaitlәrinin mәqsәdyönlü xәrclәnmәsinin tәmin etmәk; vergilәrin düzgün ödәnilmәsini tәmin etmәk
vergilәrin vә gömrük rüsumlarının düzgün ödәnilmәsinә nәzarәt.

245 Maliyyәnin planlalaşdırma metodları hansılardır?
iqtisadi tәnzimlәmә metodu

•
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•

iqtisadi tәhlil metodu; normativlәr metodu; iqtisadi tarazılıq metodu
iqtisadi tarazılıq metodu; müqaisәli tәhlil metodu; iqtisadi tәnzimlәmә metodu
iqtisadi tәnzimlәmә metodu; iqtisadi tarazılıq metodu
müqaisәli tәhlil metodu

246 Maliyyә siyasәtinә aid edilir:

•

qiymәt siyasәti
büdcә vergi siyasәti
pul siyasәti, gömrük siyasәti
kredit siyasәti, iqtisadi siyasәt
maliyyә taktikası, maliyyә strategiyası

247 Maiyyә siyasәtinin tәrkibinә aid edilmir:

•

Fiskal siyasәti
İqtisadi Siyasәt
Vergi siyasәti
büdcә siyasәti
İnvestisiya siyasәti

248 Maliyyә mexanizminin tәrkibinә daxil deyil:

•

Maliyyә göstәricilәri; norma vә normativlәri.
Maliyyә strategiyası vә taktikası
Maliyyә vasitәlәri vә stimulları
Maliyyә planlaşdırılması
Maliyyә qanunvericiliyi

249 Dövlәt maliyyә siyasәtinin әsas strateji istiqamәtlәrinә aiddir:

•

Dövlәtin xarici maliyyәinstutları ilә әlaqәlәndirilmәsi
Iqtisadiyyatda investisiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması
Bank likvidliyinin azaldılması
Vergi sistemindә islahatların aparılması
Dövlәt borcunun artırılması

250 Büdcә kәsirinin artması hansı iqtisadi fәsada sәbәb ola bilәr?

•

İdxalat azalar
Dövlәt borcu artar
Faiz dәrәcәlәri artar
İnflyasiya azalar
İxracat azalar

251 İlin sonunda büdcәdә artıq vәsait qaldıqda onun taleyi necә hәll olunur?

•

Variantlar düz deyil
Növbәti ilin büdcәsinә daxil edilir
Nazirlәr Kabinetinә verilir
sahәlәr üzrә yenidәn bölüşdürülür
Mәrkәzi Bankın valyuta ehtiyatlarına daxil edilir

252 Fiskal siyasәtә aiddir:

•

ammortizasiya siyasәti
büdcәvergi siyasәti
pul kerdit siyasәti
borc siyasәti
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kredit siyasәti

253 Mәrkәzlәşdirilmiş pul fondların әmәlә gәlmәsi vә istifadәsinin forma vә metodlarının mәcmusu dedikdә
nә başa düşülür?

•

Büdcә münasibәtlәri
Büdcә
Büdcә planlaşdırılması
Büdcә prosesi;
Büdcә mexanizmi

254 Maliyyә siyasәti aşağıdakı hissәlәrә bölünür: 1. iqtisadi strategiya; 2. maliyyә taktikası; 3. müәssisәlәrin
maliyyә strategiyası; 4. büdcә siyasәti; 5. maliyyә strategiyası;

•

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

255 Maliyyә sistemi vasitәsilә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin mәcmusu: belә adlanır:

•

Maliyyә planlaşdırılması
Maliyyә mexanizmi
Maliyyә strategiyası
Maliyyә siyasәti
Maliyyә taktikası

256 Maliyyә sisteminin hansı hәlqәsi maliyyә resurslarının әsәs mәnbәyi kimi çıxış edir?

•

dövlәt krediti
sığorta fondu
dövlәt büdcәsi
büdcәdәnkәnar fondlar;
müәssisә maliyyәsi

257 Dövlәt maliyyә sisteminә daxil deyil:

•

dövlәt büdcәsi;
dövlәt maliyyә tәşkilatları;
bәlәdiyyә maliyyәsi;
büdcәdәnkәnar fondlar;
dövlәt krediti;

258 Maliyyә sisteminin hәlqәlәri әsasәn hansı bloklar altında quruplaşdırılır?1. meqa vә mezo sәviyyәlәrdә
yaradılan pul fondları;2 mәrkәzlәşdirilmiş; 3 dövlәt vә qeyri dövlәt pul fondları;4 qeyri mәrkәzlәşdirilmiş
pul fondları;5 müәssәlәrin maliyyәsi vә dövlәt maliyyәsi;

•

(4; 5;)
(3; 4;)
(3; 5;)
(2; 4;)
(1; 3;)

259 Qanunverici orqanin sәlahiyyәtlәrinә aiddir:1. büdcә layihәsinin tәrtibi;2. dövlәt borcunun idarә
edilmәsi;3. dövlәt büdcәsinin baxılması vә tәsdiq edilmәsi;4. dövlәt büdcәsinin icrasının baxılması vә tәsdiq
edilmәsi;
(1; 4;)
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•

(2; 4;)
(3; 4;)
(3; 4;)
(1; 3;)
(2; 3;)

260 Dövlәt maliyyәsinin formalaşması metodudur:

•

Ev tәsәrüfatının gәlirlә işlәmәsi
Tәsәrüfat subyektlәrinin mәnfәәtinin alınması
Ev tәsәrufatının gәlirinin bir hissәsinin alinması
Vergi qoyma
Maliyyә bazarlarında borclanma ( borc almaq)

261 Ümumdövlәt maliyyәsinә aid olanları seçib göstәrin.1. müәssisәlәrin maliyyәsi 2. dövlәt krediti, 3.
büdcәdәnkәnar dövlәt pul fondu;4. dövlәt orqanları 5. qeyri istehsal sahәlәrinin maliyyәsi

•

(1; 2;)
(3; 4;)
(2; 4;)
(4; 5;)
(2; 3;)

262 Dövlәt maliyyә sisteminә aid deyildlr

•

Dövlәt krediti
Kommersiya bankları
Büdcәdәn kәnar fondlar
Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsi
Dövlәt vә yerli büdcәlәr

263 Dövlәt maliyyәsinin yaranmasının ilkin şәrtlәri:

•

Qızılın xüsüsi әmtәә kimi ayrılması
Qızıl sikkәlәrin dövrüyyә buraxılması ilә
Maliyyә bazarlarının yaranması
Dövlәtin funksiyalarının yerinә yetirilmәsi üçün
Kredit münasibәtlәrinin yaranması

264 Maliyyә sisteminin hәlqәlәri әsasәn hansı bloklar altında quruplaşdırılır?

•

müәssәlәrin maliyyәsi vә dövlәt maliyyәsi
dövlәt vә ev tәsәrrüfatı sәviyyәsindә yaradılan pul fondları
meqa vә mezo sәviyyәlәrdә yaradılan pul fondları;
dövlәt vә qeyri dövlәt pul fondları
mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş pul fondları;

265 Dövlәt maliyyәsinin hәlqәlәrini göstәrin.

•

dövlәt büdcәsi; dövlәt sığortası, büdcәdәnkәnar fondlar
büdcәdәnkәnar fondlar; dövlәt maliyyәsi; yerli maliyyә;
yerli büdcәlәr; dövlәt büdcәsi; büdcәdәnkәnar fondlar
dövlәt büdcәsi; büdcәdәnkәnar dövlәt fondlar; dövlәt krediti. Dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
tәdiyyә balansı; dövlәt maliyyәsi; yerli maliyyә;

266 Nәyә görә tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi maliyyә sisteminin әsasını tәşkil edir?
çünki maliyyә münasibәtlәrinin mәrkәzlәşmә dәrәcәsi bu sahәdә daha çoxdur
çünki burada maliyyә münasibәtlәri daha çox inkişaf etmişdir
37/96

21.12.2016

•

çünki burada mәqsәdli fondlar yaradılır;
çünki dövlәt maliyyәsinin yaranmasında yaxından iştirak edir
çünki burada dәyәr yaradılır;

267 Ümümdövlәt maliyyәsinә aid olanları seçib göstәrin.

•

sığorta, dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
müәssisәlәrin maliyyәsi, büdcәdәnkәnar dövlәt pul fondu
sosial sığorta fondu, müәssisәlәrin maliyyәsi
dövlәt büdcәsi, dövlәt krediti, büdcәdәnkәnar dövlәt fondları
qeyri istehsal sahәlәrinin maliyәsi

268 Maliyyә sisteminin hәlqәlәri hansılardır?

•

dövlәt maliyyәsi; büdcәdәnkәnar fondlar.
Milli mәclis, maliyyә nazirliyi, Mәrkәzi bank
maliyyә nazirliyi, vergilәr nazirliyi, gömrük komitәsi.
müәssәlәrin maliyyәsi, dövlәt maliyyәsi; ev tәsәrrüfatının maliyyәsi;
prezident apparatı; Milli mәclis; hesablama palatası

269 Mәrkәzlәşdirilmiş fondlar hansılardır?

•

kommersiya tәşkilatların pul fondları.
Qeyri kommersiya tәşkilatların fondları : Büdcәdәnkәnar fondlar
Dövlәt büdcәsi; Büdcәdәnkәnar fondlar
dövlәt büdcәsi, dövlәt müәssisәlәrinin büdcәlәri
Dövlәt müәssәlәrinin fondları; Büdcәdәnkәnar fondlar

270 Maliyyә münasibәtlәri nәyin meydana gәlmәsi ilә yaranıb?

•

müәssisәlәrin
maliyyә münasibәtlәrinin;
dövlәt büdcәsinin
qiymәtli kağızların
pulun

271 Maliyyә metodu vasitәsi ilә bölgü hansı sәviyyәlәri әhatә edir? 1. növbәti bölgünü; 2. sahәlәrarası
bölgünü; 3. ilkin bölgünü; 4. tәsәrrüfatdaxili bölgünü; 5. özünü maliyyәlәşdirmәü;

•

3; 5
1; 3
4; 5
1; 5
2; 4

272 Subyektlәrdә resursların yenidәn bölgü vasitәsinә aid deyildir:

•

büdcәdәnkәnar fondlar;
büdcә;
maliyyә bazarı
mәrkәzi bank;
qiymәt mexanizmi;

273 Maliyyә nәyin formalaşdırılmasında iştirak edir?

•

heç birinin.
Pul vәsaitlәrinin;
Milli gәlirin;
Pul fondlarının;
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Qiymәtli kağızların;

274 Hansı fikir sәhvdir:

•

Maliyyә dәyәr kateqoriyasıdır;
Maliyyә münasibәtlәri bölgü xarakteri daşıyır;
Maliyyә münasibәtlәri dövlәtlә bağlıdır.
Maliyyә münasibәtlәri pul fondlarının yaradılması vә istifadәsi ilә bağlıdır;
Maliyyә istehsal kateqoriyasıdır;

275 Maliyyәnin meydana gәlmәsinin sәbәblәri.

•

Mәrkәzlәşdirilmiş iqtisadi sistemin lәğvi;
Kapitalizm cәmiyyәtinin yaranması;
Rәqabәtin mövcudluğu.
Monopoliyaların mövcudluğu;
Әmtәәpul münasibәtlәrinin vә dövlәtin meydana gәlmәsi;

276 Tәkraristehsal prossesinin maliyyә tәminatı bu:

•

dövlәtin vә tәsәrrüfat subyektlәrinin topladiqları maliyyә resursları vasitәsi ilә tәkrar istehsal mәsrәflәrinin
ödәnilmәsidir
ÜDMnin elementlәrinin dәyәrinin mәcmusudur;
nizamnamә kapitalı, kredit resurslarıdır;
xalis gәlir kimi milli ğәlirin bir hissәsidir;
xarici iqtisadi fәaliyyәtdәn gәlәn gәlir, mәnfәәtdir;

277 Hansı obyektin bölgüsü vә yenidәnbölgüsü maliyyә vasitәsi ilә hәyata keçirilir?

•

suda fondunun
istehsal fondlarının
әhalinin real gәlirlәrinin
milli gәlirin
istehsal vә qeyri istehsal fondlarının

278 Düzgün ifadәni seçib göstәrin

•

istәnilәn iqtisadi münasibәtlәr maliyyә münasibәtlәridir
istәnilәn kredit münasibәtlәri maliyyә münasibәtlәridir
iqtisadi münasibәtlәr ancaq pul vә ya maliyyә münasibәtlәridir
istәnilәn pul münasibәtlәri maliyyә münasibәtlәridir
istәnilәn maliyyә münasibәtlәri pul münasibәtlәridir

279 Maliyyәyә aid olan spesifik cәhәti seçib göstәrin:

•

pul vәsaitlәrinin hәrәkәtidir
dәyәrin qarşılıqlı hәrәkәtidir
dәyәrin pulla ifadәsiniun hәrәkәtidir
dәyәrin birtәrәfli vә әvәzsiz hәrәkәtidir
sadәcә dәyәrin hәrәkәtidir

280 Maliyyәnin әsas prinsiplәrini göstәrin:

•

mәqsәdyönlü tәyinat; tamlıq; aşkarlıq
maddi mәhsuliyyәt; sәrbәstlik; maddi maraq
tamlıq; aşkarlıq; vahidlik
vahidlik; balanslaşdırma; mәqsәdyönlü tәyinat;
maddi mәhsuliyyәt; vahidlik; mәqsәdyönlü tәyinat
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281 Hansı münasibәtlәr maliyyә münasibәtlәrinә aiddir? 1. dövlәt büdcәsinin formalaşdırilması ilә әlaqәdar
müәssәlәrlә dövlәt arasında yaranan münasibәtlәr; 2. müәssisәlәr arasında alqısatqı zamanı yaranan
münasibәtlәr; 3. dövlәt büdcәdәnkәnar fondların formalaşdırilması ilә әlaqәdar fiziki şәxslәrlә dövlәt
arasında yaranan münasibәtlәr; 4. müәssәlәrlә kommersiya kredit tәşkilatları arasında yaranan münasibәtlәr;
5. dövlәt büdcәdәnkәnar fondların vәsaitlәrinin istifadәsi ilә әlaqәdar dövlәtlә әhali arasında yaranan
münasibәtlәr;

•

(2, 3, 5)
(1, 3, 5)
(3, 4, 5)
(2, 4, 5)
(1, 2, 5)

282 Sadalananlardan hansı maliyyәnin mahiyyәtini tam ifadә edir?

•

maliyyә dövlәtin pul fondlarının mәcmusudur
maliyyә dövlәtin pul vәsaitlәrinin formalaşması ilә baglı iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusudur
maliyyә dövlәtin vә müәssisәlәrin pul fondlarının mәcmusudur
maliyyә mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş pul fondlarının formalaşması, bölgüsü vә istifadәsi ilә bağlı
iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusudur;
maliyyә pul fondlarının mәcmusudur

283 Maliyyә tәkraristehsal prosesinin hansı fazasındı baş verir?

•

İstehlak
Mübadilә;bölgü
İstehsal;bölgü
Bölgü; istehlak
bölgü

284 Maliyyә münasibәtlәrinin meydana gәlmәsinin әsas sәbәblәri hansılardır? 1. Qiymәtli kağızlar; 2.
Mübadilә; 3. Pul; 4. bölgü; 5. Dövlәt;

•

(4; 5;)
(1; 3;)
(2; 4;)
(3; 5;)
(1; 5;)

285 Maliyyәnin funksiyalarını göstәrin:

•

tәkraristehsal vә sosial
tәnzimlәmә vә beynәlxalq
stimullaşdırıcı vә sabitlәşdiricı
sosial vә sabitlәşdiricı;
bölgü vә nәzarәt

286 Hansı obyektin bölgüsü maliyyә vasitәsi ilә hәyata keçirilir?

•

kredit fondlarının
istehsal fondlarının
әhalinin gәlirlәrinin;
Milli gәlirlәrin
istehsal vә qeyri istehsal fondlarının

287 Maliyyә nәdir?
pul fondlarının mәcmusu
dövlәtin pul vәsaitlәridir
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•

dövlәtin vә müәssisәlәrin pul fondlarının mәcmusudur
mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaitlәri fodlarının formalaşdırılması, bölgüsü vә istifadәsi ilә
bağlı iqtisadi münasibәtlәrdir;
dövlәtin pul vәsaitlәrinin formalaşması ilә bağlı iqtisadi münasibәtlәrdir

288 Bir ölkәnin başqa bir ölkәyә valyuta daxil olmaları vә ödәnişlәri nisbәtini әks etdirәn balans necә
adlanır?

•

ixrac
tәdiyyә
hesablaşma
ixrac
ticarәt

289 Bir ölkәnin pul vahidinin qiymәtinin xarici valyuta vә ya Beynәlxalq valyuta vahidlәrinә görә nisbәti
necә adlanır?

•

reytinq
mәzәnnә
paritet
qayda
dempinq

290 Valyuta dәhlizi dedikdә nәyi başa düşürsünüz?

•

xarici valyutanın alışı vә satış mәzәnnәlәri arasındaki fәrq
valyuta mәzәnnәsinin tәrәddüdlәrinin müәyyәn olunan hәddi
satış mәzәnnәsinin valyuta marjasına faizlә nisbәti
xarici valyutanın alışı vә satış mәzәnnәlәri arasındaki fәrq
marjanın satış mәzәnnәsinә faizlә nisbәti

291 O hansı valyuta mәzәnnәsıdir ki, hәmin mәzәnnә bazarda tәlәb vә tәklif әsasında müәyyәnlәşdirilir?

•

acıq
tәrәddüd edәn
qeyda alınan
“üzәn” valyuta mәzәnnәsi
qapalı

292 O hansı valyuta dır ki, ölkә daxilindә hәmin valyuta ya hәr hansı mәhtudiyyat qoyulmuşdur?

•

acıq
qismәn konvertasiya olunan
konvertasiya olunmayan
sәrbәst konvertasiya olunan
qapalı

293 Manat necә valyutadır?

•

konvertasiya olunmayan
qismәn konvertasiya olunan
qapalı
sәrbәst konvertasiya olunan
ehtiyat

294 Hansı valyuta mәzәnnәsi üzrә valyuta kurslarının kәnarlaşma hәddlәri müәyyәn edilir

•

tenzimlenen
üzәn
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mövgeyi bәlli olmayan
qeydiyyata götürülmüş
klirinq

295 Hansı valyuta mәhdudiyyәt olmadan istәnilәn xarici valyutaya dәyişdirilir:

•

acıq valyuta
sәrbәst konvertasiya olunan
konvertasiya olunmayan
qismәn konvertasiya olunan
qapalı valyuta

296 Milli pul vahidi nә zaman milli valyuta ya çevrilir?

•

acıq olduqda
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә istifadә edildikdә
onun qismәn konvertasiyası tәmin olunduqda
onun sәrbәst konvertasiyası tәmin olunduqda
qapalı olduqda

297 Pul vahirlәrinin devalvasiyası kimlәrә әlverişlidir?

•

Hec kimә
ixrac edәnlәr üçün, çünki onlar valyuta ilә satışdan gәlir әldә etdikdә daha çox manat ekvivalentinә malik olurlar
itxal edәnlәr üçün, çünki xarici valyuta ilә xarici ölkәdәn mal aldıqda daha çox manat ekvivalenti istifadә edilir
ixrac edәnlәrә, çünkü xarici ölkәdәn xarici valyuta ilә mal aldıqda daha az miqdarda manat ekvivalentindәn
istifadә edirlәr
itxal edәnlәr üçün, cünki xarıcı valyuta ilә xarici ölkәdәn mal aldıqda onlar daha az manat ekvivalenti istifadә
edirlәr

298 Pulun qızıl mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin artması ilә әlaqәdar pul tәdavülünun
sabitlәşdirilmә metodu necә adlanır?

