0611_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0611 Gömrük işi
1 Azәrbaycan Respublikası Prezidenti Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi haqqında
әsasnamә ni nә zaman tәsdiq etmişdir?

•

27.10.2008ci il
17.10.1991ci il
27.10.1998ci il
17.10.1998ci il
27.10.1995ci il

2 Gömrük işinin tәşkili fәnni nәyi öyrәnir?

•

Doğru cavab yoxdur
Mövcud reallıqda ölkәnin optimal xarici ticarәt siyasәtinin mәyyәnlişdirilmәsi vә bu siyasәtin gömrük orqanları
vasitәsi ilә әn effektiv tәtbiqi yollarını
Mövcud reallıqda ölkәnin optimal xarici ticarәt siyasәtinin mәyyәnlişdirilmәsi
Mövcud reallıqda ölkәnin xarici ticarәt siyasәtinin gömrük orqanları vasitәsi ilә әn effektiv tәtbiqi yollarını
Ölkәnin xarici ticarәt siyasәtini

3 Azәrbaycan Respublikasının Konstitutsiyasının 151ci maddәsinә uyğun olaraq, Azәrbaycan
Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrin müddәaları gömrük işi üzrә normativ hüquqi
aktlarda nәzәrdә tutulmuş müddәalardan fәrqlәndikdә, hansı müddәalar tәtbiq edilir?

•

Hәr ikisi
Gömrük işi üzrә normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә tutulmuş müddәalar
Beynәlxalq müqavilәlәrin müddәaları
Gömrük mәmurunun subyektiv әsaslandırmasına görә
Bәyannamәçi vә gömrük mәmurunun qarşılıqlı razılaşması ilә

4 Azәrbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyi hansı normativ sәnәdlәrlә tәnzimlәnir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsi vә “Gömrük tarifi
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsi vә “Gömrük tarifi haqqında” Azәrbaycan Respublikasının
Qanunu
Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsi, “Gömrük tarifi haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu,
onlara uyğun olaraq qәbul edilmiş digәr normativ hüquqi aktlar vә Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı
beynәlxalq müqavilәlәr
Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsi, “Gömrük tarifi haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
vә onlara uyğun olaraq qәbul edilmiş digәr normativ hüquqi aktlar
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsi, “Gömrük tarifi
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu, onlara uyğun olaraq qәbul edilmiş digәr normativ hüquqi aktlar
vә Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәr

5 Gömrük sәrhәdi necә müәyyәnlәşdirilir?

•

Gömrük әrazisinin hüdudları, hәmçinin gömrük nәzarәt zonalarının vә sәrbәst zonaların perimetrlәri
Gömrük әrazisinin hüdudları
Sәrbәst zonaların perimetrlәri
Gömrük nәzarәt zonalarının perimetrlәri
Gömrük әrazisinin hüdudları, hәmçinin sәrbәst zonaların perimetrlәri

6 Azәrbaycan Respublikasının hansı qismi gömrük әrazisidir?

•

Müvәqqәti saxlanclar
Azәrbaycan Respublikasının әrazisi

Azәrbaycan Respublikasının sәrbәst zonalarının әrazisi
Azәrbaycan Respublikasının gömrük nәzarәt zonalarının әrazisi
Sәrbәst zonalar istisna olmaqla, Azәrbaycan Respublikasının әrazisi

7 Gömrük tәnzimlәnmәsi nәdir?

•

Gömrük sәrhәdindәn malları vә nәqliyyat vasitәlәrini keçirmәk hüququndan istifadә edәn şәxslәrin riayәt etmәli
olduğu norma vә qaydaların müәyyәn olunması
Gömrük sәrhәdindәn malları keçirmәk hüququndan istifadә edәn şәxslәrin riayәt etmәli olduğu norma vә
qaydaların müәyyәn olunması
Dövlәt sәrhәdindәn malları vә nәqliyyat vasitәlәrini keçirmәk hüququndan istifadә edәn şәxslәrin riayәt etmәli
olduğu norma vә qaydaların müәyyәn olunması
Dövlәt sәrhәdindәn malları vә nәqliyyat vasitәlәrini keçirmәk hüququndan istifadә edәn şәxslәrin riayәt etmәli
olduğu qaydaların müәyyәn olunması
Gömrük sәrhәdindәn malları vә nәqliyyat vasitәlәrini keçirmәk hüququndan istifadә edәn şәxslәrin riayәt etmәli
olduğu qaydaların müәyyәn olunması

8 Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsinin 1ci maddәsinin 42ci bәndinә görә, nәqliyyat vasitәlәri
necә tәsniflәndәrәilir?