•

infyasiya
revolvasiya
denominasiya
devolvasiya
deflyasiya

299 Mövcud olan qiymәt miqyasının irilәşdirilmәsi nә zaman baş verir?

•

infyasiya
denominasiya
nulifikasiya
defilyasiya
revolivasiya

300 Pul vahidinin qızıl mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin azaldılması ilә әlaqәdar pul
tәdavülünün sabitlәşdirilmәsi metodu necә adlanır?

•

nulifikasiya
devolivasiya
revolivasiya
denominasiya
deflyasiya

301 İnfliyasiya әlehinә siyasәt metodu kimi gәlirlәr siyasәti nәyi müәyyәn edir?
vergi mexanizmi vasitәsi ilә pula tәlabatın mәhdutlaşdırılması

•
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•

qiymәt vә әmәk haqqının tam dondurulması vәya onların son artım hәddinin müәyyәnlәşdirilmәsi yolu ilә onların
üzәrinә paralel nәzarәt
pulkredit mexanizmi vasitәsi ilә pula tәlabatın mәhdutlaşdırılması
ölkәdә qiymәt vә әmәk haqqının sәviyyәsinin nizamlaşdırılmasından dövlәtin inkişafı
ölkәdә mövcud olan miqyasının möhkәmlәndirilmәsi

302 Müsadirәli pul islahatı nәyi nәzәrdә tutur? Nә demәkdir?

•

tәdavülә qanuni alıcılıq qabiliyyәtli daha etibarlı xarici valyutanın ödәniş vasitәsi kimi dövriyәyә buraxılması
әmanәtlәrin dondurulması vә lәğv edilmәsi, köhnә pul biletlәrinin yeni pullarla әvәz edilmәsinә ciddi mәhdudiyәt
qoyulması
köhnә pul mәblәq mәhdutiyyәti qoyulmadan köhnә pul nişanәlәrinin dәyişdirilmәsinә mәhdudiyәtlәrini
qoyulması vә mәhdudiyyәt qoyulmadan yeni pul biletlәrinin dәyışdirilmәsi
ölkәnin ehtiyatinda olan qızil vә valyutalarin tam satılması
tam dәyәrdәn düşmüş olan milli valyutanın tәdavüldәn çıxarılması

303 Qiymәtdәn düşmüş pul vahidinin lәğv edilmәsi vә yeni valyutaların tәtbiqi ilә әlaqәdar pul tәdavülünün
stabillәşdirilmәsi necә adlanır:

•

inflyasiya
nulifikasiya
denominasiya
devolvasiya
revolivasiya

304 Tam dәyәrli pulların tәdavülü zamanı milli valyutanın revolivasiyası nә demәkdir?

•

onun qızıl mәzmununun azalması
onun qızıl mәzmununun artması
mövcud qiymәt miqyasının irilәşmәsi
onun lәğv edilmәsi
yeni valyutanın dövriyәyә buraxılması

305 İnfliyasiya әlehinә siyasәtin mәqsәdi nәdir?

•

istehsal vә mәhsulun bölgüsü üzәrindә tam nәzarәtin müәyyәn edilmәsi
infliyasiya vә xalq tәssәrrüfatının artım tempi üzәrindә nәzarәti tәmin etmәk
pul kütlәsinin qurluşunun dәyişmәsi, az dәyәrli metal pulların vә banknotların dövriyyәdәn çıxarılması vә onların
daha iri dәyәrә malik olan kağız pullarla әvәz olunması
qiymәt vә qәlirlәrin bölgüsü üzәrindә tam nәzarәtin müәyyәn edilmәsi
nağdı pul dövriyyәsinin qadağan edilmәsi vә onun hәr yerdә nağdsız pul dövriyyәsi ilә әvәz edilmәsi

306 Manatın revolvasiyası kimә әlverişlidir:

•

idxal edәnlәrә, cünki xarıcı valyuta ilә xarici ölkәdәn mal aldıqda onlar daha çox manat ekvivalenti istifadә
edirlәr
idxal edәnlәrә, çünki xarici valyuta ilә xarici ölkәdәn mal aldıqda daha az manat ekvivalenti xәrclәnir
ixrac edәnlәrә, çünkü onlar valyuta ilә әldә olunan satışdan daha böyük manat ekvivalenti әldә edirlәr
Düzgün variant yoxdur
ixrac edәnlәrә, çünki onlar xarıcı valyuta ilә xaricdәn mal aldıqda daha az manat ekvivalentindәn istifadә edirlәr

307 İnflyasiya әlehinә siyasәtә hansı tәdbirlәr kompleksi daxildir?

•

dövriyyәdә olan pul kütlәsinin artırılması
infliyasiya ilә mübarizә aparmaq üçün iqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi
inflyasiyanın tәdricәn hiper inflyasiyaya çevrilmәsi
istehsalın staqnasiyanın lәğv edilmәsi
idxalın stimullaşdırılması

308 Denominasiya nә demәkdir?
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•

yeni valyutanın dövriyyәyә buraxılması
mövcud qiymәt miqyasının irilәşmәsi
pul vahidinin qizil mәzmununun vә ya rәsmi valyuta mәzәnnәsinin artması
güclü qiymәtdәn düşmüş pulların lәğv edilmәsi
pul vahidinin qızıl mәzmununun vә ya rәsmi valyuta mәzәnnәsinin azalması

309 Tam dәyәrli pulların tәdavülü zamanı milli valyutanın devolivasiyası nә demәkdir:

•

mövcud qiymәt miqyasının irilәşmәsi
onun qızıl mәzmununun azalması
pulun lәğv edilmәsı
onun qızıl mәzmununun artması
yeni valyuta dövriyәyә buraxılması

310 İflyasiyanın qeyripul amillәri ... … müәyyәn edilir:

•

Yalnız iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu ilә
yalnız iqtisadiyyatın dollarlaşması ilә
Dövlәt büdcә kәsiri
iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu, siyasi inhisar, cәmiyyәtdә siyasi qeyristabilliklә
Dövlәt borcunun artması

311 Bimetallizm vә monometallizm … … tәdavülünün pul sistemidir:

•

electron pul
metal pul
kredit pul
kağız pul
kağızkredit pul

312 Nağd pul tәdavülünün idarә edilmәsi:

•

Mәrkәzlәşdirilmiş qaydada hәyata keçirilir
Düzgün cavab yoxdu
Tәbii şәkildә baş verir.
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş qaydada hәyata keçirilir.
Hәr bir tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn sәrbәst hәyata keçirilir.

313 Kommersiya banklarının dövriyyә kassalarındakı limitdәn artıq pullar:

•

mәhv edilir
dövlәt qiymәtli kağızlarına dәyişdirilir
xarici valyutaya dәyişdirilir
hesablaşmakassa mәrkәzinә tәqdim edilir
xәrclәnir

314 Nağd pul dövriyyәsi tәşkili başlayır:

•

istiqrazın buraxılması ilә
müәssisәlәrin işçilәrә әmәk haqqları vermәsi ilә
kommersiya banklarının müәssisәlәrә nağd pul vermәsi ilә
hesablaşmakassa mәrkәzindәn pulların kommersiya banklarına verilmәsi ilә
ticarәt şәbәkәsindә әhalinin malları nağd pula alması ilә

315 Bütün müәssisә vә tәşkilatlar özlәrinin nağd pul vasitәlәrini (limit ilә müәyyәn olunan mәblәğdәn
başqa) saxlamalıdırlar:
AR Mәrkәzi Bankında
xәzinәdarlıqda
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•

Maliyyә orqanlarında
Maliyyә Nazirliyindә
Kommersiya banklarında

316 Hesablaşmakassa mәrkәzinin dövriyyә kassasındakı limitdәn artıq olan pullar:

•

dövlәt qiymәtli kağızlarına dәyişdirilir.
nizamnamә fonduna kecir
ehtiyyat fonduna keçir
xarici valyutaya dәyişdirilir
mәhv edilir

317 . Nağd pul dövriyyәsinin tәşkilinin mәqsәdi:

•

nağd pulların emissiyasını tәmin etmәk
vahid emissiya mәrkәzi yaratmaq
pul tәdavülünün sabitliyi, elastikliyi vә dayanıqlığını tәmin etmәk
nәğd pulları coxaltmaq
nağdsız pul tәdavülünü bütövlükdә әvәz etmәk

318 Nağd pul dövriyyәsinin tәşkili aşağıdakı tәşkilata hәvalә edilir:

•

Xüsusi maliyyә tәşkilatlarına
Kapitalın istәnilәn forması ilә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәnin maliyyә xidmәtinә
Kommersiya bankları
Mәrkәzi Banka
Bәlәdiyyә maliyyә xidmәtinә

319 Müәssisә nağd pulu әldә edә bilәr:

•

istәnilәn hesablaşmakassa mәrkәzindәn
yalnız ona xidmәt edәn kommersiya bankından
yalnız AR Mәrkәzi Bankından
istәnilәn kommersiya bankından
yalnız Maliyyә Nazirliyinnәn

320 Nağd pul dövriyyәsi:

•

tәdavüldәn nağd pulların emissiyası
tәdavüldәn nağd pulların çıxarılması vә emissiyası
nağd pulların nağdsız pullara keçmәsi vә әksinә
tәdavülә nağd pulların emissiyası vә çıxarılmasına hazırlıq
nağd pul nişanlarının fasilәsiz hәrәkәti

321 Nağdsız hesablaşma formasına aid deyil:

•

Veksel
Sәhm vә istiqrazlar
Akkreditivlәr
Çeklәr
Ödәmә tapşırığı

322 Banklar arasında qarşılıqlı tәlәblәr üzrә hesablaşmalar:

•

Yalnız bankın razılıgı halda mümkündür
Mәhdudiyyәtsiz mümkündür
Yalnız eyni әrazidә fәaliyyәt göstәrәn banklar arasında mümkündür
Mümkün deyil
Eyni hesablaşmakassa mәrkәzindә xidmәt göstәrilәn banklar arasında mümkündür.
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323 Bu plastik kart üzrә hesab sahibi bankın ona tәqdim etdiyi vәsaitlәrdәn yalnız ona müәyyәn etdiyi limit
çәrçivәsindә hesablaşma yerinә yetirә bilәr:

•

Müddәtsiz
Kredit
Müddәtli
Debet
Kreditdebet

324 Eyni bankın müştәrilәri arasında bank hesablaşmaları aşağıdakı kimi yerinә yetirilir:

•

Yalnız bankın hesablaşma hesabı vasitәsilә
Bankın müxbir hesabına toxunmadan müştәrilәrin hesablarından vәsaitlәrin silinmәsi vә ya köçürülmәsi ilә
Yalnız hesablaşmakassa mәrkәzlәri vasitәsilә
Yalnız bankın müxbir hesabı vasitәsilә
Yalnız qarşılıqlı öhdәliklәr üzrә hesablaşma yolu ilә

325 Kommersiya banklarının plastik kart üzrә xidmәt fәaliyyәti:

•

Avtorizasiya
İnkasso
Domisilyasiya
Ekvayrinq
Embosso

326 Ötürücü imza (indossamentin) ilә verilәn çeklәr:

•

Adsız çek
Tәqdimatlı çek
Adlı çek
Orderli çek
Pul çeki

327 Ölkә әrazisindә banklar arasında hesablaşmalar:

•

Yalnız banklar arası
Yalnız Mәrkәzi Bankın hesablaşmakassa mәrkәzlәri vasitәsilә bankların müxbir hesabları üzrә vә klirinq
hesablaşma әsasında
Yalnız bankların müxbir hesabları vasitәsilә
Yalnız Mәrkәzi Bankın hesablaşma –kassa mәrkәzlәri vasitәsilә
Yalnız bankların Maliyyә Nazirliyindә açılan hesabları vasitәsilә

328 Hesablaşma sәnәdlәri üzrә vәsaitlәrin köçürülmәsi öhdәliyini plastik kart vasitәsilә yerinә yetirmәk
üçün bankın razılığı:

•

Aksept
Ekvayrinq
Embosso
İnkasso
Avtorizasiya

329 Çek üzrә hesablaşma hәm çekdә adı göstәrilәn şәxsin xeyrinә yerinә yetirilirsә, hәmçinin dә ötürücülük
yolu ilә başqasına ötürülürsә bu çek:

•

Kredit çeki
Orderli çek
Adlı çek
Tәqdim olunana çek
Pul çeki
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330 Sadәcә tәqdim etmә yolu ilә başqa şәxsә ötürülәn çeklәr necә adlanır:

•

Kredit çek
Tәqdimatlı çek
Adlı çek
Orderli çek
Pul çeklәri

331 Qarşılıqlı ödәnişlәrin zaçotu üzrә hesablaşmalar üçün hesablaşma sәnәdlәri kimi aşağıdakılar çıxış edә
bilәr:

•

Yalnız akkreditivlә
İstәnilәn hesablaşma sәnәdlәri
Yalnız ödәmә –tәlәbnamә tpşırıqları
Yalnız ödәmә tapşırıqları
Yalnız hesablaşma çeklәri.

332 Aşağıdakı çek ötürülә bilmәz.

•

Kredit çek
Adlı çek
Tәqdimatlı çek
Pul çeki
Orderli çek

333 179. Ödәnişin çeki banka tәqdim edәn şәxsә ödәnildiyi çek necә adlanır?

•

Kredit çek
Tәqdimatlı çek
Adlı çek
Pul çeki
Orderli çek

334 178. Banklar müştәrilәrin hesabı üzrә әmәliyyatları nәyә әsasәn hәyata keçirir?

•

Düzgün cavab yoxdu
Hesablaşma sәnәdlәrinә әsasәn
Nәqliyyat sәnәdlәrinә әsasәn
Hesabqaimәyә әsasәn
Uyğunluq sertifikatına әsasәn

335 177. Yalnız üzәrindә adı göstәrilәn şәxsә ödәniş edilә bilәn çek:

•

Adsız çek
Adlı çek
Tәqdimatlı çek
Orderli çek
Pul çeki

336 176. Bazar bank sistemi bölüşdürücü bank sistemindә nә ilә fәrqlәnir?

•

düzgün cavab yoxdu
banklara mülkiyyәt forması müxtәlifliyi ilә
banklara mülkiyyәtin növünә görә
banklara mülkiyyәt formasına görә
yalnız dövlәt bankının fәaliyyәti imkanı ilә

337 175. .. … Ssudalar üzrә ödәnişlәr mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir:
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•

orta müddәtli
qısa müddәtli
vaxtı keçmiş
uzun müddәtli
ödәniş vaxtı uzadılmış

338 174. Depozit, veksel, uçot ssudaları vә banklararası kredit üzrә faizlәr… … görә müәyyәnlәşdirilir:

•

Kreditlәşmә müddәtinә görә
Kreditin formalarına görә
kredit tәşkilatlarının әmәliyyat növünә görә
Kredit idarәlәrinә görә
Mәblәgә görә

339 173. Bankın müştәrisi hansı mәblәğә çek yaza bilәr.