•

Sәrnişinlәrin vә yüklәrin beynәlxalq daşınması üçün istifadә olunan hava, dәmiryol, dәniz, daxili su, avtomobil
nәqliyyatı vasitәlәri, o cümlәdәn konteynerlәr vә digәr nәqliyyat avadanlığı
Gömrük sәrhәdindәn keçirilәn valyuta, valyuta sәrvәtlәri, qaz, neft, elektrik enerjisi dә daxil olmaqla, istәnilәn
daşınar әmlak, o cümlәdәn sәrnişinlәrin vә yüklәrin beynәlxalq daşınması üçün istifadә olunan nәqliyyat
vasitәlәri istisna olmaqla, nәqliyyat vasitәlәri
Gömrük sәrhәdindәn keçirilәn valyuta, valyuta sәrvәtlәri, qaz, neft, elektrik enerjisi dә daxil olmaqla, istәnilәn
daşınar әmlak, o cümlәdәn, nәqliyyat vasitәlәri
Gömrük sәrhәdindәn keçirilәn valyuta, valyuta sәrvәtlәri, qaz, neft vә elektrik enerjisi
Yüklәrin beynәlxalq daşınması üçün istifadә olunan hava, dәmiryol, dәniz, daxili su, avtomobil nәqliyyatı
vasitәlәri, o cümlәdәn konteynerlәr vә digәr nәqliyyat avadanlığı

9 Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsinin 1ci maddәsinin 34cü bәndinә görә, mallar necә
tәsniflәndәrәilir?

•

Sәrnişinlәrin vә yüklәrin beynәlxalq daşınması üçün istifadә olunan hava, dәmiryol, dәniz, daxili su, avtomobil
nәqliyyatı vasitәlәri, o cümlәdәn konteynerlәr vә digәr nәqliyyat avadanlığı
Gömrük sәrhәdindәn keçirilәn valyuta, valyuta sәrvәtlәri, qaz, neft, elektrik enerjisi dә daxil olmaqla, istәnilәn
daşınar әmlak, o cümlәdәn sәrnişinlәrin vә yüklәrin beynәlxalq daşınması üçün istifadә olunan nәqliyyat
vasitәlәri istisna olmaqla, nәqliyyat vasitәlәri
Gömrük sәrhәdindәn keçirilәn valyuta, valyuta sәrvәtlәri, qaz, neft, elektrik enerjisi dә daxil olmaqla, istәnilәn
daşınar әmlak, o cümlәdәn, nәqliyyat vasitәlәri
Gömrük sәrhәdindәn keçirilәn valyuta, valyuta sәrvәtlәri, qaz, neft vә elektrik enerjisi
Yüklәrin beynәlxalq daşınması üçün istifadә olunan hava, dәmiryol, dәniz, daxili su, avtomobil nәqliyyatı
vasitәlәri, o cümlәdәn konteynerlәr vә digәr nәqliyyat avadanlığı

10 Gömrük işi nәdәn ibarәtdir?

•

Xarici ticarәtin iştirakçıları tәrәfindәn gömrük qanunvericiliyi ilә müәyyәnlәşdirilmiş qadağalara vә
mәhdudiyyәtlәrә riayәt olunmasını tәmin edәn üsullar toplusundan
Gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallar vә nәqliyyat vasitәlәri barәsindә gömrüktarif tәnzimlәnmәsi tәdbirlәrindәn
vә xarici ticarәtin iştirakçıları tәrәfindәn gömrük qanunvericiliyi ilә müәyyәnlәşdirilmiş qadağalara vә
mәhdudiyyәtlәrә riayәt olunmasını tәmin edәn üsullar toplusundan
Gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallar vә nәqliyyat vasitәlәri barәsindә gömrüktarif tәnzimlәnmәsi tәdbirlәrindәn
Gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallar vә nәqliyyat vasitәlәri barәsindә gömrüktarif tәnzimlәnmәsi tәdbirlәrindәn,
xarici ticarәtin iştirakçıları tәrәfindәn gömrük qanunvericiliyi ilә müәyyәnlәşdirilmiş qadağalara vә
mәhdudiyyәtlәrә riayәt olunmasını tәmin edәn üsullar toplusundan vә gömrük siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin
digәr vasitәlәrindәn
Xarici ticarәtin iştirakçıları tәrәfindәn gömrük qanunvericiliyi ilә müәyyәnlәşdirilmiş qadağalara vә
mәhdudiyyәtlәrә riayәt olunmasını tәmin edәn üsullar toplusundan vә gömrük siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin
digәr vasitәlәrindәn