•

10000 manata bölünәn istәnilәn mәblәğdә
Bankda depozitә qoyduğu mәblәğdә
Yalnız malgöndәrәnә olan borcu mәblәğindә
İstәnilәn mәblәğdә
1000 manata bölünәn istәnilәn mәblәğdә

340 172. Çeklәr müştәrinin hansı hesabından ödәnilir?

•

Kredit hesabından
Vәsaitlәrini depozitә qoyduqları ayrıca hesabdan
Tranzit hesabından
Ayrıca hesab açılmadan ümumi hesablaşma hesabından.
Valyuta hesabından

341 171. Vәtәndaşların şәxsi hesablarına çeklәr vasitәsilә köçürmәlәr:

•

yalnız dövlәtin icazәsi ilә mümkündür.
mümkündür
yalnız Mәrkәzi Bankın razılığı ilә mümkündür
mümkün deyil
yalnız Maliyyә Nazirliyinin icazәsi ilә mümkündür.

342 170. Hansı müştәriyә bank tәrәfindәn müştәrinin hesabı üzrә vәsait deponlaşdırılmadan belә çek
kitabçası verilә bilәr.

•

Müәssisәlәrә
Dayanıqlı maliyyә vәziyyәti vә sabit ödәmә ardıcıllığına malik tәsәrrüfat subyekti
Kommersiya tәşkilatı
Büdcә tәşkilatı
Dövlәt bәlәdiyyә orqanı

343 169. ….. plastik kart sahibinә yalnız kart hesabında olan mәblәğ hәcmindә hesablaşma aparmaq imkanı
verir.

•

Müddәtsiz
Debet
Kreditdebet
Müddәtli
Kredit

344 168. Fiziki şәxslәr arasında çeklәrlә hesablaşmalar:
Adsiz ceklәr olduğu zaman mümkündür.

•
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•

Qeyrimümkündür
Mәrkәzi Bankın razılığı ilә mümkündür.
Mümkündür
Adlı çeklәr olduğu zaman mümkündür.

345 167. Azәrbaycan banklarının buraxdığı çeklәr … әrazilәrdә dövr edә bilәr:

•

Bütün ölkәlәrdә
Yalnız ölkә әrazisindә
Rusiya vә Belorusiyada
MDB dövlәtlәrindә
Keçmiş SSRİ respublikalarında

346 166. Çek kitabçalarının blank formaları müәyyәn edilir:

•

Bank tәrәfindәn
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
AR Hökümәti tәrәfindәn
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
Mili Mәclis tәrәfindәn

347 165. Çeklәrlә hesablaşmalar aşağıdakı hallarda istifadә oluna bilәr:

•

Yalnız kommersiya bankları arasında
Hüquqi vә fiziki şәxslәr arasında
Yalnız hüquqi şәxslәr arasında
Yalnız fiziki şәxslәr arasında
Müәssisәlәr arasında

348 164. Ödәyiciyә akkreditivin ödәnilmәsindәn imtina hüququ yalnız aşağıdakı halda verilә bilәr:

•

Mal qeri qaytarılır
Müqavilәnin şәrtlәri pozulduğu aşkar edildikdә +
Malgöndәrәnin başqa bankda hesabı açıldıqda
Malgöndәrәn ödәmәni nağdsız qaydada tәlәb etdikdә.
Akkreditiv geri çağırılmayan olduqda

349 163. Emitentbankın pul vәsaitlәrini ödәyicinin hesabından vә ya ona tәqdim olunan kredit hesabından
icraçı bankın hesabına, akkreditivin qüvvәdә olduğu müddәt boyu köçürmәsi ilә baş verәn akkreditiv … …
adlanır:

•

qaytarılan
örtülәn
kommersiya
örtülmüş
qeyrikommersiya

350 162. Akkreditivin müsbәt cәhәti:

•

Әlavә xәrclәrin coxalması.
Malgöndәrinә ödәmәnin yerinә yetirilmәsi üçün zәmanәtin verilmәsi
Әmtәә dövriyyәsinin tezliyi
Sövdәlәşmәnin tәrtibatının sadәliyi
Әlavә xәrclәrin az olması.

351 Emitent kimi bank fәaliyyәtidir:
vasitәcәlilk әmәliyyatı
qiymәtli kağızların alınıb satılması
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•

broker әmәliyyatı
qiymәtli kağızların emissiyası
diler әmәliyyatı

352 Qiymәtli kağızlar bazarında bank ..... kimi çıxış edir:

•

qiymәtli kağızlar bazarının tәşkilatçısı
broker
bazarın mәslәhәtçi hüquqşünası
hesablaşmaların aparılmasında vasitәçi
qiymәtli kağızlar bazarına xidmәt göstәrәn

353 Qiymәtli kağızlar bazarında bank fәaliyyәti hesab edilir:

•

bankın emitenti kimi fәaliyyәti
bankın vasitәçi kimi fәaliyyәti
bankın hüquqşünas kimi fәaliyyәti
bankın investor kimi fәaliyyәti
bankın müşahidәçi kimi fәaliyyәti

354 Qiymәtli kağızlar bazarında bank fәaliyyәtidir:

•

bankın investor kimi fәaliyyәti
bankın müşahidәçilik fәaliyyәti
bankın vasitәçilik fәaliyyәti
bankın hüquqşünas kimi fәaliyyәti
bankın emitentlәr kimi fәaliyyәti

355 Fond bazarının iştirakçısı deyil

•

makler
diler
broker
menecer
depozitarilәr

356 Yalnız çekdә göstәrilәn şәxsin xeyrinә aparılan ödәniş çeki adlanır:

•

tәqdimedilәn
orderli
imtiyazlı
assiqnasiyalı
adlı

357 Bank istiqraz buraxa bilәr:

•

mәrkәzi Bankın icazәsi ilә
direktorlar şurasının qәrarı ilә
doğru cavab yoxdur
Maliyyә Nazirliyinin icazәsi ilә
sәhmdarların ümumi yığıncağının qәrarı ilә

358 Ödәnilәn gәlirlәrin xarakterinә görә dövlәt istiqrazları:

•

Әmtәәli, uduşlu vә tәdavülü olmayan
Uduşlu, faizli
Vәrәqәli vә vәrәqәsiz
Qısamüddәtli vә uzunmüddәtli
Uduşlu, faizli vә әmtәәli
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359 Yerlәşdirilmә üsuluna görә dövlәt istiqrazları ola bilәr:

•

Acıq vә qapalı
Uduşlu, faizli, әmtәәli
Qısamüddәtli vә uzunmüddәtli
Yazılışlar qaydasında mәcburi vә sәrbәst tәdavül edәn
Vәrәqәli vә vәrәqәsiz

360 Emissiya mexanizmi dedikdә … başa düşülür:

•

Pulların dövriyyәyә buraxılması
Ölkәnin emissiya mәrkәzi vә hesablaşma kassa mәrkәzi.
Emissiya mәrkәzi vә ölkәnin inkassa xidmәti
Pulların dövriyyәyә buraxılması vә dövriyyәdәn çıxarılması qaydası
Banknot vә xırda pulların kәsilmәsi texnologiyası.

361 Vekseldәn fәrqli olaraq banknotlar …… dövriyyәyә malikdirlәr:

•

mövsümi
mәhdud
müfәqqәti
abstract
ümumi

362 Adәtәn investisiya mәqsәdlәri üçün hansı bank ssudaları istifadә edilir?

•

Uzunmüddәtli
Qısamüddәtli
Ortamüddәtli
Müddәtsiz
Ticarәt

363 Bank kreditindә sövdәlәşmә obyekti kimi nә çıxış edir?

•

Material dәyәrlilәri
İstehsal vasitәlәri
Qiymәtli metallar
Pul vәsaiti
Әmtәә

364 Hansı kredit formasında faiz әmtәәnin qiymәtinә daxil olur?

•

İpoteka krediti
Bank krediti
Vәtәndaş krediti
Kommersiya krediti
Dövlәt krediti

365 Bank kreditindә kreditor sifәtindә çıxış edә bilәr:

•

Yalnız sığorta şirkәtlәri
Müvәqqәti sәrbәst pul vәsaitinә malik olan hәr bir kreditmaliyyә idarәsi
Sığorta vә investisiya şirkәtlәri
Yalnız investisiya şirkәtlәri
Kredit әmәliyyatları aparmaq üçün lisenziyası olan kreditmaliyyә tәşkilatları

366 Әmtәә formasında verilәn kreditin pul şәklindә qaytarılması kreditin hansı forması üçün xarakterikdir:
Dövlәt krediti
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•

Vәtәndaş krediti
Bank krediti
Kommersiya krediti
İstehlak krediti

367 Bank kreditindә borcalan sifәtilә çıxış edirlәr:

•

Ancaq fiziki şәxslәr
Ancaq hüquqi şәxslәr
Mәrkәzi Bank
Ancaq dövlәti tәmsil edәn orqanlar
Hüquqi vә fiziki şәxslәr

368 Kommersiya krediti üzrә sövdәlәr nәyin vasitәsilә rәsmilәşdirilir:

•

Ceklә
Veksellә
İnkasso ilә
Akkreditivlә
Şifahi reallaşma ilә

369 Müasir iqtisadiyyatda kreditin daha çox yayılmış forması hansıdır:

•

Veksel
Kommersiya krediti
Vәtәndaş krediti
Bank krediti
Lizinq

370 Aşağıdakılardan hansının resursları kommersiya kreditindә sövdәlәşmә obyekti ola bilәr:

•

Mәrkәzi bankların
Kommersiya banklarının
İstehlakçı müәssisәlәrin
Borc alanın
Satıcı müәssisәlәrin

371 Kommersiya krediti sövdәlәşmәsinin obyekti kimi çıxış edir:

•

Valyuta dәyәrlilәri
Pul vәsaitlәri
Әmtәәlәr vә xidmәtlәr
Qiymәtli kağızlar
Ancaq әmtәә

372 Kommersiya krediti bir qayda olaraq … xarakter daşıyır:

•

Müddәtsiz
Qısamüddәtli
Ömürlük
Uzunmüddәtli
Orta vә uzunmüddәtli

373 Kommersiya kreditinin subyektlәri kimi çıxış edә bilәrlәr:

•

Bank
Kommersiya bankları vә fiziki şәxslәr
Hüquqi vә fiziki şәxslәr
Tәsәrrüfat subyektlәri
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Ticarәt tәşkilatları vә fiziki şәxslәr

374 Kreditin hansı formasında ssuda tәrәflәrin qarşılıqlı öhdәliklәrindә nәzәrdә tutulmayan mәqsәdlәrә
istifadә olunur?

•

Acıq
Dolayısı
Hәqiqi
Birbaşa
Gizli

375 Kreditin hansı formasında ssuda borcalan tәrәfindәn digәr subyektlәrin avanslaşdırılması
(kreditlәşdirilmәsi) üçün istifadә edilir:

•

Kortәbii
Birbaşa
Aşkar
Dolayısı
Gizli

376 Kreditin … kreditin tәminatı üçün istifadә edilәn tәşkilatiiqtisadi әlamәtlәri daha әtraflı xarakterizә
edir:

•

Prinsiplәri
Funksiyaları
Sәrhәdlәri
Növlәri
Rolu

377 Kreditin hansı formasında kredir әvvәlcәdәn danışılmış mәqsәdә verilmәsi başa düşülür?

•

Gizli
Dolayısı
Birbaşa
Aşkar
Kortәbii

378 Kreditin hansı formasında onun bilavasitә borcalana verildiyini göstәrin:

•

Birbaşa
Aşkar
Kortәbii
Gizli
Dolayı

379 Borcalanın mәqsәdli tәlәbatından asılı olaraq kreditin formalırını (cütlyünü) göstәrin

•

Әmtәә vә pul
Tәminatlı vә tәminatsız
Müddәtli vә müddәtsiz
İstehsal vә istehlak
Gizli vә aşkar

380 Kreditin hansı formasında o, pul formasında verilir vә pul formasında qaytarılır:
Әmlak
Әmtәәpul
Әmtәә
Qarışıq

•
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•

Pul

381 Kreditin hansı formasında kredit әmtәә (pul) formasında verilir, amma pul (yaxud әmtәә) şәklindә
qaytarılır:

•

Әmlak
Maliyyә
Әmtәә
Qarışıq
Pul

382 Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması hansıdır:

•

Әmtәәpul
Әmtәә
Qarışıq
Pul
Әmlak

383 Kreditin formaları aşağıdakılardan asılı olaraq tәsniflәşdirilir

•

Kreditin tәminatlılığı
Sahә istiqamәti, kreditlәşmә obyektlәri
Borc verilәn dәyәr, kreditor vә borcalan, borcalanın mәqsәdli tәlәbatı
Kreditin müddәtliliyi, elә cә dә ssudanın xidmәt etdiyi tәkrar istehsal mәrhәlәsi
Kreditor vә borcalan, kreditin sahә yönümü vә tәminatı

384 Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının nizamnamә kapitalı vә әmlakı ............. mülkiyyәtidir.

•

Hüquqi şәxslәrin
Sәhmdar;
Özәl
Dövlәt
Müştәrәk

385 Mәrkәzi bankın müştәrilәri bir qayda olaraq …..

•

Bütün hüquqi şәxslәrdir
Fiziki şәxslәrdir
İqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindәn olan müәssisә vә tәşkilatlardır;
Yalnız kredit tәşkilatlarıdır
Hüquqı şәxslәr

386 Kreditin … tamın xarici alәmlә qarşılıqlı münasibәti kimi çıxış edir:

•

Formaları
Qanunları
Prinsiplәri
Funksiyaları
Rolu

387 Kreditin qanunları hansı münasibәtlәrә xas olan qanunlardır:

•

Kredit vә ssuda
İstәnilәn maliyyә
İstәnilәn pul
Ancaq kredit
Sığorta
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388 Bir tәsәrrüfat sahәsini tәmsil edәn kreditorun başqa sahәnin borcalanına kredit vermәsi dәyәrin necә
yenidәn bölüşdürülmәsini göstәrir?

•

Ölkәlәr arası
Әrazilәrarası
Sahә daxili
Sahәlәr arası
Büdcә üsulu

389 Kreditlәşdirmә mexanizminin ilkin elementlәri nәdir?

•

Formaları
Prinsiplәri
Funksiyaları
Kreditin qanunları
Әlamәtlәri

390 Müәssisәlәr sahә banklarından kredit alarkәn dәyәrin hansı yenidәn bölgüsü baş verir:

•

Ölkәlәr arasi
Әrazilәr arası
Sahә daxili
Sahәlәr arası
Büdcә

391 Kreditin yenidәn bölüşdürmә funksiyası hansı dәyәrin yenidәn bölüşdürülmәsidir:

•

Dövriyyәdә olan
Müvәqqәti azad olan
Yaradılmaqda olan
İstehsal prosesindә olan
İstehsal prosesindә yaradılan

392 Kreditin yenidәn bölüşdürmә funksiyası vasitәsilә yenidәn bölüşdürülür:

•

Yalnız әmtәәmaterial dәyәrlilәri
Yalnız pul vәsaitlәri
Ölkәnin bütün maddi sәrvәtlәri
Yalnız pul vәsaitlәri
Valyuta dәyәrlilәri

393 Kreditin funksiyaları elә bir kateqoriyadırki, o, …

•

Dayimidir
Dәyişәndir
Dәyişmәzdir
Yalnız әrazicә dәyişir
Statikdir

394 Coğrafi cәhәtdәn birbirindәn aralı olan kreditor vә borcalan arasında dәyәrin yenidәn bölünmәsi üçün
xarakterik cәhәt … bölgüdür:

•

Ölkәlәr arasi
Әrazilәr arası
Sahәdaxili
Sahәlәrarası
Çoxsahәli

395 Kreditin qanunlarının әlamәtlәri ibarәtdir:
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•

Planlılıq, konkretlik, kortәbiilik, zәrurilik, әhәmiyyәtlilik, obyektivçilik
Zәrurilik, әhәmiyyәtlilik, obyektivlik, konkretlik
Subyektivçilik, direktivlik, planlılıq, konkretlik
Kortәbiilik, zәrurilik, әhәmiyyәtlilik, obyektivçilik, ümumilik
Ümumilik, mücәrrәdlik, idarә edilmәzlik, konkretlik, obyektivlik

396 Kredit münasibәtlәrindә borc verilәn dәyәrә olan mülkiyyәt:

•

Borc verәnә kecir
Kreditordan borcalana müvәqqәti keçir
Borcalandan müvәqqәti olaraq kreditora keçir
Kreditordan borcalana keçir
Ssuda faizi çıxılmaqla borcalandan kreditora keçir

397 ... …kreditlәr hökumәtlәr arası razılaşmaya әsaslanır:

•

Bank
Dövlәtlәrarası
Beynәlxalq
Dövlәt
Kommersiya

398 Kredit münasibәtlәrinin struktur elementlәri hansılardır?

•

Kreditor
Kreditor, borcalan vә borc verilәn
Borc verilәn dәyәr vә kreditin mәqsәdi
Kreditor vә borcalan
Kreditor, borcalan vә kreditin mәqsәdi

399 Kreditin resurs mәnbәlәri kimi çıxış edir:

•

Borc verilәn
Xüsusi vә cәlb edilәn
Yalnız cәlb edilәn
Yalnız xüsusi vәsaitlәr
Xüsusi, cәlb edilәn vә borc verilәn

400 Kreditin ümumi xüsusiyyәti vә әsası nәdir?

•

Diferensialliq
Qaytarılmaqlıq
Mәqsәdli tәyinat
Ödәnclik
Tәminatlılıq

401 Kreditdә aşağıdakılar daimi sabit olaraq qalır:

•

Reallıq
Tәminatlıq
Sәrhәdlәr
Funksiyalar
Rol

402 Kredit  kredit sövdәsi iştirakçılarının aşağıdakı tәlәbini ödәyir

•

Tәsadüfi
Müvәqqәti
Daimi
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Ömürlük
Kortәbii

403 Kredit münasibәtlәrindә dәyәr, pul münasibәtlәrindәn fәrqli olaraq:

•

Yalnız pul formasında hәrәkәt edir
Qarşılıqlı hәrәkәt etmir
Yalnız әmtәә formasında hәrәkәt edir
Ümumiyyәtlә hәrәkәt etmir
Qarşılıqlı hәrәkәt edir

404 Kredit aşağıdakı halda reallığa çevrilir:

•

Borcalanda müvәqqәti vәsait әmәlә gәldikdә
Kredit münasibәtlәri iştirakçılarının  kredtor vә borcalanın maraqları uyğun gәldikdә
Dövlәt iqtisadiyyatın inkişafında maraqlı olduqda
Borcalanın әlavә pul vәsaitinә ehtiyacı әmәlә gәldikdә
Kreditorda müvәqqәti vәsait әmәlә gәldikdә

405 Bunlardan hansı fiziki şәxslәrin gәlirlәrinә aid edilmir?

•

vergilәrdәn azad edilәn gәlirlәrdәn başqa bütün digәr gәlirlәr
muzdlu işlә әlaqәdar әldә edilәn gәlir
әmәk haqqı
mәnfәәt
muzdlu işә aid olmayan fәaliyyәtdәn әldә edilәn gәlir

406 Vergilәrin dәyişdirilmәsi vә ya lәğv edilmәsi necә hәyata keçirilir?

•

Prezdentin fәrmanı ilә
Nazirlәr Kabinetinin qәraqı ilә
Vergilәr Nazirinin әmri ilә
Maliyә Nazirinin әmri ilә
Vergi Mәcәllәsinә dәyişiklik edilmәklә

407 Aşağıdakı fiziki şәxslәrdәn hansıları torpaq vergisi üzrә güzәştdәn istifadә etmәk hüququ olan fiziki
şәxslәrә aiddirlәr?