11 Müstәqilliyini elan etdikdәn sonra Azәrbaycan Respublikasının gömrük siyasәtindә qarşılaşdığı başlıca
problemlәr:

•

Doğru cavab yoxdur.
Milli gömrük kadrlarının çatışmazlığı vә onların hazlrlanması üçün hüquqi bazanın, metodik vәsaitin vә
dәrsliklәrin olmaması;
Milli gömrük siyasәtinin yoxluğu;
Ölkә sәrhәdlәrini tam әhatә edәn gömrük şәbәkәsinin olmamasıvә әrazinin bir hissәsinin ermәni işğalı altında
olması;
Bütün cavablar doğrudur

12 Gömrük fәaliyyәtinin әsas vәzifәlәri:

•

Ölkәdә rәqabәt mühiti yaratmaq vә tәbii inhisarların fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk.
Pulәmtәә balansını müәyyәnlәşdirmәk;
Xalqın daim artmaqda olan maddi vә mәnәvi ehtiyaclarının ödәnilmәsini tәmin etmәk;
Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizlik sisteminin tәrkib hissәsi olmaq, büdcәyә gәlir gәtirmәk;
Pasport vә viza rejiminә nәzarәt etmәk;

13 Fritredizmn mahiyyәti nәdir?

•

Xarici tәcarәtdә gömrük maneәlәrinin aradan qaldırılması
Yerli әmtәәlәrin idxal malları ilә rәqabәtdәn qorunması;
Yerli istehsalata dövlәt himayәsi;
Xarici investisiyalara dövlәt himayәsi;
İxracatın liberallaşdırılması;

14 Proteksionizmin mahiyyәti nәdir?

•

Xarici tәcarәtdә gömrük maneәlәrinin aradan qaldırılması.
Yerli әmtәәlәrin idxal malları ilә rәqabәtdәn qorunması;
Yerli istehsalata dövlәt himayәsi;
Xarici investisiyalara dövlәt himayәsi;
İxracatın liberallaşdırılması;

15 Müasir xarici ticarәtdә mövcud olan 2 fәrqli konsepsiya hansılardır?

•

Akkreditiv – inkasso.
İqtisadi tәnzimlәmә  inzibati tәnzimlәmә
Makroiqtisadiyyat – mikroiqtisadiyyat;
Proteksionizm – fritredizm;
İdxal – ixrac;

16 Palmir gömrük tarifi nin orijinalı hazırda harada saxlanır?

•

Kadusey.
SanktPeterburq Dövlәt Ermitajı
Drezden Qalereyası;;
Luvr Muzeyi;
İskәndәriyyә kitabxanası;

17 Palmir gömrük tarifi neçәnci ildә hazrlanmışdır?

•

1137
137
M.Ö. 137;
M.Ö. 237;
237

18 Palmir gömrük tarifi hansı ölkәdә hazrlanmışdır?
Misir
Hindistan

•

Çin;
Yunanıstan
Suriya

19 İlk dәfә hansı yazılarda mallara vә yol mәsrәflәrinә gömrük rüsumlarının hesablanması qaydaları
verilmişdir?

•

Hamurapi qanunları.
“Avesta”;
“Manu qanunları”;
“Artahaşastra”;
“Palmir gömrük tarifi”;

20 Gömrük işi barәdә ilk mәlumatlara hansı yazılı abidәdә rast gәlinir?

•

Hamurapi qanunları.
“Avesta”;
“Manu qanunları”;
“Artahaşastra”;
“Palmir gömrük tarifi”;

21 Gömrük işi barәdә ilk yazılı mәlumatlar hansı әsrә aiddir?

•

1ci әsr.
M.Ö. 2ci әsr;
M.Ö. 2ci әsr;
M.Ö. 4cü әsr;
M.Ö. 1ci әsr;

22 Azәrbaycan Respublikasının yeni Gömrük Mәcәllәsi neçәnci ildәn qüvvәyә minmişdir?

•

Moskva knyazlığı.
Osmanlı dövlәti;
Krım xanlığı;
Gürcüstan
Trabzon çarlığı;

23 18ci әsr  19cu әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda vergi vә rüsumların toplanmsı ilә mәşğul olan vәzifәli
şәxs necә adlanırdı?