•

himayәsindә azı 3 nәfәr olan şәxslәr
tәqaüdçülәr
әmәk veteranları
müharibә veteranları
büdcә tәşkilatının işçilәri.

408 Vergilәr üzrә borclar hansı sıra qaydası ilә ödәnilir?

•

verginin hesablanmış mәblәği, maliyyә sanksiyası, faiz
maliyyә sanksiyası, faiz vә verginin hesablanmış mәblәği
faiz, verginin hesablanmış mәblәği,maliyyә sanksiyası
faiz, maliyyә sanksiyası, verginin hesablanmış mәblәği
verginin hesablanmış mәblәği, faiz, maliyyә sanksiyası

409 Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçә il keçdikdә şәxs hәmin qanunvericiliklә bağlı
hüquqpozuntusunun törәdilmәsinә görә mәsuliyyәtә cәlb edilә bilmәz?

•

dörd il
iki il
bir il
üç il
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beş il

410 Vergi ödәyicisi vergi qanunvericiliyinin pozuntusu olan eyni hәrәkәtә (hәrәkәtsizliyә) görә neçә dәfә
mәsuliyyәtә cәlb oluna bilәr?

•

beş dәfә
iki dәfә
üç dәfә
bir dәfә
istәnilәn qәdәr

411 Müddәt baxımından әn geniş yayılmış kredit növüdür

•

Onkol kreditlәr
Qısamüddәtli kreditlәr
Uzunmüddәtli kreditlәr
Ortamüddәtli kreditlәr
Tәlәb edilmәdәn kreditlәr

412 Bankın resurslarında cәlb olunmuş vәsaitlәrin xüsusi çәkisi

•

30% qәdәr
80% qәdәr
50% qәdәr
20% qәdәr
10% qәdәr

413 Passiv әmәliyyatlar banka……………gәtirir

•

Gәlәcәkdә gәlir
Xәrc
Banka tәsir etmir
Gәlir
Pulu qiymәtdәn salır

414 Kommersiya bankının passiv әmәliyyatıdır:

•

Qiymәli kağızların alışı
Depozit
Hesablaşma
Kreditlәşmә
İnnovasiya

415 AR nağdsız hesablaşmalar tәnzimlәnir:

•

kommersiya bankı ilә
AR Mәrkәzi Bankının “ARda nağdsız hesablaşmalar haqqında” qay¬dala¬rıy¬la
vәtәndaşlıq aktları ilә
AR konstitusiyası ilә
vergi aktı ilә

416 … hesablaşma nağdsız hesablaşma formasına aid edilmir:

•

veksel
sәhm vә istiqrazla
akkreditivlә
çeklә
ödәniş tapşırığı ilә
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417 Kommersiya bankının illik hesabatının tәsdiqi hәvalә edilir:

•

Audit komitәsinә
Bankın idarә heyәtinә
Rәhbәrliyә
bank şurasına
Tәftiş şöbәsinә

418 Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının әsas mәqsәdi nәdir?

•

stabil hesablaşma sistemini tәmin etmәk
pul dövriyyәsini tәnzimlәmәk
qiymәtlәrin sabitliyini tәmin etmәk
manatın möhkәmliyini tәmin etmәk
mәnfәәt әldә etmәk

419 Azәrbaycan Respublikasının Milli Bankı nә vaxtdan fәaliyyәt göstәrir?

•

10 yanvar 19992
11 fevral 1992
10 sentyabr 1994
7 avqust 1992
10 dekabr 1993

420 Bankın passiv әmәliyyatıdır:

•

«Loro» hesablarının yaradılması
qiymәtli kağızların satın alınması
mәcburi ehtiyyatların yaradılması
xüsusi kapitalın yaradılması
«Nostro» hesablarının yaradılması

421 Cәlb olunan vәsaitlәrin depozit mәnbәsinә daxildir:

•

Mәrkәzi Bankın kreditlәri
istiqraz buraxılışı
әhalinin әmanәtlәri
depozit sertifikatlarının satışı
müәssisәlәrin cari hesabları

422 Son kreditor mәrhәlәsi qismindә Mәrkәzi Bank:

•

öz hesabına böhranlı bankları leqo edir
banklararası bazarda vәsait cәlb edә bilmәyәn kommersiya banklarına kredit verir
mürәkkәb vәziyyәtlәrdә hökümәtә kreditlәr verir
maliyyә çәtinliyi çәkәn milli müәssisәlәr kreditlәşdirir
vәtәndaşlara istehlak kreditlәri verir

423 Mәrkәzi Bankın funksiyası deyildir:

•

iqtisadiyyatın real sektorunun kreditlәşdirilmәsi
әhalidәn әmanәtlәrin qәbulu
bank risklәrnin qarşısını almaq
kreditlәşmәnin sonuncu mәrhәlәsi
pul kütlәsinә nәzarәt

424 Müasir bank sistemi:

•

iki pillәlidir (nizamlaşdırma vә nәzarәt funksiyalarını yerinә yetirәn vә tәsәrrüfat subyektlәrinә xidmәt göstәrәn
banklar
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•

iki pillәlidir (emissiya vә kommersiya bankları)
üç pillәlidir (banklar, qeyri bank maliyyә institutları vә müxtәlif kam¬pa¬ni¬yaları)
iki pillәlidir (kredit tәşkilatları vә qeyri bank kredit tәşkiltları)
pillәlәrin sayı maliyyә sisteminin inkişaf sәviyyәsindәn asılıdır

425 Bazar iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә bank sistemi ola bilәr:

•

çox pillәli
yalnız iki pillәli
bir pillәli
üç pillәli
yalnız dörd pillәli

426 Bank sisteminin yenidәn qurulması:

•

yaşamaq qabiliyyәti olmayan bankların lәğvi
onun sağlamlaşdırılması
bankların hüquqitәşkilatı formalarının yenilәşmәsi
bankların birlәşdirilmәsi
bankların müflislәşmәsi

427 Universal bank:

•

manat vә valyuta lisenziyasına malikdir
fiziki şәxslәrә xidmәt edir
hüquqi şәxslәrә xidmәt edir
qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәtә әlavә lisenziyaya malikdri
bütün bank әmәliyyatlarını hәyata keçirir

428 Faktorinq әmәliyyatlarını keçirәn bank

•

әmanәtlәrin qәbulu ilә mәşğul olur
nağdsız dövriyyәnin tәşkili etmәklә tәdavüldәki pul külәsini artırır
pul nişanәlәrinin emissiyasını hәyata keçirir
nağdsız dövriyyәni tәşkil etmәklә tәdavüldәki pul kütlәsini azaldır
maliyyә vasitәçiliyi üzrә ixtisaslaşır

429 Bank sistemi …. ünsürlәrin mәcmusudur:

•

Tam eyni olan;
Pәrakәndә;
Tam eyni olan;
Qarşılıqlı әlaqәli

430 Kommersiya bankı ….

•

Qızılvalyuta ehtiyatlarının saxlancıdır;
Maliyyә nazirliynin struktur bölmәsidir;
Xәzinәdardir
Hökümәtin maliyyә agenti.
Hesablaşma vә kreditlәşmәdә vasitәçi

431 Kassa intizamına riayәt edilmәsinә nәzarәt hәvalә edilir:

•

tәsәrrüfata kassa xidmәtlәri göstәrәn kommersiya banklarına
hәr bir müәssisәyә kassa limiti müәyyәn edәn Mәrkәzi banka
kommersiya banka
tәsәrrüfat subyektlәrini nağd pulla tәchiz edәn hesablaşmakassa mәrkәzlәrinә
tәsәrrüfat subyektlәrinә
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432 İqtisadiyyatın bazar modelindә pul sistemi әsasәn … idarә edilir:

•

idarәetmәnin iqtisadi metodları ilә
inzibati idarәçilik metodları ilә
kortәbii qaydada
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş qaydada
mәrkәzlәşdirilmiş qaydada

433 Pul sistemi idarә edilir:

•

Qeyrimәrkәzlәşdirilmiş qaydada
Yalnız bazar modelindә
Yalnız iqtisadiyyatın plan modelindә
İqtisadiyyatın istәnilәn modelindә mәrkәzlәşdirilmiş qaydada
Kortәbii

434 Qızıl sikkә standartı nәyi nәzәrdә tuturdu:

•

Banknotların yüksәk hәcmli qızıla dәyişdirilmәsini
Banknotların qızıl külçә standartlı ölkәlәrin valyutasına dәyişdirilmәsini
Qızıl pulların dövriyyәsini
Eyni vaxtda qızıl vә gümüş pulların dövriyyәsini
Pulun bütün funksiyalarını yerinә yetirәn qızıl pulların dövriyyәsini

435 İqtisadiyyatın bazar modelindә mәrkәzi bank hökümәtә pul vәsaitlәrini … verir:

•

Heç bir tәminat olmadan kredit әsasında
Tәminatla verir
Müәyyәn tәminat әsasında kreditlәşmә qaydasında
Yalnız beynәlxalq maliyyәvalyuta tәşkilatlarının zәmanәti olduqda
Әvәzsiz qaydada.

436 Bimetallizm dövründә ikili valyuta sistemi qızıl vә gümüş pulların nisbәti necә müәyyәnlәşirdi?

•

kommersiya bankları tәrәfindәn
kortәbii şәkildә
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
tәsәrrüfat subyektlәrinin razılığı ilә
dövlәt tәrәfindәn

437 Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının mәqsәdidir:

•

hökumәtin kreditlәşdirilmәsi
fiziki şәxslәrә kredit vermek
kredit tәşkilatlarının yenidәn maliyyәlәşdirlmәsi
valyuta nәzarәti
bank sistemi vә hesablaşmaların stabilliyinin tәmin edilmәsi

438 Xәzinәdarlıq kağız pulları emissiya edәrәk onları dövlәtә … … tәqdim edir:

•

tәminatlı
kreditә
icarәyә
tәmәnnasız
ödәmә әsasında

439 Veksel әsasәn …….. xidmәt edir:
kiçik maliyyәticarәt sövdәlәşmәlәrinә
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•

Fiziki şәxslәr vә emissiya bankları arasında sövdәlәşmәlәrә
Fiziki şәxslәr arasındakı sövdәlәşmәlәrә
Pәrakәndә ticarәtә
İri maliyyәticarәt sövdәlәşmәlәrinә, topdansatış ticarәtә

440 Klassik veksellә rәsmilәşdirilәn sövdәlәşmәnin әsasını .. … tәşkil edir.

•

Pul әmәliyyatı
Maliyyә әmәliyyatı
Qeyriәmtәә әmәliyyatı
Әmtәә әmәliyyatı
Valyuta әmәliyyatı

441 Veksel üzrә hüququn ötürülmәsi … … adlanır:

•

indossament
aksept
varrant
allonjlaşdırma
indossomentlәşdirmә

442 Sadә veksel tәdavülә buraxılır:

•

zәmanәt verәn tәrәfindәn
kreditor tәrәfindәn
borc alan tәrәfindәn
havadar tәrәfindәn
borclu tәrәfindәn

443 Kağız pullar:

•

Nominal dәyәrә malik deyil
Xüsusi dәyәrә malikdir.
Real dәyәrә
Dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilәn mәzәnnәyә malik deyil
Yalnız nominal dәyәrә malikdir

444 Kağız pullar emissiyadan sonra:

•

faktiki olaraq kredit pullara çevrilir
nәgdsiz hesablaşmaya cevrilir.
böyük hissәsi emissiya mәrkәzinә geri qayıdır
emissiya mәrkәzindәn getdikcә uzaqlaşır
onları buraxan emissiya mәrkәzinә tәqdim edilib qızıla dәyişdirilir

445 Banknot tәdavülünün qanunauyğunluğu:

•

düzgün cavab yoxdu
onların emissiya bankına geri dönmәmәsi
onların daimi olaraq qızıla dәyişdirilmәsi
onların müntәzәm olaraq emissiya bankına qayıtması
pul kanallarının daimi olaraq banknotlarla doldurulması

446 Hansı kredit sövdәlәşmәsi әmtәә vekseli ilә rәsmilәşdirilir:
istehlak krediti
bank krediti
lombard
dövlәt krediti

•
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•

kommersiya krediti

447 Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının balansının aktiv maddәlәrindәn biri…

•

Mәrkәzi Bankın ödәniş sistemindә olan vәsaitlәr
Azәrbaycan Respublikasının qızılvalyuta ehtiyatları
Mәrkәzi Bankın hesablarında olan vәsaitlәr
kredit tәşkilatlarının cari hesablarındakı ehtiyatlar
onun tәrәfindәn buraxılan xüsusi istiqrazlar

448 Mәrkәzi bank öz xәrclәrini … hesabına tәmin edir:

•

borc vesaitinin hesabına
öz gәlirlәri
kommersiya banklarının hesablarında olan vәsaitlәr
büdcә vәsaiti
cәlb olunan depozitlәr

449 Azәrbaycanın Mәrkәzi Bankı … hesabat verir:

•

Hec kimә
AR prezidentinә
Azәrbaycan hökumәtinә
Milli Mәclisә
Maliyyә Nazirliyinә

450 Mәrkәzi Bankın nizamnamә kapitalı … müәyyәn edilmişdir:

•

5 mln. Manat
50 mln. manat
10 mln. Avro
8 mln. Manat
10 mlrd. Manat

451 Xarici ticarәt vә qızılvalyuta ehtiyatlarına nәzarәt etmәk üçün MB … tәrtib edir:

•

itkilәri hesabatını
ölkәnin tәdiyyә balansını
kommersiya banklarının mәnfәәtini
kassa dövriyyәlәri proqnozunu
ölkәnin valyuta balansını

452 Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankı vahid dövlәt pulkredit siyasәtini … qarşılıqlı fәaliyyәtdә
hәyata keçirir:

•

Dövlәt ilә
Maliyyә Nazirliyi ilә
AR hökumәti ilә
Milli Mәclislә
Xәzinәdarlıq ilә

453 Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının kapitalı formalaşır:

•

qeyri kommersiya tәşkilatları hesabına
dövlәt vәsaiti hesabına
kommersiya banklarının fondları
fәrdi şәxslәrin vәsaiti
tәşkilatların vәsaiti hesabına
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454 Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının funksiyasıdır:

•

klirinq mәrkәzi
banklar bankıdır
lizinq mәrkәzdir
maliyyә mәrkәzi
trast әmәliyyatı aparan bankdır

455 Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi bankının kapitalı vә әmlakı … mәxsusdur:

•

hakimiyyәtә
dövlәtә
fәrdlәrә
sәhmdarlara
müştәrilәrә

456 Göstәrilәnlәrdәn hansı Mәrkәzi bankın funksiyası deyildir:

•

Mәrkәzi bank bankların bankıdır
Mәrkәzi bank emissiya mәrkәzidir
Mәrkәzi bank hökumәt kreditorudur
Fiziki şәxs kredlәrin kreditorudur
Mәrkәzi bank valyuta mәrkәzidir

457 Mәrkәzi Bankın iqtisadiyyatdakı rolu … müәyyәn edilir:

•

social işinin tәşkili ilә
manatın möhkәmliyinin tәmin edilmәsi ilә
sığorta işinin tәşkili ilә
dövlәt büdcәsinin nizamlaşdırılması ilә
vergi işinin tәşkili ilә

458 Mәrkәzi bank ölkәnin baş bankı kimi maraqlıdır:

•

milli pul vahidinin xarici valyutalara nisbәtәn kursunun artmasında
pul tәdavülünün möhkәmlәndirilmәsindә
kredit tәşkilatlarının sayının azaldılmasında
milli pul vahidinin xarici valyutalara nisbәtәn kursunun zәiflәmәsindә
hesablaşmalar sisteminin qeyrimәrkәzlәşdirilmәsi

459 Göstәrilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının әsas mәqsәdi deyildir:

•

pul dövriyyәsini tәnzimlәmәk
mәnfәәt әldә etmәk
bankların stabil fәaliyyәtini tәmin etmәk
qiymәtlәrin sabitliyini tәmin etmәk
stabil hesablaşma sistemini tәmin etmәk

460 Nizamnamә kapitalının formalaşması baxımından mәrkәzi banklar … bölünür:

•

özәl vә kommersiya
dövlәt, sәhmdar vә qarışıq
milli vә beynәlxalq
dövlәt, sәhmdar vә qarışıq
emissiya vә depozit

461 Azәrbaycan Respublikası Milli Bankı Mәrkәzi Bankı adlanır:
2005ci oldәn

•
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•

2009cu ildәn
2011ci ildәn
2007ci ildәn
2008ci ildәn

462 Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının әmlakı:

•

hakimiyyәtin
dövlәtindir
kommersiya banklarınındır
sәhmdarlarındır
xәzinәdarlığındır

463 Bir qayda olaraq … Mәrkәzi bankın müştәrilәri hesab olunurlar:

•

dövlәt
yalnız kredit tәşkilatları
bütün hüquqi şәxslәr
fiziki şәxslәr
hüquqi şәxslәr

464 Mәrkәzi Bankın fәrqlәndirici xüsusiyyәti:

•

dogru cavab yoxdu
vergi orqanlarında qeyd olunmur
kreditlәşmә mәrkәzidir
o hesablaşma mәrkәzidir
hesabat vermir

465 Mәrkәzi Bank neçә pillәli bank sisteminin birinci pillәsindә durur:

•

bir pilleli
iki pillәli
üç pillәli
beş pillәli
dörd pillәli

466 Kommersiya bankları öz ödәnişlәrini hәyata keçirirlәr:

•

başqa üsul ilә aparmağa borcludurlar
cari hesab acmaq ilә
hesablaşma kassa mәrkәzlәrindәn müxbir hesablar vasitәsilә aparmağa mәcbur deyillәr
yalnız iri mәblәğ olduqda hesablaşma kassa mәrkәzlәrindәki müxbir hesablar vasitәsilә apara bilәrlәr
hesablaşma kassa mәrkәzindәki müxbir hesablar vasitәsilә aparmağa borcludurlar

467 Mәcburi ehtiyyatların sәviyyәsi müәyyәn edilir:

•

bank resurslarının cәlb olunma müddәtindәn
bankın müxtәlif öhdәliklәrinin sәviyyәsindәn asılı olaraq
istifadә olunmur
bankın fәaliyyәti növündәn asılı olaraq
bankın cәlb etdiyi depozit vә әmanәtlәrin sәviyyәsindәn asılı olaraq

468 Pulkredit siyasәti alәti kimi mәcburi ehtiyyatlardan Mәrkәzi Bank istifadә edir
bankın lәğvi xәrclәrinin ödәnilәmsindә
tәdavüldәki pul kütlәsinin nizamlaşdrılmasında
öz itkilәrinin ödәnilmәsindә
әmanәtçilәrin itkilәrdәn sığortalanmasına

•
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•

bankın likvidliyinin nizamlaşdırılmasında

469 Mәrkәzi bank …. rolunu oynayır:

•

Faktorinq әmәliyyatlarını keçirәn bank
Mәrkәzi bank …. rolunu oynayır:
Trast әmәliyyatlarını keçirәn bank
Müәssisәlәrin kreditoru
Dövlәt xәzinәdarı

470 Mәrkәzi bankın …. funksiyası banknot buraxılışına inhisardan vә ölkәdә pul tәdavülünün
tәnzimlәnmәsindәn ibarәtdir:

•

Tәnzimlәnәn
Emissiya
Nәzarәt
İnformasiya
Vasitәçilik

471 Kredit tәşkilatlarındakı yaranmış vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsindәn ötrü mәrkәzi bank onların
fәaliyyәtini ….:

•

isenziyalaşdırır
Sanasiyalaşdırır
Tәnzimlәyir
Monitorinq
Tәftiş edir

472 …. siyasәtinin aparılması hesabına kommersiya bankları ilә mәrkәzi bank arasındakı pul axınları
tәnzimlәnir:

•

Ucot
Depozit
Faiz
Valyuta
Qiymәt

473 Mәrkәzi bankın minimal ehtiyatlar norması qaldırıldıqda kommersiya banklarının kredit potensialı …

•

Oynayır
Azalır
Dәyişmәz qalır
Artır
Hәndәsi silsilә ilә qalxır

474 Açıq bazar siyasәti mәrkәzi bankın …. qiymәtli kağızların alqısatqısıdır:

•

Tәnzimlәnәn
Sabit faizli
Yüksәk faizli
Aşağı faizli
Faizsiz

475 Kommersiya banklarının tәkrar maliyyәlәşdirilmәsinin mәhdudlaşdırılması siyasәtini aparan mәrkәzi
bank uçot dәrәcәsini ….

•

Stabil saxliyir
Qaldırır
Dondurur
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Endirir
Lәğv edir

476 Mәrkәzi bank tәrәfindәn mәcburi ehtiyatlar normaları kommersiya banklarının …. mәqsәdilә tәyin
edilir:

•

Depozit artımının mәhdudlaşdırılması
Likvidliyinin tәnzimlәnmәsi
Kredit ekspansiyasının genişlәndirilmәsi
Kapitalın artırılması
Resurs artımının mәhdudlaşdırılması

477 Açıq bazar әmәliyatları Mәrkәzi bankın …. üzrә fәaliyyәtidir:

•

Depozitlәr
Dövlәt qiymәtli kağızlarının alqısatqısı
Әhalinin kreditlәşdirilmәsi
Kommersiya banklarının kreditlәşdirilmәsi
Kommersiya banklarının hesablarının azaldılması

478 ............... Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının fәaliyyәt mәqsәdi deyil:

•

Pul tәdavülünün tәnzimlәnmәsi
Fiziki şәxslәrin kreditlәşdirilmәsi
Manatın dayanıqlığının tәmin edilmәsi;
Kredit tәşkilatların kreditlәşdirilmәsi;
Hökümәtin kreditlәşdirilmәsi

479 Qanunvericiliyә әsasәn Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının kollegial orqanı vә ali idarәetmә
orqanı ….

•

Müşaidә Şurasıdır
Milli bank şurasıdır
Bank nәzarәti komitәsidir
İdarә Heyәtidir
Direktorlar şurasıdır

480 Mәrkәzi banklar kommersiya banklarına …. hüququnun verilmәsi yolu ilә meydana gәlmişlәr:

•

Fiziki şәxslәrin
Banknot emissiyası
Müәssisә vә tәşkilatların kreditlәşdirilmәsi
Hesablaşmaların aparılması
Müvәqqәti sәrbәst pul vәsaitlәrinin toplanması

481 Azәrbaycan Respublikasında bank fәaliyәti ilә mәşğul olmaqdan ötrü nә tәlәb olunur:

•

Nizamnamә kapitalı
Mәrkәzi Bankın lisenziyası
Maliyyә Nazirliyinin lisenziyası
Müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәr
Milli Mәclisin icazәsi

482 İkipillәli bank sisteminin zirvәsindә …. durur:

•

Maliyyә Nazirliyi
Mәrkәzi bank yaxud ehtiyat sistemi
İnvestisiya bankları
Klirinq bankları
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Borcәmanәt tәşkilatları

483 Bank sisteminin strukturunu ….. müәyyәn edir:

•

Milli mәclis
Konkret ictimai iqtisadi şәrtlәr
Ölkә prezidenti
Mәrkәzi bankın sәdri
Kredit tәsisatlarının sayı

484 İkipillәli bank sistemindә kommersiya banklarının fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi әsasәn …. metodları ilә
baş verir:

•

Dolayi iqtisadi
Mәcburi
Әmәli
İcbari
İnzibati

485 Bankın hüquqi statusunu müәyyәn edәq nәdir?

•

Milli Mәclis
Bank qanunvericiliyi
Ölkә prezidenti
Mәrkәzi bank
Ölkә parlamenti

486 …. görә dövlәt, sәhmdar, kooperativ, özәl vә qarışıq bankları fәrqlәndirirlәr:

•

Aktivlәrinә
Mülkiyyәt formasına
Әmәliyyatların xarakterinә
Әrazi әlamәtinә
Fәaliyyәt miqyaslarına

487 …. banklar öz müştәrilәri üçün bütün bank xidmәtlәrini yerinә yetirir:

•

Özәl
Universal
İnnovasiya
İxtisaslaşmış
Depozit

488 Banklar…. görә universal vә ixtisaslaşmış banklara bölünürlәr:

•

Aktivnә görә
Әmәliyyatların xarakterinә
Fәaliyyәt miqyaslarına
Xidmәt sferasına
Funksional tәyinatına

489 Mәrkәzi bankın pulkredit siyasәtini müstәqil apara bilmәsi bank sisteminin …. durumda olmasına
dәlalәt edir:

•

Sәrbәst
İdarә edilәn
Tәnzimlәnmәyәn
Müvazinәtini itirmiş
Asılı
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490 Bank sisteminin başlıca xüsusiyyәtlәrinin biri onun …. tipli olmasıdır:

•

Sәrbәst
Qapalı
Qapalı
Açıq
Yarımaçıq

491 SSRİdә …. bank sistemi mövcud idi:

•

Dörtpillәli
Birpillәli
Üçpillәli
İkipillәli
Çoxpillәli

492 İqtisadiyyatın …. şәraitindә bank sistemi fәal inkişaf edir:

•

Defalvasiya
Yüksәlәn
Böhranlı
İnflyasiya
Hiperinflyasiya

493 Bazar tipli bank sistemi bölüşdürücü bank sistemindәn fәrqlәndirәn nәdir:

•

Yalnız özәl banklarının fәaliyyәtinin mümkünlüyü
Bankların mülkiyyәt formalarının müxtәlifliyi
Bankların mülkiyyәt formalarının eyniliyi;
Bankların mülkiyyәt formalarına mәhdudiyyәtlәrin qoyulması;
Yalnız dövlәt banklarının fәaliyyәtinin mümkünlüyü;

494 Azәrbaycanın müasir bank sitemi …. tiplidir:

•

Özәl
Bazar
Bölüşdürücü;
Keçid;
Mәrkәzlәşmiş.

495 İqtisadiyyatın inzibatiamirlik idarәetmә sistemi şәraitindә …. bank sistmei fәaliyyәt göstәrirdi:

•

Daimi
Bölüşdürücü
Keçid
Bazar
Dәyişkәn

496 Aşağıdakılardan hansı bank sisteminin ünsürü deyil:

•

Pul dövriyyәsi
Xәzinәdarlıq
Bank әmәliyyatlarının keçirilmәsinә lisenziyası olan qeyribank kredit tәşkilatı
Mәrkәzi emissiya bankı
Kommersiya bankı;

497 Milli bank sistemi …. mәcmusudur:
Lizinq şirkәtlәrinin

•
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•

Ölkәdaxili kredit tәşkilatlarının vә onların arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәrin
Emissiya banklarının
Beynәlxalq kredit tәşkilatlarının;
Ölkәdә pul tәdavülünün tәşkilinin forma vә metodlarının

498 Mәbәdlәrin rolu onunla müәyyәnlәşirdi ki, onlar …. kimi çıxış edirdilәr:

•

QHT
İcmaların vә dövlәtin sığorta fondu
Dövlәtin tәqaüd fondu;
Xeyriyyә tәşkilatları;
Dövlәt tәşkilatları.

499 …. mәbәdlәrin ilk pul әmәliyyatları olmuşlar:

•

Barter
Saxlama
Hesablaşma
Uçot
Mübadilә

500 Borc (ssuda) faizi ödәnildikdә ona oaln mülkiyyәt:

•

Verilmir
Borcalandan kreditora keçir
Kreditordan borcalana keçir
Müvәqqәti olaraq borcalandan kreditora keçir
Meydana çıxmır

501 Real faiz dәrәcәsi nәdir?

•

Kommersiya bankın yenidәn maliyyәlәşdirmә dәrәcәsi
LİBOR dәrәcәsinin sәviyyәsi
Mәrkәzi bankın yenidәn maliyyәlәşdirmә dәrәcәsi
İnflyasiya tempi çıxılmaqla nominal faiz dәrәcәsi
Nominal faiz dәrәcәsi mәblәği ilә inflyasiya tempi

502 Mәhsulun maya dәyәrinә … …ssudalar üzrә ödәnişlәr daxil edilir:

•

Ortamüddәtli
Qısamüddәtli
Vaxtı keçәn ssudalar
Uzunmüddәtli
Müddәti uzadılan

503 İnflyasiya zamanı ssuda faizi:

•

Nәrazәt olunur
Yüksәlir
Dәyişmәz qalır
Aşağı düşür
Mәrkәzi bankın kreditlәri üçün müәyyәn etdiyi dәrәcәdәn yuxarı keçmәmәlidir

504 Borc faizinin ödәnilmәsi … fәrqlәndirici xüsusiyyәtidir:

•

Әmtәәnin
Kreditin
Pulun
Sığortanın
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Maliyyәnin

505 Borc faizinin daha çox inkişaf etmiş forması:

•

İstehlak
Bank
Kommersiya
Lizinq
Faktor

506 Borc faizi kimdәn kimә gedir?

•

Alıcıdan satıcıya
Borcalandan kreditora
Borcalandan kredit qarantiya edәnә
Kreditordan borcalana
Qarantiya edәndәn zәmanәtçiyә

507 Ssuda (borc) faizinin mövcud olmasının zәruri bazası:

•

Әmtәә münasibәtlәri
Kredit münasibәtlәri
Pul münasibәtlәri
Maliyyә münasibәtlәri
Sığorta münasibәtlәri

508 Ssuda (borc) faizi müvәqqәti istifadәyә verilәn dәyәrin … … dir?

•

Piorotet
Qiymәti
Aksept
Diskont
Paritet

509 Beynәlxalq kredit verilir:

•

Ancaq inkişaf etmemiş ölkәlәrә
Kreditor ölkәnin, borcalanın ölkәsinin, üçüncü ölkәnin valyutalarında vә beynәlxalq pul vahidlәrindә
Ancaq kreditor ölkәnin valyutasında
Yalnız sәrbәst dәyişdirilәn valyuta ilә
Ancaq beynәlxalq pul vahidlәrindә

510 Beynәlxalq kreditin fәrqlәndirici xüsusiyyәti:

•

Sövdәlәşmәdә hәr hansı bir dövlәtin iştirakı
Borc alan vә borc verәnin müxtәlif ölkәlәrә mәnsub olması
Sövdәlәşmәdә Beynәlxalq valyuta fondunun mütlәq iştirakı
Sövdәlәşmәdә hәr hansı bir dövlәtin mütlәq iştirakı
Sövdәlәşmәdә hәr hansı bir dövlәtin Mәrkәzi bankının iştirakı

511 Bazar iqtisadiyyatına keçilmәklә kreditin sәrhәdlәri:

•

Dövlәt tәrәfindәn müәyyәn olunurvә tәnzimlәnir
Genişlәnir
Dәyişmәz qalır
Mәhdudlaşır
Mәrkәzi bank tәrәfindәn müәyyәn olunurvә tәnzimlәnir

512 Borc vәsaiti hesabına artıq ehtiyatların yaradılması kreditin … kreditin verilmәsi demәkdir
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•

Mәqsәdli
Bol
Plan üzrә
Az
Bәrabәr

513 İstehsal sferasında әmtәәlәrin möhlәtlә realizasiyasında … krediti әsas rol oynayır

•

Lizinq
Kommersiya
Dövlәt
Bank
İpoteka

514 Mәhsul istehsalı vә satışının fasilәsizliyinin tәmin olunmasında kreditin rolu … ….irәli gәlir

•

Büdcәdәn kifayәt qәdәr maliyyәlәşdirilmәsi
Cari pul gәlirlәri vә xәrclәrinin uyğun gәlmәmәsi
Tәsәrrüfat subyektlәrinin istehsal etdiklәri mәhsulu sata bilmәdiklәrindәn
İstehsal fәaliyyәtinin kortәbii xarakterindәn
Dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәlәşdirilmәmәsi

515 İnflyasiya şәraitindә kreditin rolu özünü onun kömәyilә … tәnzimlәmәsindә göstәrir:

•

Tәdavüldәki pul kütlәsinin
Ölkәnin qızıl ehtiyatının hәcminin
Tәsәrrüfat obyektlәrinin borc vәsaitlәrinә olan tәlәbatının
Әhalinin tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbin
Tәsәrrüfat subyektlәrinin borc vәsaitlәrinә olan tәlәbatının