•

Mәmur.
Nökәr;
Әyan
Naib;
Amir;

24 16cı – 17ci әsrlәrdә Azәrbaycana Avropa vә Asiya ölkәlәrindәn idxal olunan әsas mallar aşağıdakılar
idi:

•

Qızıl vә gümüş mәmulatları, lәlcәvahirat, әdviyyat,әtir
Qızıl vә gümüş mәmulatları, duz, zәfәran, düyü;
Xәz vә dәri mәmulatları, odlu silah, soyuq silah;
Balıq, bal, buğda, әt, süd;
Parçalar, xalçalar, neft, duz, zәfәran, düyü, boyaq maddәlәri, soyuq silah;

25 16cı – 17ci әsrlәrdә Azәrbaycandan Avropa vә Asiya ölkәlәrinә ixrac olunan әsas mallar aşağıdakılar
idi:

•

Parçalar, xalçalar, neft, duz, zәfәran, düyü, boyaq maddәlәri, soyuq silah

Xәz vә dәri mәmulatları, odlu silah, soyuq silah
Qızıl vә gümüş mәmulatları, duz, zәfәran, düyü;
Balıq, bal, buğda, әt, süd;
Qızıl vә gümüş mәmulatları, lәlcәvahirat, әdviyyat,әtir.

26 Hansı Sәfәvi hömdarı 1565ci ildә vilaytlәrdәn alınan tamğa vergisini lәğv etdi?

•

2ci Tәhmasib.
Uzun Hәsәn;
1ci Şah İsmayıl
2ci Şah İsmayıl;
1ci Tәhmasib;

27 12ci 13cü әsrlәrdә Dәrbәnddәn Fars körfәzinә, Çin vә Hindistandan Avropaya gedәn böyük ticarәt
yolları hansı Azәrbaycan şәhәrindә kәsişirdilәr?

•

Tәbriz;
Şamaxı;
Şәki;
Bakı;
Әrdәbil.

28 Azәrbaycan Respublikasının yeni Gömrük Mәcәllәsi neçәnci ildәn qüvvәyә minmişdir?

•

1993
1997
2003
2007
2012

29 Uzun Hәsәnin hazırladığı vergi mәcәllәsi necә adlanırdı?

•

Verginamә
Dәhnamә
Qanunnamә
Kabusnamә
Şahnamә

30 Azәrbaycan dövlәtçiliyi tarixindә ilk dәfә mәmur özbaşınalığını mәhdudlaşdırmaq, iqtisadi inkişafı tәmin
etmәk vә xәzinә gәlirlәrini artırmaq mәqsәdi ilә vergi islahatlarını hansı hökmdar hәyata keçirmişdir?

•

Cavad xan.
Hüseyin xan;
Uzun Hәsәn
Şah İsmayıl
2ci Tәhmasib;

31 Müasir rus dilindә mövcud olan tamojnya (gömrük) kәlmәsi hansı türk sözündәn әmәlә gәlmişdir?

•

Tam
Tamğa (damğa)
Atәş
Ataman
Dam

32 12ci 13cü әsrlәrdә Dәrbәnddәn Fars körfәzinә, Çin vә Hindistandan Avropaya gedәn böyük ticarәt
yolları hansı Azәrbaycan şәhәrindә kәsişirdilәr?
Әrdәbil

•

Şamaxı
Şәki
Bakı
Tәbriz

33 Mәnbәlәrdә göstәrilәn mәlumatlara görә Azәrbaycan әrazisindә rәsmi gömrük vergilәri neçәnci әsrdәn
yığılmağa başlamışdır?

•

12ci.
8ci;
9cu;
10cu;
11ci;

34 Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin Azәrbaycan Respublikası Gömrük Komitәsinin
strukturunu vә madditexniki bazasını müәyyәnlәşdirәn qәrarı nә zaman qәbul olundu?

•

20 yanvar 1994;
19 yanvar 1994
12 dekabr 1994.
30 avqust 1994;
23 fevral 1994;

35 Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Soveti Azәrbaycan Respublikası Gömrük Komitәsinin mәsәlәlәri
haqqında 301 saylı qәrarı neçәnci ildә qәbul etdi?

•

1992
1991
1995
1994
1993

36 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi keçmiş Azәrbaycan Respulikasının aşağıdakı
idarәsinin bazasında yaradılmışdır:

•

Azәrbaycan SSR Dövlәt Plan Komitәsi;
Azәrbaycan SSR Ticarәt Nazirliyi;
Azәrbaycan SSR Statistika İdarәsi.
Azәrbaycan SSR Elmlәr Akademiyası;
Azәrbaycan SSR Gömrük İdarәsi;

37 . Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin yaradılması haqqında Azәrbaycan
Respublikasının Prezidentinin 561 saylı fәrmanı nә zaman imzalanmışdır?

•

30 yanvar 1992
18 oktyabr1991;
29 noyabr 1991;
31 dekabr 1991;
05 yanvar 1992;

38 Azәrbaycan Respublikası ikinci dәfә öz müstәqilliyini nә zaman qazandı?

•

7 noyabr 1992.
28 may 1992;
20 yanvar 1990;
18 oktyabr 1991;
31 dekabr 1991;

39 Azәrbaycan әrazisindә Respublika Gömrük İdarәsi ilk dәfә nә zaman yaradılmışdır?

•

1995
1986;
1989
1991
1993

40 1964cü ildә SSRİ Ali Sovetinin qәrarı ilә qәbul olunmuş yeni gömrük mәcәllәsi neçәnci ilә qәdәr
qüvvәdә olmuşdur?

•

İndiki zaman.
1975
1980
1986
1991

41 SSRİdә ilk gömrük mәcәllәsi nә zaman qәbul olunmuşdur?

•

1928
1933
1937
1918
1924;

42 Azәrbaycan әrazisindә Respublika Gömrük İdarәsi ilk dәfә nә zaman yaradılmışdır?

•

1995.
1989;
1989;
1991;
1986;
1993;

43 Azәrbaycan Demokratik Respublikasının elan olunma vә süqut etmә tarixlәri:

•

28.04.1920 – 18.10.1991.
28.04. 1918 – 28.05.1920;
28.05. 1918 – 28.04.1920
07.11.1917 – 05.12.1924;
28.05.1918 – 18. 10.1991;

44 Bakı gömrükxanası neçәnci ildә Tiflisdәki Qafqaz Gömrük idarәsinin idarәçiliyinә tabe edilmişdir?

•

1917
1911
1909
1906
1913

45 Bakı gömrüyü neçәnci ildәn etibarәn Bakı anbar gömrükxanası adını almışdır?

•

1836
1830
1828
1813
1832

46 Rusiya İmperiyası Senatının fәrmanı ilә Bakıda ilk gömrük neçәnci ildә tәsis edilmlşdir?
1828

•

1810
1809
1808;
1811

47 Rusiyanın Azәrbaycanı işğalını rәsmilәşdirәn Gülüstan vә Türkmәnçay müqavilәlәri müvafiq olaraq,
hansı illәrdә imzalanmışdır?

•

1840 vә 1860.
1813 vә 1818;
1813 vә 1828;
1823 vә 1828;
1812 vә 1818;

48 Azәrbaycan Respublikasının yeni Gömrük Mәcәllәsi neçәnci ildәn qüvvәyә minmişdir?

•

1993
2007
2003
1997
2012

49 Azırbaycan MDB ölkәlәrinin gömrük ittifaqına neçәnci ildә üzv olmdu?

•

1997
1995
1994
1993
1996

50 Azәrbaycan Respublikası Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinә hansı ildә daxil oldu?

•

1995
1993
1992
1991
1994

51 1994cü ildә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin strukturuna aşağıdakı bölmәlәr daxil
idi:

•

Naxçıvan MR Gömrük Komitәsi, Bakı Baş Gömrük İdarәsi, 12 gömrükxana, mәrkәzi laboratoriya, avtomobil
tәsәrrüfatı, “Azәrterminalkompleks” birliyi.
Naxçıvan MR Gömrük Komitәsi, 12 gömrükxana, mәrkәzi laboratoriya, avtomobil tәsәrrüfatı,
“Azәrterminalkompleks” birliyi;
Naxçıvan MR Gömrük Komitәsi, Bakı Baş Gömrük İdarәsi, 12 gömrükxana, mәrkәzi laboratoriya, avtomobil
tәsәrrüfatı;
Naxçıvan MR Gömrük Komitәsi, Bakı Baş Gömrük İdarәsi, 22 gömrükxana, mәrkәzi laboratoriya, avtomobil
tәsәrrüfatı, “Azәrterminalkompleks” birliyi;
Bakı Baş Gömrük İdarәsi, 12 gömrükxana, mәrkәzi laboratoriya, avtomobil tәsәrrüfatı, “Azәrterminalkompleks”
birliyi;