516 Әsas fondların çoxaldılması üçün kreditin tәtbiqi kreditin … rolunu göstәrir:

•

Dövriyyәnin tәnzimlәnmәsi
İstehsalın genişlәndirilmәsindәki
Tәsәrrüfat subyektlәrinin büdcә maliyyәlәşdirilmәsindәki
İnflyasiya proseslәrinin tәnzimlәnmәsindәki
Tәdavüldәki pul kütlәsinin tәnzimlәnmәsindәki

517 Mәhsul istehsalı vә satışı prosesinin fasilәsizliyi kreditin tәtbiqi ilә tәmin olunur:

•

Kommersiya
Kommersiya vә bank
İstehlak vә bank
Dövlәt
Kommersiya vә istehlak

518 … …sferasında kreditin rolu ondan ibarәtdir ki, onun kömәyi ilә tәdavülә pul daxil edilir vә tәdavüldәn
götürülür:

•

İstehlak
Pul dövriyyәsi
Maliyyә münasibәtlәri
Sığorta münasibәtlәri
İstehsal

519 Kreditin rolu onun hansı proseslәrә tәsirindә meydana çıxır:

•

Pul tәdavülü sferası
Mәhsul istehsalı, realizasiyası vә istehlakı, pul dövriyyәsi sferası
72/96

21.12.2016

Mәhsul istehsalı vә ssuda fondunun bölüşdürülmәsi
Mәhsul istehsalı vә realizasiyası
Әmtәәpul resurslarının istehsalı vә istehlakı

520 İqtisadiyyatın planlı modelindә … …krediti әsas rolu oynamışdır:

•

Dövlәt
Bank
İpoteka
Lizinq
Kommersiya

521 Kreditin … sәrhәddi tәlәb edir ki, borc vәsaitlәrinә olan tәlәbatın zәruri hәcmi müәyyәn edilsin

•

Xәrc
Kәmiyyәt
İstehsal
Keyfiyyәt
İstehlak

522 İstehsal xәrclәrinә kredit verilmәsindә aparıcı rol oynayır:

•

Lizinq krediti
Bank krediti
Dövlәt krediti
Kommersiya krediti
İstehlak krediti

523 Bazar iqtisadiyyatına keçilmәklә kredit münasibәtlәrinin sferası:

•

Aktuallaşır
Genişlәnir
Dәyişmәz qalır
Mәhdudlaşır
Maliyyә münasibәtlәrinә çevrilir

524 Kreditin rolu xarakterizә olunur:

•

Әhalinin ödәniş qabiliyyәti ilә
Onun tәtbiqi nәticәlәri vә onlara nail olmaq metodları ilә
Borcalanların ucuz kreditlәr alınmasında maraqları ilә
Onun maliyyә vә sığorta münasibәtlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsi sәviyyәsi ilә
Bankların resurslarının olması

525 … …kreditinin kömәyi ilә müәssisәlәr arasında istehsal әlaqәsi möhkәmlәnir vә әmtәәmaterial
dәyәrlilәrin yenidәn bölgüsü baş verir

•

Lizinq
Kommersiya
Bank
Dövlәt
Mülki

526 … …krediti icarә müqavilәsinә әsaslanır vә avadanlığın qalıq dәyәri ilә alınması hüququ verir

•

Bank
Lizinq
İpoteka
Kommersiya
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Tәsәrrüfat

527 … …kreditinin başlıca tәyinatı әhalinin istehlak tәlәbinin ödәnilmәsidir

•

Dövlәt
İstehlak
Bank
Kommersiya
Lizinq

528 Bu kredit satılan әmtәәlәrin ödәnişindә möhlәt qaydasında verilir.

•

Dövlәt
Lizinq
Mülki
Kommersiya
Bank

529 … …kreditinin kömәyilә kapitalın iqtisadiyyat sahәlәri arasında axını baş verir

•

Dövlәt
Bank
İstehlak
Mülki
İpoteka

530 … …kreditinin әhәmiyyәti odur ki, o, istehsalın modernlәşmәsinә, elmitexniki nailiyyәtlәrin istehsalda
tәtbiqinә imkan yaradır

•

Kommersiya
Lizinq
İstehlak
Dövlәt
İpoteka

531 … …krediti formasında borcalanlar sifәtindә fiziki şәxslәr, kreditorlar sifәtindә isә kredit idarәlәri vә
ticarәt tәşkilatları çıxış edir:

•

Bank
Kommersiya
Mülki
İpoteka
İstehlak

532 … …lizinqindә müqavilә istәnilәn vaxt pozula bilәr:

•

Kooperativ
Operativ
Operativmaliyyә
Maliyyә
Ekssendent

533 Kommersiya kreditindәn fәrqli olaraq lizinq krediti ödәnilir:

•

Barter ilә
Әmtәәlәrlә vә pulla
Yalnız pulla
Yalnız әmtәәlәrlә
Yalnız istehsal vasitәlәri ilә
74/96

21.12.2016

534 Lizinqin hansı formasında lizinq müqavilәsi müәyyәn edilәn müddәtdәn tez pozula bilmәz?

•

Kjmmersiya
Maliyyә
Operativ –maliyyә
Operativ
Fakultetiv

535 Qızıl külçә standartı … nәzәrdә tuturdu:

•

Banknotların devizlәrә – istәnilәn miqdarda qızıla dәyişdirilә bilәn xarici valyutaya dәyişdirilmәsini.
Banknotların kağız pullara dәyişdirilmәsini
Banknotların yüksәk çәkili qızıla dәyişdirilmәsini
Qızıl vә gümüş pulların eyni zamanda tәdavülünü.
Banknotların kağız vә kredit pullara dәyişdirilmәsini

536 qızıl deviz standartı nәyi nәzәrdә tuturdu:

•

qızıl pulların dövr etmәsini.
banknotların yüksәk çәkili qızıl külçәlәrә dәyişdirilmәsini
pulun bütün funksiyalarını yerinә yetirәn qızıl pulların dövr etmәsini
banknotların maneәsiz qızıla dәyişdirilә bilәn xarici valyutaya dәyişdirilmәsi
eyni vaxtda qızıl vә gümüş pulların dövr etmәsini.

537 Ölkә әrazisindә mal vә xidmәtlәr üzrә ödәmәlәr ……….. yerinә yetirilir:

•

nәğdsiz hesablaşmalarla
beynәlxalq hesablaşma pul vahidi ilә
xarici vә milli valyuta ilә
xarici valyutada
yalnız milli valyutada

538 Pul sistemi:

•

Ölkәdәn kәnarda nağdsız ödәmәlәrin mәcmusudur.
Ölkәnin pul tәdavülünün qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş tәşkili formasıdır.
Ölkә әrazisindә dövriyyәdә olan pul növlәrinin mәcmusudur.
Pul kütlәsinin kupyur quruluşudur
Hәm ölkә daxilindә, hәmçinin ölkәdәn kәnarda nağd vә nağdsız ödәmәlәrin mәcmusudur.

539 Ötürücü vekseldә ödәyici kimi ……….. çıxış edir:

•

veksel saxlayan
veksel emitenti
veksel buraxan
vekselin әldә edilmәsi üçün vәsait buraxan investor
veksel emitenti tәrәfindәn müәyyәn edilmiş şәxs

540 Dövlәtin vә xalq tәsәrrüfatının bank kreditlәşmәsi yolu ilә, hәmçinin aktiv tәdiyyә balansına malik
ölkәlәrdә rәsmi valyuta ehtiyatlarının artması nәticәsindә dövriyyәyә buraxılan pullar:

•

çek
veksel
metal pullar
kağız pullar
banknot

541 İnflyasiyasız iqtisadiyyat ………….. pulların dövriyyәsi üçün xarakterikdir
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•

Kağız vә kpedit pullar
Kağız pullar
Elektron pullar
Kredit pullar
Real pullar

542 Ödәyicinin vekselin ödәmәsinә razılığı necә adlanır:

•

inkossasiya
reqress
aval
aksept
indossoment

543 Diskontlu veksellәrin fәrqlәndirici cәhәti:

•

borcun әsas faizlәrin әlavә edilmәsi
vekselin mәblәğinә faizlәrin әlavә edilmәsi haqda vekseldә göstәrişin olmaması
borcun әsas mәblәğinin әlavә edilmәsi
vekselin nominaldan aşağı satılması
veksel mәblәğinә faizlәrin әlavә edilmәsinin göstәrilmәsi

544 ……………. pullar pul dövriyyәsinin kanallarında ilişib qalır vә kanalları doldurmaqla ucuzlaşır

•

Nağdsız pullar
Kredit pullar
Elektron pullar
Real pullar
Kağız pullar

545 Dәyәr ölçüsü funksiyasını ……….. pullar yerinә yetirә bilәr

•

Nәgd pullar
Real pullar
Kredit pullar
Kağız pullar
Kredit pullar

546 Kredit pulların emissiyasının әsasında pulun hansı funksiyası durur

•

Dünya pulu
Tәdavül vasitәsi
Yığım vasitәsi
Tәdiyyә vasitәsi
Dәyәr ölçüsü

547 Mәrkәzi Bank neçә pillәli bank sisteminin birinci pillәsindә durur:

•

üç pillәli
beş pillәli
bir pilleli
dörd pillәli
iki pillәli

548 Kvazipullar üzrә borc öhdәliklәri nә vaxt ödәnilir
Hesablaşmakassa mәrkәzinin xüsusi razılığı ilә istәnilәn vaxt
Kredit sövdәlәşmәsinin bitmәsinә әn az 10 gün qalmış
Tәlәb edilәn kimi dәrhal
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•

Mәrkәzi Bankın razılıgı ilә
Kredit sövdәlәşmәsi bitdikdәn sonra

549 Veksel üzәrindә ötürücü yazı necә adlanır:

•

aval
indossoment
allonj
emitent
diskont

550 Ötürücü veksel üzrә ödәmәni alan şәxs necә adlanır:

•

remitent
inkasator
trassa
emitent
trassant

551 Pullar xüsusi dәyәrә malikdirlәr.

•

Elektron pullar
Kağız pullar
Kredit pullar
Tam dәyәrli pullar
Nağdsız pullar

552 Lombard krediti…….müddәtә verilir

•

Uzun müddәtli
Altı ayadәk
1 ilә qәdәr
İki gündәn beş günәdәk
Üç gündәn otuz günәdәk

553 Kağız pulların emissiyasının pulun hansı funksiyasına әsaslanır:

•

Dünya pulu
dәyәr ölçüsü
yığım vasitәsi
tәdavül vasitәsi
tәdiyyә vasitәsi

554 Kommersiya bankının әlavә kapitalının mәnbәyidir

•

Ssudalar üzrә ola bilәsi itgilәr üçün ehtiyat
Banklararası kredit
Budcәdәn kәnar fondlar
Sığorta fondu
Mәrkәzlәşdirilmiş kredit

555 Bankın xüsusi kapitalı……………..әmlakdır

•

Bankın formalaşmasında lazım olan
Öhdәlikdәn azad olmayan
Bankin fәaliyyәti zaman formalaşır
Banklararası bazada әldә olunan
Bankın yarandığı zaman formalaşır
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556 Veksel, banknot vә çek pulun ………….. növünә aiddir.

•

Kağız
Metal
Әmtәә
Real
Kredit

557 Müasir kommersiya bankları xidmәt göstәrirlәr:

•

Başqa k9mmersiya banklara
Yalnız әhaliyә
Yalnız tәşkilatlara
Tәşkilatlara vә әhaliyә
Mәrkәzi banka

558 Mәrkәzi Bankın “uçot dәrәcәsi”……………….demәkdir

•

pulun dәyәrini ölcmәk
qiymәtli kağızların girovu zamanı diskont dәrәcәsi
kommersiya banklarının veksellәrinin satın alınması zamanı diskont dәrәcәsi
kommersiya banklarına verilәn kreditә görә faiz dәrәcәsi
kommersiya banklarının ssuda faizinin mәhdudlaşdırılması

559 Mal dövriyyәsinә real tәlәbatla әlaqәnin pozulması zamanı dәyişilmәyәn banknotlar:

•

Faktiki olaraq dәyәrli pullara çevrilir.
Kortәbii şәkildә xәzinәdarlığa daxil olur.
Faktiki olaraq kredit pullara çevrilir
Dövlәt tәrәfindәn tәdavüldәn çıxarılır.
Faktiki olaraq kağız pullara çevrilir

560 Öz statusuna görә Mәrkәzi bank:

•

hüquqi şәxs
qeyrikommersiya tәrәfdaşı
fiziki şәxs
şәxsi tәşkilat
kommersiya tәşkilatı

561 Büdcәnin kassa icraçısı kimi Mәrkәzi bank hansı funksiyanı yerinә yetirdikdә çıxış edir:

•

pulkredit siyasәtini hәyata keçirmәk
valyuta nizamlaşdırılması
hesablaşmaların tәşkilatçısı
hökumәtin maliyyә agenti
ucot siyasәti

562 Dövlәt büdcәsi kәsirinin örtülmәsinә ssuda vermә qәrarını vermәk mәrkәzi bankın … müstәqilliyinin
nәticәsidir:

•

siyasi
hüquqi
social
fiziki
iqtisadi

563 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә nә aiddir.?
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•

milli varidat
dolayı vergilәr
MG
mәnfәәt
istehlak fondu

564 Büdçә profisiti nәdir?

•

gәlirlәrin xәrclәrdәn artıqlığı
gәlirlәrin xәrclәrә bәrabarliyi
gәlirlәrin xәrclәrdәn kicik vә bәrabәr olması.
gәlirlәrin xәrclәrdәn üstün vә ya bәrabәr olması.
xәrclәrin gәlirlәrdәn artıqlığı

565 ӘDVnin dәrәcәsi neçәdir?

•

28 faiz
18 faiz
10 faiz
22 faiz
15 faiz

566 Aşağıda göstәrilәn hallardan hansı olduqda bazar qiymәti tәtbiq edilir?

•

malların açıq hәrracda satışı zamanı
barter әmәliyyatlarının aparılması zamanı
ӘDV tәtbiq edilәn malların tәqdim edilmәsi zamanı
aksizli malların satışı zamanı
ӘDV tәtbiq edilәn xidmәtlәrin göstәrilmәsi zamanı

567 Aşağıdakı faydalı qazıntılardan hansı yerli әhәmiyyәtli tikinti materiallarına aid edilir?

•

tәbii qaz
tikinti qumları
mişar daşı
daş duz
kvars qumları

568 Aşağıdakılardan hansı dövlәt vergilәrinә aid deyildir?

•

hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi
fiziki şәxslәrin әmlak vergisi
yol vergisi
aksizlәr
hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi

569 Kameral vergi yoxlaması vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergi bәyannamәsi tәqdim edildiyi gündәn sonra
neçә gün müddәtindә hәyata keçirilir?

•

35 gün
30 gün
20 gün
15 gün
45 gün

570 Fiziki şәxslәr gәlir vergisini hansı büdcәyә ödәyirlәr?

•

80% dövlәt büdcәsinә, 20% yerli büdcәyә
dövlәt büdcәsinә
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yerli büdcәyә
50%  yerli büdcәyә; 50% dövlәt büdcәsinә
büdcәdәnkәnar fonda

571 Mәnfәәtdәn vergi hansı dәrәcә ilә tutulur?

•

0.18
0.2
0.27
0.24
0.22

572 Әmlak vergisinin ödәyicisi olan şәxslәr kimlәrdir?

•

ancaq әcnәbilәr
Mülkiyyәtindә әmlakı olan fiziki vә hüquqi şәxslәr
ancaq sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәr.
ancaq Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları
müәssisәlәr

573 Azәrbaycan Respublikasında gәlir vergisinin ödәyicisi kimlәrdir?

•

fiziki vә hüquqi şәxslәr
Rezident vә qeyrirezident fiziki şәxslәr
Qeyrirezident hüquqi şәxslәr
hüquqi şәxslәr
fәrdi sahibkarlar

574 Vergi Mәcәllәsi Azәrbaycan Respublikası әrazisindә hansı vergilәri müәyyәn edir?

•

yerli vә muxtar respublika vergilәrini
dövlәt, muxtar respublika vә yerli vergilәri
ancaq dövlәt vә yerli vergilәri
ancaq dövlәt vergilәrini
dövlәt vә muxtar respublika vergilәrini

575 Vergi ödәyicisinin vergi öhdәliyi dedikdә nә başa düşülür?

•

vergi borclarını ödәmәk
vergini ödәmәk
vergi bәyannamәsini vergi orqanına tәqdim etmәk
verginin hesablanması
vergi orqanında uçota durmaq

576 Fiskal inhisar vergilәri nәdir?

•

korporativ vergisi
dolayı vergi növü.
rüsum
birbaşa vergi növü
gәlir vergisi

577 Dövlәt gәlirlәrinin sәfәrbәrliyә alınması metodlarını qeyd edin:

•

subvensiyalar
subsidiyalar
dotasiyalar
vergiqoyma
transfertlәr
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578 Aşağıdakı vergilәrin hansıları dolayı vergilәrdir.

•

әmlak vergisi, gәlir vergisi
ӘDV; aksizlәr
aksizlәr; müәssәlәrin әmlak vergisi
müәssәlәrin әmlak vergisi; ӘDV
gәlir vergisi; mәnfәәt vergisi; aksizlәr

579 Dövlәt gәlirlәrinin formalaşmasında hansı tәdiyyәlәr iştirak edir:

•

emissiya; subsidiya; dotasiya
vergilәr; qeyri vergi daxilolmaları;
subvensiya; borclar; dolayı vergilәr; dotasiya
dolayı vergilәr; borclar; dotasiya;
subvensiya; subsidiya; dotasiya.