52 Müasir rus dilindә mövcud olan tamojnya (gömrük) kәlmәsi hansı türk sözündәn әmәlә gәlmişdir?

•

Tam;
Tamğa (damğa);
Ataman;
Atәş.
Dam;
Tamğa (damğa);

53 Gömrük sәrhәdi necә müәyyәnlәşdirilir?

•

Gömrük әrazisinin hüdudları, hәmçinin gömrük nәzarәt zonalarının vә sәrbәst zonaların perimetrlәri
Sәrbәst zonaların perimetrlәri
ixtisaslaşdırılmış gömrük idarәlәri;
Gömrük әrazisinin hüdudları
әrazi gömrük idarәlәri;
Gömrük nәzarәt zonalarının perimetrlәri
Gömrük әrazisinin hüdudları, hәmçinin sәrbәst zonaların perimetrlәri

54 Fәtәli Xan Xoyski hökumәti nә zaman istefa etdi?

•

12ci.
10cu;
9cu;
8ci;
11ci;

55 Gömrük orqanları vә digәr dövlәt orqanları mәlumatların öz aralarında vә başqa ölkәlәrin gömrük vә
digәr sәlahiyyәtli dövlәt orqanları ilә mübadilәsini nә üçün hәyata keçirirlәr?

•

Risklәrin azaldılması, beynәlxalq ticarәttәchizat zәncirinin fәaliyyәtinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, xarici
ticarәtin asanlaşdırılması, qeyritarif maneәlәrin aradan qaldırılması
Beynәlxalq ticarәttәchizat zәncirinin fәaliyyәtinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, xarici ticarәtin
asanlaşdırılması
Risklәrin azaldılması, beynәlxalq ticarәttәchizat zәncirinin fәaliyyәtinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, xarici
ticarәtin asanlaşdırılması
Risklәrin azaldılması, xarici ticarәtin asanlaşdırılması
Risklәrin azaldılması, beynәlxalq ticarәttәchizat zәncirinin fәaliyyәtinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi

56 Gömrük orqanlarının vahid sisteminә aşağıdakılar daxildir:

•

Müvafiq icra hakimiyyәti orqanının aparatı, әrazi gömrük idarәlәri, ixtisaslaşdırılmış gömrük idarәlәri, gömrük
postları, gömrük mәntәqәlәri
Müvafiq icra hakimiyyәti orqanının aparatı, әrazi gömrük idarәlәri, ixtisaslaşdırılmış gömrük idarәlәri, gömrük
postları
Әrazi gömrük idarәlәri, ixtisaslaşdırılmış gömrük idarәlәri, gömrük postları
Müvafiq icra hakimiyyәti orqanının aparatı, әrazi gömrük idarәlәri, gömrük postları
Müvafiq icra hakimiyyәti orqanının aparatı, ixtisaslaşdırılmış gömrük idarәlәri, gömrük postları

57 Azәrbaycan Respublikasında gömrük orqanlarının fәaliyyәti hansı prinsiplәrә әsaslanır?

•

Qanunun aliliyi, insan hüquqlarının vә azadlıqlarının qorunması, şәxslәrin qanun qarşısında hüquq bәrabәrliyi,
mәxfilik, peşәkarlıq, xidmәtdә nizamintizam
Qanunun aliliyi, insan hüquqlarının vә azadlıqlarının qorunması, şәxslәrin qanun qarşısında hüquq bәrabәrliyi,
mәxfilik, peşәkarlıq
Qanunun aliliyi, insan hüquqlarının vә azadlıqlarının qorunması, şәxslәrin qanun qarşısında hüquq bәrabәrliyi,
aşkarlıq, peşәkarlıq, xidmәtdә nizamintizam
Şәxslәrin qanun qarşısında hüquq bәrabәrliyi, mәxfilik, peşәkarlıq, xidmәtdә nizamintizam
Şәxslәrin qanun qarşısında hüquq bәrabәrliyi, aşkarlıq, peşәkarlıq, xidmәtdә nizamintizam