580 Hansı növ tәdiyyәlәr birbaşa vergiyә aid deyildir?

•

gәlir vergisi
әlavә dәyәr vergisi
әmlak vergisi
mәnfәәt vergisi;
torpaq vercisi

581 İqtisadi mәzmunundan aslı olaraq büdcә xәrclәri mövcud olur:

•

fiskal
cari; әsaslı
sosial; iqtisadi
birbaşa; dolayı
mudafiә; iqtisadi

582 Büdcәlәrarası münasibәtlәr mövcuddur:

•

federal vә konfederal dövlәtlәrdә
Dövlәt vә yerli hakimiyyәt orqanları arasında
ancaq federal dövlәtlәrdә
ancaq unitar dövlәtlәrdә
ancaq konfederal dövlәtlәrdә

583 Butun sәviyyәlәrdә büdcәlәrin formalaşması vә istifadәsi zamanı dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrin
mәcmusu necә adlanır:

•

büdcә prosesi
büdcә siyasәti;
büdcә mexanizmi
büdcә huququ
büdcә planlaşdırması

584 Büdcә sisteminin sәviyyәlәrinin miqdarı nәdәn asılıdır:

•

prezidentdәn vә parlamentdәn
ölkәnin dövlәt quruluşundan
iqtisadi mәqsәdyönlülükdәn
büdcә sisteminin quruluşu prinsiplәrindәn
idarәetmә vә hakimiyyәt orqanlarının sәlahiyyәtlәrindәn

585 Büdcәnin icrası üsullarına aiddir:
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•

heç biri
xәzinәdarlıq
kredit
bank
sığorta

586 Büdcәnin xüsusi gәlirlәrinә aiddir:

•

xәzinәdarlıq öhdәliklәri
vergili gәlirlәr vә qeyri vergili gәlirlәr
dövlәt büdcәdәnkәnar fondların vergili gәlirlәri
milli gәlir
maliyyә yardımı

587 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin formalaşmasında әsas mәnbә kimi nә çıxış edir? 1. milli gәlir; 2. vergili
gәlirlәr; 3. dövlәt krediti; 4. qeyri vergili tәdiyyәlәr; 5. milli sәrvәtin bir hissәsi;

•

4; 5
1; 5
2; 4
1; 3
3; 5

588 Maliyyә sisteminә aid olmayanı göstәrin:

•

dövlәt krediti
qanunverici orqan
büdcәdәnkәnar fondlar;
bәlәdiyyә budcәsi
dövlәt büdcәsi

589 Dövlәt maliyyәsinә aid deyildir;

•

Dövlәt krediti
Yerli büdcәlәrin gәlirlәri vә xәrclәri;
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun xәrclәri;
Dövlәt büdcәsinin yerli gәlirlәri vә xәrclәri
Dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi

590 Dövlәt büdcәsindәn NMR büdcәsinә, yerli büdcәlәrә әvәzsiz olaraq verilәn maliyyә vәsaiti necә
adlanır?

•

hamısı
Ssuda
Dotasiya vә Subsidiya
Subvensiya
Heç biri

591 Büdcәnin xüsusi gәlirlәrinә aiddir: 1. vergili gәlirlәr; 2. qeyri vergili gәlirlәr; 3. dövlәt büdcәdәnkәnar
fondların vergili gәlirlәri; 4. maliyyә yardımı; 5. xәzinәdarlıq öhdәliklәri; 6. dövlәt borcları;

•

24
12
46
34
36

592 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin formalaşmasında әsas mәnbә kimi nә çıxış edir?
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•

amortizasiya ayırmaları;
ÜDM
dövlәt krediti
vergili vә qeyri vergili tәdiyyәlәr
gömrük rüsumları

593 Maliyyә sisteminә aiddir: 1. parlament; 2. qanunverici orqan; 3. icraedici orqan; 4. büdcәdәnkәnar
dövlәt fondlar; 5. dövlәt büdcәsi; 6. dövlәt krediti;

•

3; 4; 5
4; 5; 6
2; 5; 6
1; 2; 3
1; 3; 5

594 Hökumәt vergi dәrәcәlәrinin sәviyyәsini aşağı salaraq nәyә nail olur?

•

kreditlәrin hәcmini azaltmağa
inflyasiyanın tempini azaltmağa
faiz dәrәcәlәrinin artım sürәtinin qarşısını almağa
işsizliyin sәviyyәsini azaltmağa
amortnzasiya ayırmalarının hәcmini artırmağa

595 Büdcә tәsnifatı ifadә edir:

•

bütün sәviyyәlәrdә büdcәnin gәlir vә xәrc maddәlәrinin tәsnifatını;
büdcәnin gәlir vә xәrclәrinin eyni әlamәtlәr üzrә qruplaşdırılmasını,
bütün sәviyyәlәrdә büdcә gәlirlәrinin vә xәrclәrinin qruplaşdırılmasını
rәqәmli kodla ifadә edilmiş büdcә maddәlәrinin qruplaşdırılmasını;
bütün sәviyyәlәrdә büdcә maddәlәrinin mәcmusunu

596 Yerli büdcәnin tarazlaşdırılması.

•

Yerli büdcәnin gәlirlәrinin artırılmasıdır
Yerli büdcәnin gәlirlәrinin xәrclәrә uyğunlaşdırılmasıdır
Mәrkәzi dövlәt büdcәsinin xәrclәrinin sәviyyәsinin onun gәlirlәrinә uyğunlaşdırılmasıdır
Yerli büdcәnin öz mәdaxil mәnbәlәrinin vә bәlәdiyyәlәrin yerli büdcә vәsaiti barәdә sәrәncam vermәk barәsindә
müstәsna hüququnun olmasıdır
Yerli büdcәnin müstәqilliyidir

597 Әsas şәffaf büdcә prinsipi hansıdır?

•

variantların hamısı düzdür
Hesabatlılıq
Komplekslilik
Әdalәtlilik
Konfidensiallıq

598 Yerli büdcәlәr necә qәbul edilir?

•

Milli Mәclisdә
Bәlәdiyyә qәrarı ilә bәlәdiyyәnin icra orqanı tәrәfindәn
Rayon icra hakimiyyәti tәrәfindәn
Ümumi büdcәnin daxilindә
Rayon maliyyә şöbәsi tәrәfindәn

599 Dövlәt büdcәsinin layihәsini hansı orqan müzakirә edib qәbul edir?
Gömrük Komitәsi

•
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•

Milli Mәclis
Nazirlәr Kabineti vә Maliyyә Nazirıiyi
Prezident Aparatı
Vergilәr Nazirliyi vә Dövlәt Gömrük Komitәsi

600 Bunlardan hansı büdcәlәrarası münasibәtlәrin mәqsәdlәrinә daxil deyil?

•

Variantlardan hamısı düzdür
Әrazinin xәrc ehtiyaclarının obyektiv qiymәtlәndirilmәsi.
Ümumdövlәt xarakterli mәsәlәlәrin hәlli vә ümummilli maraqların tәmini
Әrazi inkişafının tarazlaşdırılması;
Ayrıca әrazi üzrә tәşәbbüslәrin inkişafı üçün stimulların yaradılması;

601 Yerli büdcә nәdir?

•

Dövlәtin pul vәsaiti fondudur
Yerli büdcә bәlәdiyyә statusuna uyğun olaraq özünüidarәetmә prinsiplәrini reallaşdırmaq, Azәrbaycan
Respublikasının Konstitusiyası vә qanunları ilә müәyyәnlәşdirilmiş bәlәdiyyә sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirmәk
üçün formalaşan vә istifadә olunan maliyyә vәsaitidir
Qanunverici orqandır;
Dövlәt büdcәsinin tәrkib hissәsidir;
Bәlәdiyyә müәssisәlәrinin maliyyә vәsaitlәri fondudur

602 Büdcә tәsnifatı nәdәn ibarәtdir:

•

Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatından
Büdcә gәlirlәrinin vә xәrclәrinin iqtisadi, tәşkilati vә funksional әlamәtlәr üzrә qruplaşdırılmasından;
Büdcә xәrclәrinin tәşkilati tәsnifatından
Büdcә gәlirlәrinin gәlir mәnbәlәri üzrә tәsnifatından
Büdcәdәnkәnar fondların tәsnifatından.

603 Azәrbaycanda Büdcә ili hansı müddәti әhatә edir?

•

Variantlar düz deyil
Yanvarın 1dәn dekabrın 31dәk olan dövrü;
Martın 1dәn oktyabrın 31dәn olandövrü;
Oktyabrın 1dәn sentyabrın 30dәk olan dövrü;
İyunun 1dәn yanvarın 1dәk olan dövrü

604 Azәrbaycan Respublikasının büdcә sistemi hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә
“Büdcә sistemi haqqında” ARnın Qanunu ilә;
Vergi Mәcәllәsi ilә
“Sığorta haqqında” Qanunla
ARnın Konstitusiyası ilә

605 Subsidiya nәdir?

•

Kreditdir.
Dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsinә, yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә verilәn
әvәzsiz maliyyә vәsaitidir.
Dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә istifadә tәyinatı göstәrilmәdәn ayrılan maliyyә vәsaitidir.
Büdcә ssudasıdır
Borc faizidir

606 Subvensiya nәdir?
büdcә ssudasıdır

•
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•

Dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә mәqsәdli verilәn , mәqsәdli
istifadı olunmadıqda geri qaytarılan vәsaitlәrdir
Dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә gәlir vә xәrclәri tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә әvәzsiz verilәn maliyyә vәsaitidir.
Dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә istifadә tәyinatı göstәrilmәdәn ayrılan maliyyә vәsaitidir.
Büdcә sekvestiridir.

607 Dotasiya nәdir:

•

Dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә verilәn maliyyә vәsaitidir.
Dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә gәlir vә xәrclәri tәnzimlәmәk
mәqsәdi ilә әvәzsiz verilәn maliyyә vәsaitidir.
Yerli büdcәlәrdәn hüquqi şәxslәrә verilәn maliyyә vәsaitidir
Dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә geri qaytarılmaq şәrti ilә verilәn maliyyә vәsaitidir.
Dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә gәlir vә xәrclәri tәmzilәmәk mәqsәdi ilә müәyyәn müddәtdә verilәn maliyyә
vәsaitidir.

608 Büdcәnin әsas yerinә yetirdiyi funksiyalar:

•

Әmanәt vә nәzarәt
Bölgü vә nәzarәt
Fiskal; stabillәşdirici
Bölgü; stimullsşdırıcı
Tәnzimlәyici vә nәzarәt

609 Hansı vergilәr dövlәt büdcәsinә ödәnilir: 1. fiziki şәxslәrin torpaq vergisi 2. fiziki şәxslәrin gәlir vergisi
3. ӘDV 4. yerli әhәmiyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi 5. bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisә
vә tәşkilatların mәnfәәt vergisi

•

4; 5
2; 3
3; 5
1; 4
2; 5

610 Hansı vergi yerli vergiyә aid deyildir? 1. fiziki şәxslәrin torpaq vergisi 2. fiziki şәxslәrin gәlir vergisi 3.
hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi 4. yerli әhәmiyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi 5. bәlәdiyyә
mülkiyyәtindә olan müәssisә vә tәşkilatların mәnfәәt vergisi

•

4; 5
2; 3
3; 5
1; 4
2; 5

611 Dövlәt vәsaitlәrinin istifadәsi prinsiplәrini seçib göstәrin. 1. qaytarılmamaq şәrti, 2. planın yerinә
yetirilmәsi 3. öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi 4. mәqsәdli istifadә 5. xalq tәsәrrüfatının prioritet istiqamәtlәri

•

4; 5
1; 4
3; 5
1; 3
1; 5

612 Büdcә tarazlığı nәdir?

•

İnflyasiya
Büdcәnin gәlir vә xәrclәrinin bәrabәrliyi
Büdcә xәrclәrinin büdcә gәlirlәrini üstәlәnәmәsi;
Büdcә gәlirlәrinin büdcә xәrclәrini üstәlәnmәsi;
Pulun dövriyyәdә çox olması;
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613 Büdcә quruluşunun tәrkib hissәsini nә tәşkil edir?

•

Sığorta sistemi
Büdcә sistemi
Büdcә prosesi
Maliyyә sistemi
Dövlәt nәzarәti

614 Hansı vergi yerli vergiyә aid deyildir?

•

bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisә vә tәşkilatların mәnfәәt vergisi
hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi
fiziki şәxslәrin әmlak vergisi
fiziki şәxslәrin torpaq vergisi
yerli әhәmiyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi

615 Dövlәt vәsaitlәrinin istifadәsi prinsiplәrini göstәrin.

•

xalq tәsәrrüfatının prioritet istiqamәtlәri
qaytarılmamaq, mәqsәdli istifadә
idarә, qaytarılmamaq şәrti
planın yerinә yetirilmәsi
idarә

616 Hansı növ bölgü dövlәt büdcәsi tәrәfindәn hәyata kecirilir?

•

sahәdaxili vә tәsәrrüfatdaxili
әrazi vә sahәlәrarası
sahәlәrarası
idarәdaxili vә sahәlәrarası
tәsәrrüfatdaxili

617 Müasir dövrdә mövcud olan büdcә tәnzimlәnmәsinin metodlarını göstәrin.

•

subsidiya, dövlәt borcları, dotasiya;
dotasiya; subvensiya; ssuda; subsidiyalar, transfertlәr
subvensiya; dövlәt borcları; emissiya; ssuda
qiymәtlәr arasında fәrqin örtülmәsi; transfertlәr; emissiya; ssuda
dotasiya; dövlәt krediti

618 Mәrkәzlәşdirilmiş pul fondların әmәlә gәlmәsi vә istifadәsinin forma vә metodlarının mәcmusu dedikdә
nә başa düşülür?

•

Büdcә planlaşdırılması
Büdcә mexanizmi
Büdcә münasibәtlәri
Büdcә
Büdcә prosesi

619 Büdcә sisteminin tәşkili prinsipini seçib göstәrin: 1. mәrkәzlilik; 2. unversallıq; 3. vahidlik; 4. aşkarliq;
5. әdalәtlilik;

•

4; 5
3; 4
2; 5
1; 3
1; 2

620 Büdcә prosesi nәdir?
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•

büdcә layihәsinin hazırlanması, baxılması vә nәzarәt
büdcә layihәsinin hazırlanması, baxılması, tәsdiqi vә icrası;
büdcәnin qәbulu vә icrası;
büdcәnin baxılması vә qәbulu;
büdcәnin qәbulu, icrası vә nәzarәt;

621 Dövlәt büdcәsindә hansı vәziyyәt daha әlverişli sayılır?

•

büdcәnin gәlirlәr hissәsinin tam icra edilmәsi;
gәlirlәrin xәrclәri üstәlәmәsi, gәlirlәrin xәrclәrә bәrabәrliyi
xәrclәrin gәlirlәri üstәlәmәsi;
heç biri
büdcәnin xәrclәr hissәsinin qismәn icra edilmәsi

622 Dövlәt büdcәsi nәdir?

•

dövlәtin maliyyә alәti;
dövlәtin әsas maliyyә planı
dövlәtin iqtisadi siyasәtinin maliyyә konsepsiyası;
dövlәtin maliyyә proqramı;
xәrclәr smetası

623 Büdcә sisteminin tәşkili prinsipi hansıdır:

•

әdalәtlilik
mәrkәzlilik
unversallıq
vahidlik
mәrkәzlilik, unversallıq;

624 Büdcә sistemi dedikdә nә başa düşülür?

•

büdcә münasibәtlәri
mәrkәzlәşdirilmiş fondlar
maliyyә sistemi
büdcәlәrin mәcmusu
büdcә tәşkilatları

625 İctimai tәşkilatların maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrini müәyyәn edin:

•

büdcәdәnkәnar fondlardan investisiya qoyuluşları;
büdcә vәsaitlәri
sıgorta vәsaitlәri
üzvolma vә üzvülük haqları
dövlәt krediti

626 İctimai birliklәrin maliyyә planlarının xәrclәr hissәsinә aid deyildir:

•

beynәlxalq әlaqәlәrlә bağlı mәsrәflәr;
inzibatibeynәlxalq әlaqәlәrlә bağlı mәsrәflәr
büdcә qarşısında maliyyә öhdәliklәri;
aparatın saxlanılması ilә bağlı mәsrәflәr;
әsas fәaliyyәtlә bağlı mәsrәflәr

627 İctimai birliklәrә misal göstәrmәk olar: 1. hәmikarlar ittifaqı; 2. siyasi partiyalar; 3. idman cәmiyyәtlәri;
4. xüsusi müәssisәlәr; 5. kooperativlәr; 6. sәhmdar cәmiyyәtlәr;

•

3; 4; 5
1; 2; 3
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2; 4; 5
3; 4; 6
1; 3; 6

628 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar әsas vәsaitlәrә aid deyil?