58 Azәrbaycan Respublikasının gömrük siyasәtinin әsas mәqsәdlәri hansılardır?
Azәrbaycan Respublikasının daxili bazarının qorunması, milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması,
Azәrbaycan dövlәtinin iqtisadi siyasәtindәn irәli gәlәn vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә kömәk edilmәsi
Milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması
Azәrbaycan Respublikasının daxili bazarının qorunması
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindә gömrük nәzarәti vә mal dövriyyәsinin tәnzimlәnmәsi
vasitәlәrindәn daha sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi, Azәrbaycan Respublikasının daxili bazarının qorunması

•

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindә gömrük nәzarәti vә mal dövriyyәsinin tәnzimlәnmәsi
vasitәlәrindәn daha sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi, Azәrbaycan Respublikasının daxili bazarının qorunması,
milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması, Azәrbaycan dövlәtinin iqtisadi siyasәtindәn irәli gәlәn
vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә kömәk edilmәsi

59 Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Siyasi Komissiyasının 44cü dekabr sessiyasının işindә neçә nәfәrlik
nümayәndә heyәti iştirak edib?

•

90
60
70
80
50

60 Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Siyasi Komissiyasının 44cü dekabr sessiyasının işindә dünyanın neçә
ölkәsindәn nümayәndә iştirak edib?

•

26
24
18
20
22

61 MDB mәkanında ilk dәfә Bakıda keçirilmiş olan Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Siyasi
Komissiyasının 44cü sessiyası nә zaman baş tutub?

•

5 – 8 dekabr 2001;
5 – 8 dekabr 2000
5 – 8 dekabr 2003;
5 – 8 dekabr 2004;
5 – 8 dekabr 2002;

62 Hazırda Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi Avropa İttifaqınn hansı proqramı
çәrçivәsindә Tәhsil vә İdarәetmә vә tәşkil layihәlәrini reallaşdırır?

•

Tempus
Tasis
Traseka
Erazmus
Mundus

63 Azәrbaycan Respublikası Malların tәsviri vә kodlaşdırılması üzrә harmoniklәşdirilmiş system haqqında
konvensiya ya qoşulmuş sayca neçәnci ölkәdir?

•

218
101
100
51
201

64 Azәrbaycan Respublikası Malların tәsviri vә kodlaşdırılması üzrә harmoniklәşdirilmiş system haqqında
konvensiya ya hansı ildә qoşulmuşdur?

•

2001
1999
1997
1995
2003

65 Azәrbaycan Respublikası hökumәti ilә Böyük Britaniya vә Şimali İrlandiya Birlәşmiş Krallığı hökumәti
arasında gömrük orqanlarnın qarşılıqlı inzıbati yardımı haqqnda memorandum neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

2003
1999
1997
1995
2001

66 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi aşağıdakı ölkәlәrin gömrük orqanları ilә әmәkdaşlıq
vә qarşılıqlı yardım haqqında saziş imzalamışdır:

•

İsrail, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna;
Türkiyә Cümhuriyyәti, İran İslam Respublikası, Avstraliya;
ABŞ, Gürcüstan, Özbәkistan, Qazaxıstan, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna;
Türkiyә Cümhuriyyәti, İran İslam Respublikası, Gürcüstan, Özbәkistan, Qazaxıstan, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna;
Argentina, Livan, Bolqarıstan.

67 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi aşağıdakı beynәlxalq tәşkilatın Maliyyә komitәsinin
vә Siyasi Şurasının üzvüdür:

•

Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi.
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı
İslam Konfransı Tәşkilatı;
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı;
Türkdilli Ölkәlәrin Parlament Assosiasiyası;

68 Gömrük sistemi nә demәkdir?

•

Gömrük siyasәtinin sinonimi.
Gömrük siyasәtini hәyata keçirәn dövlәt vә digәr icra strukturlarının praktiki fәaliyyәt formaları;
Gömrük siyasәtini hәyata keçirәn dövlәt vә digәr icra strukturlarının ümumi adı;
Gömrük siyasәtini hәyata keçirәn dövlәt strukturu;
Gömrük siyasәtini hәyata keçirәn dövlәt vә digәr icra strukturlarının vә elәcә dә, onların praktiki fәaliyyәt
formalarının ümumi adı