•

Ötürücü qurğular;
Maşınlar
Binalar
Qurğular
Xammal vә materiallar

629 Qeyri kommersiya tәşkilatları sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul ola bilәrlәrmi?

•

dövlәt orqanlarının icazәsi olarsa ola bilәrlәr
ola bilәrlәr;
istisna hallarda ola bilәrlәr
ola bilmәzlәr;
sualın qoyuluşu yalnaşdır

630 Müәssisә hansı pul vәsaiti fonduna sosial sığorta üçün vәsait köçürür?

•

әhalinin mәşğulluq fondu
DSMF
dövlәt büdcәsi
Ssuda fondu
pensiya fondu

631 Müәssisәdә amortizasiya fondu hansı mәqsәd üçün istifadә edilir?

•

istehlak xәrclәri
birbaşa investisiyalar
kommersiya xәrclәri
tәmir xәrclәri
idarәetmә xәrclәri

632 Müәssisәdә әsas fondların hissәhissә bәrpası hansı pul fondundan maliyyәlәşir?

•

ehtiyat fondu
tәmir fondu
yığım fondu
amortizasiya fondu
istehlak fondu

633 Müәsisәnin büdcәyә ödәdiyi dolayı vergi

•

sadәlәşdirilmiş vergi
aksizlәr
әmlak vergisi
mәnfәәt vergisi
torpaq vergisi

634 Müәssisәyә tәtbiq edilәn cәrimә sanksiyalarına görә ödәnişlәr hansı mәnbәydәn ödәnilir:

•

yığım fondu
xalis mәnfәәt
sair satışdan gәlir
mәhsul satışından gәlir
mәnfәәtdәn
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635 Müәssisәnin nizamnatә kapitalının tәrkibini göstәrin: 1. dövriyyә kapitalı 2. amortizasiya fondu 3. әsas
kapital 4. ehtiyat fondu 5. istehlak fondu

•

4; 5
1; 3
3; 5
3; 4
1; 5

636 Müәssisәdә hesabat dövründә aşkar edilәn keçәn illәrin mәnfәәti hansı gәlir qrupuna daxil edilir?

•

yenidәnbölüşdürmә yolu ilә daxil olan vәsaitlәr
satışdankәnar әmәliyyәatlardan gәlir
sair satışdan gәlir
mәnsul satışından gәlir
әsas fondların satışından gәlir

637 Aşağıda göstәrilәn hansı vergi birbaşa vergilәrә daxil deyil?

•

gәlir vergisi
әlavә dәyәr vergisi
әmlak vergisi
mәnfәәt vergisi
torpaq vergisi

638 Dövlәt sosial müdafiә fonduna müәssisәdә hansı göstәriciyә әsasәn ayırma hesablanılır:

•

istehsalk fonduna görә
әmәk haqqı fonduna görә
tam maya dәyәrinә görә
satışdan gәlirә görә
istehsal maya dәyәrinә görә

639 Tәsәrrüfatdaxili maliyyә nәzarәtini hansı subyekt hәyata keçirir?

•

maliyyә nazirliyi
müәsisәnin maliyyә xidmәti
Auditor firması
Sahә nazirliklәrinin tәftiş apparatı
vergi orqanı

640 Әmlak vergisinin ödәyicilәri:

•

sahibkarlıq fәaliyyәti göәtәrәn fiziki şәxslәr
fiziki vә hüquqi şәxslәr
müәssisәlәr
AR vәtәndaşları
xarici vәtәndaşlar

641 Müәssisәnin ehtiyat fonduna hәr il xalis mәnfәәtin neçә faizi daxil edilir:

•

0.03
0.05
0.08
0.07
0.04

642 Müәssәisәdә öz xәrcini ödәmә hansı xәrclәri nәzәrdә tutur:
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•

vergilәri
material vә әmәk haqqı xәrclәrini
istehlak fondunun tәşkilini
dividentinin ödәnilmәsini
satışdankәnar xәrclәri

643 Müәssisә maliyyәsinin funksiyaları:

•

Planlaşma vә tәhlil
Bölüşdürücü, nәzarәt
Nәzarәt vә istehsal
Sosial vә tәnzimlәnmә
Planlaşma, tәnzimlәmә

644 Kommersiya fәaliyyәti göstәrәn müәssisәdә mәhsulun dәyәrinin bölüşdürülmәsi prosesi gәlirin hansı
hissәsindәn başlayır:

•

İstehlak fondundan
Satışdan gәlirdәn
Xalis mәnfәәtdәn
Balans mәnәfәәtindәn
Yığım fondundan

645 Maliyyә – Bu:

•

Vergidir
Pul münasibәtlәridir
Qiymәtli kağızlardır
Puldur
Әmәk haqqıdır

646 Müәssisәdә yığım fondunun tәşkili mәnbәyi

•

Nizamnamә fondu
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt vә amortizasiya
Sair satışdan mәnfәәt
Balans mәnfәәti
Maya dәyәri

647 Müәssisәlәrin maliyyә münasibәtlәri sisteminә daxil olan münasibәtlәrin xarakteri

•

Qanuni
İstehsal (iqtisadi)
Naturalәşya
Sosial
Sosialiqtisad

648 Müәssisәnin pul fondlarına daxil olmayan fond:

•

Valyuta fondu
Mәşğulluq fondu
Ehtiyat fondu
Nizamnamә kapitalı
Amortizasiya fondu

649 Müәssisәlәrdә sadә tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının metodu:

•

Sığortalama
Öz xәrcini ödәmә
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Özünümaliyyәlәşmә
kreditlәşmә
Büdcә tәminatı

650 Müәssisәlәrdә geniş tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının metodu:

•

Öz xәrcini ödәmә
Özünümaliyyәlәşmә
Büdcә tәminatı
kreditlәşmә
Sığortalama

651 Müәssәisәlәrdә maliyyә ehtiyatının (risk fondu) tәşkili mәnbәyi

•

Kreditlәr
Xalis mәnfәәt
Möhkәm passivlәr
amortizasiya ayırmaları
Balans mәnfәәti

652 Müәssisә maliyyәsi maliyyәkredit sisteminin hansı hәlqәsinә daxildir.

•

Dövlәt maliyyәsi
Sığortanın maliyyәsi
Tәsәrrüfat subyektlıәrinin maliyyәsi;
Büdcә sistemi
İctimai tәşkilatların maliyyәsi

653 Tәkiraristehsal prosesinin maliyyә tәminatının prioritet formasını göstәrin.

•

büdcә maliyyәlәşdirmәsi
özünümaliyyәlәşdirmә
dövlәt maliyyәlәşdirmәsi
kreditlәşdirmәmә
sığortalama vasitәsi ilә maliyyә ehtiyatlarının yaradılması

654 Әsas istehsal fondların rentabelliyi

•

Әsas fondların orta dәyәrinin işçilәrin sayına nisbәti
Mәnfәәtin әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәti
Mәhsul satışından gәlirin istehsalın hәcminә nisbәti.
Әsas fondların orta dәyәrinin mәhsul satışından gәlir nisbәti
Mәhsul satışından gәlirin әsas fondların orta dәyәrinә nisbәti

655 Müәssisәlәnin ödәdiklәri birbaşa vergilәr:

•

Dövlәt rüsumları
Mәnfәәt vergisi
Aksizlәr
ӘDV
Gömrük vergilәri

656 Nizamnamә kapitalının neçә faizi hәcmindә müәssisәdә maliyyә ehtiyatı fondu tәşkil olunur.

•

0.3
0.15
0.35
0.2
0.1
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657 Birbaşa investisiyaların maliyyәlәşmә mәnbәyi:

•

Qısa müddәtli kredit
Xalis mәnfәәt
İstehlak fondu
Möhkәm passivlәr
Sair satışdan mәnfәәt

658 Mәnfәәt vergisi ödәnildikdәn sonra qalan mәnfәәt necә adlanır?

•

Baza mәnfәәti
Xalis mәnfәәt
Qalıq mәnfәәti
Balans mәnfәәti
Ümumi mәnfәәt

659 Tәsәrrüfat subyektlәri özlәrindә yaratdıqları fondları seçib göstәrin: 1. Büdcәdәn kәnar fondlar; 2.
Yığım fondu; 3. İstehlak fondu; 4. әsas fondlar 5. suda fondu;

•

4; 5
2; 3
3; 4
1; 3
1; 5

660 Әsas kapitala qoyulan investisiyalar necә adlanır:

•

Cari fәaliyyәtlә әlaqәdar investisiyalar.
Birbaşa investisiyalar
Portfel investisiyalar
Maliyyә investisiyaları
dolayı investisiyalar

661 Müәssisәdә mәnfәәtin әldә edilmәsinә çәkilәn xәrclәr:

•

Yığım fondu
İstehsal xәrclәri.
Vergilәr
İstehlak fondu
Maliyyә ehtiyyatı

662 Müәssisәnin maliyyә resurslarında borc mәnbәyi.

•

Sığorta ödәnişlәri.
Qısauzunmüddәtli kredit
Mәnfәәt
Büdcә vәsaiti
Amortizasiya ayırmaları

663 Müәssәlәrin maliyyәsinin tәşkili prinsiplәri hansılardır?

•

özәl, dövlәt, sәhmdar, kooperativ
özünümaliyyәlәşdirmә; maddi mәhsuliyyәt; maddi maraq; müstәqillik;
maddi maraq; sәmәrәli idarәçilik; özünümaliyyәlәşdirmә
maddi mәhsuliyyәt; sәmәrәli idarәçilik
maddi maraq; sәmәrәli idarәçilik;

664 Müәssisәlәrin maliyyәlәşmә metodlarını göstәrin?
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•

dövlәt krediti
özünümaliyyәlәşdirmә, kreditlәşdirmә; dövlәt maliyyәlәşdirmәsi;
sığorta maliyyәsi; özünümaliyyәlәşdirmә; kreditlәşdirmә
özünümaliyyәlәşdirmә; sığorta maliyyәsi; kreditlәşdirmә
sığorta maliyyәsi; kreditlәşdirmә

665 Tәsәrrüfat subyektlәri özlәrindә aşağıdakı fondları yaradırlar. Bunlar hansılardır?

•

yol fondu vә istehlak fondu
Yığım fondu; İstehlak fondu
suda fondu; İstehlak fondu
Büdcәdәn kәnar fondlar; İstehlak fondu
tәqayüd fondu; әsas fondlar

666 Mәnfәәtin ölçüsü bir başa nәdәn asılıdır?

•

maddi aktivlәrdәn
qiymәt vә mәhsulun maya dәyәrindәn
dövriyyә aktivlәrinin dәyәrindәn
әsas vәsaitlәrin dәyәrindәn
rәqabәtdәn

667 Müәssisәdә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinin bölgüsü nәdәn başlayır?

•

mәnfәәtin bölgüsündәn;
satışdan gәlәn mәdaxilin bölgüsündәn;
yığım fondunun bölgüsündәn;
xalis mәnfәәtin bölgüsündәn
istehlak fondunun bölgüsündәn

668 Dövlәt büdcәsinin icrasına cari nәzarәti hansı orqan hәyata keçirir:

•

Milli Mәclis.
Mazliyyә Nazirliyi Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyi
Vergilәr Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Hesablama Palatası.

669 Dövlәt büdcәsinin icrasına nәzarәt hansı dövlәt orqanları hәyata keçirir?

•

Auditorlar Palatas;
Hesablama Palatası.
Hesablama Palatası vә Auditorlar Palatası
Mazliyyә Nazirliyi vә Auditorlar Palatası.
Milli Mәclis vә Auditorlar Palatası.

670 Aparılma yerinә görә maliyyә nәzarәti fәrqlәndirilir: 1. sәnәdli nәzarәt. 2. sәyyar nәzarәt, 3. daxili
nәzarәt; 4. kameral nәzarәt. 5. xarici nәzarәt

•

4; 5
2; 4
3; 5
1; 3
1; 5

671 Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası hansı orqana hesabat verir:

•

Milli Mәclisә vә AR Maliyyә Nazirliyinә
Yalnız Milli Mәclisә
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AR Prezidentinә vә Milli Mәclisә
Yalnız AR Prezidentinә.
AR Maliyyә Nazirliyinә

672 Vergi orqanlarının vәzifәlәrinә aid edilmir:

•

Vergi ödәyicilәrinin uçotunu aparmaq.
Büdcәnin gәlir hissәsini proqnozlaşdırmaq.
Vergilәrin düzgün hesablanmasına, tam vә vaxtında ödәnmәsinә nәzarәt etmәk.
Vergi ödәyicilәrinin hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk.
Hesablanmış vә daxil olmuş vergilәrin uçotunu aparmaq

673 Aparılma yerinә görә maliyyә nәzarәti fәrqlәndirilir:

•

Kameral nәzarәt. Ilkin nәzarәt.
Sәyyar nәzarәt, kameral nәzarәt.
Sәyyar nәzarәt, sәnәdli nәzarәt.
Kameral nәzarәt, sәnәdli nәzarәt.
Sәnәdli nәzarәt, ilkin nәzarәt.

674 Müәssisә, idarә vә tәşkilatların konkret dövr әrzindәki tәsәrrüfatmaliyyә fәaliyyәtinin sәnәdlәr әsasında
yoxlanılması:

•

Tematik yoxlama.
Tәftiş.
Çarpaz yoxlama.
Tәhlil
Sәnәdlәrin oxunması

675 Maliyyә nәzarәtinin metodlarıni seçib göstәrin: 1. İlkin nәzarәt, 2. tematik yoxlama; 3. tәhlil; 4. sәnәdli
nәzarәt; 5. cari nәzarәt,

•

4; 5
2; 3
3; 4
1; 5
3; 5

676 Maliyyә nәzarәtinin aparılması mәrhәlәlәrinә aid deyil:

•

Yoxlama materiallarının reallaşdırılması
Dövlәt büdcәsi qarşısında maliyyә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi
Yoxlamanın aparılması.
Yoxlamanın nәticәlәrinin rәsmilәşdirilmәsi.
Yoxlamaya (tәftişә) hazırlıq.

677 Dövlәt maliyyә nәzarәti orqanlarına aid deyil:

•

Baş Dövlәt Xәzinәdarlığı.
AR Maliyyә Nazirliyi.
Milli Mәclisin Hesablama Palatası.
AR Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Auditorlar Palatası.

678 Maliyyә nәzarәtinin tәrkibinә daxildir:

•

Büdcә nәzarәti, vergi nәzarәti, inzibati nәzarәt.
Sığorta nәzarәti, vergi nәzarәti, büdcә nәzarәti.
Büdcә nәzarәti, vergi nәzarәti, qiymәt nәzarәti.
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Vergi nәzarәti, büdcә nәzarәti, statistik nәzarәt.
Sığorta nәzarәti, texniki nәzarәt, büdcә nәzarәti.

679 Lizinq kreditinin obyekti kimi çıxış edir:

•

Daşınmaz әmlak
Әmtәә qiymәtlilәri
Valyuta qiymәtlilәri
Pul vәsaitlәri
Әmtәә vә pul vәsaitlәri

680 Dövlәt istiqrazları ola bilәr:

•

Hec biri
Yalnız dövlәtlәr arasında
Yalnız daxili
Daxili vә xarici
Yalnız xarici

681 … …kredit forması kredit sövdәsindә kreditor sifәtindә fiziki şәxslәrin iştirakına әsaslanır:

•

Dövlәt
Lizinq
Kommersiya
Bank
Mülki

682 … … kreditlәr adәtәn kreditorlar tәrәfindәn borcalana qarşı kifayәt qәdәr etibar olduğu halda verilir:

•

Ucuz
Onkol
Gizli
Blank
Baha

683 Tәxirәsalınmaz ehtiyaclara verilәn istehlak kreditindә ssuda borclu tәrәfindәn istifadә oluna bilәr:

•

Tәsәrrüfatının yaradılmasına
İstehlak mәqsәdlәrinә
bağ evlәrinin tikilmәsinә vә yaşayış evlәrinin tәmirinә
İstәnilәn mәqsәdlәrә
Yalnız mәnzil alınmasına vә kömәkçi

684 Bank kreditindә ssuda faizi ödәnilir:

•

Bankın verdiyi ssudalardan faizlәri tutması yolu ilә
Borcalanın bәrabәr ödәnişlәri ilә
Ssudalar ödәnilәn anda
Kreditorla borcalanın razılaşması әsasında istәnilәn üsulla
Müddәt bitenden sonra

685 Dövriyyә vәsaitlәrinin müvәqqәti çatışmazlığına … ssudalar verilir:

•

Qısamüddәtli
Müddәtsiz
Ortamüddәtli
Uzunmüddәtli
Bankla müәssisәnin blank krediti üzrә razılaşması ilә
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686 Bank krediti üzrә gәlir nә şәkildә daxil olur?

•

Divident
Faktor faizi
Lizinq faizi
Borc faizi
Әmtәәnin dәyәrinә üstәlik

687 Bank ssudaları nә ilә tәmin olunur?

•

Himayәdarlıqla
Hәr şeylә
Zәmanәtlә
Kreditin ödәnilmәsi riskinin sığortalanması ilә
Yalnız kredit müqavilәsi ilә

688 Banknot emissiyası … …xarakteri daşıyır.

•

Tәminatsız
Tәminatlı
Büdcә
Kredit
Maliyyә

689 Kredit pulun bir növü kimi banknotların xüsusiyyәti ondan ibarәtdir ki, onlar dövriyyәyә:

•

tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn buraxılır
müәssisә tәrәfindәn buraxılır
arxasında tәminatı olan emissiya bankı tәrәfindәn buraxılır
kommersiya bankları tәrәfindәn buraxılır
dövlәt xәzinәdarlığı tәrәfindәn buraxılır
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