69 Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsinin 11ci maddәsinә görә, Azәrbaycan Respublikasının
gömrük orqanlarının:

•

Nizamnamәsi, bayrağı vә tanınma nişanları vardır.
Tanınma nişanları vardır;
Bayrağı vardır;
Bayrağı vә tanınma nişanları vardır;
Nizamnamәsi vardır;

70 Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 22.03.1997ci il tarixli 24 saylı qәrarı ilә:

•

Şәki şәhәrindә aksiz gömrük postu yaradılmışdır.
DGKya bilavasitә tabe olmaqla, Bakı şәhәrindә, fәaliyyәt zonası bütövlükdә Azәrbaycan Respublikasının
gömrük әrazisi olan, aksiz gömrük idarәsi yaradılmışdır;
Bakı şәhәrindә, fәaliyyәt zonası bütövlükdә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisi olan, aksiz gömrük
idarәsi yaradılmışdır;
Bakı baş gömrük idarәsinә tabe olmaqla, fәaliyyәt zonası bütövlükdә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisi
olan, aksiz gömrük idarәsi yaradılmışdır;
)DGKya bilavasitә tabe olmaqla, Bakı şәhәrindә, fәaliyyәt zonası bütövlükdә Azәrbaycan Respublikasının
gömrük әrazisi olan, aksiz gömrük postu yaradılmışdır;

71 Azәrbaycan Respulikasında gömrük işini hәyata keçirәn gömrük orqanları
Vahid sistem tәşkil edәn nәzarәttәftiş orqanıdır.

•

Nәzarәttәftiş orqanıdır;
Hüquqmühafizә orqanıdır;
Vahid sistemdir;
Vahid sistem tәşkil edәn hüquqmühafizә orqanıdır

72 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi Azәrbaycan Respublikasının bütün başqa dövlәt
orqanları, tabeçiliyindәn vә mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq, idarәlәr, müәssisәlәr vә tәşkilatlar,
habelә vәzifәli şәxslәr vә vәtәndaşlar üçün icrası mәcburi olan:

•

Yolhәrәkәt qaydalarını nizamlayan yeni normativ aktlar qәbul edә bilәr.
Öz sәlahiyyәtlәri daxilindә normativ aktlar gәbul edә bilәr;
Normativ aktlar qәbul edә bilmәz;
Normativ aktlar qәbul edә bilәr;
Dövlәt sәrhәddini dәyişә bilәr;

73 Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsinin 13cü maddәsinә görә, bir pәncәrә prinsipi nә üçün tәtbiq
olunur?

•

Mallara nәzarәti mümkün qәdәr qısa vaxtda hәyata keçirmәk
Mallara nәzarәti mümkün qәdәr dәqiqlәşdirmәk
Mallara nәzarәti avtomatlaşdırmaq
Mallara nәzarәti asanlaşdırmaq
Mallara vә nәqliyyat vasitәlәrinә nәzarәti mümkün qәdәr qısa vaxtda hәyata keçirmәk

74 Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddi:

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinin hüdudları, hәmçinin sәrbәst zonaların perimetrlәridir.
Sәrbәst zonaların perimetrlәridir;
Qömrükxana әrazilәrinin sәrhәdlәridir;
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt sәrhәddi ilә eynidir;
Xüsusi iqtisadi zonaların perimetrlәridir;

75 Azәrbaycandakı xüsusi iqtisadi zonaların әrazilәri:

•

Qonşu ölkәlәr ilә olan sәrhәdlәrin neytral zonalarında yerlәşir.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә qismәn daxildir;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn kәnarda yerlәşәn әrazilәrdir;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә daxildir
Qanunla müәyyәn olunmamışdır;

76 Azәrbaycandakı sәrbәst zonaların әrazilәri:

•

Gonşu ölkәlәr ilә olan sәrhәdlәrin neytral zonalarında yerlәşir.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә qismәn daxildirlәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn kәnarda yerlәşәn әrazilәrdir;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә daxildirlәr;
Qanunla müәyyәn olunmamışdır;

77 Gömrük әrazisi nәdir?

•

Sәrbәst gömrük zonaları.
Ölkәdә qömrük terminallarının yerlәşdiyi әrazilәr;
Ölkәnin gömrük qanunvericiliyinin tam hәcmdә fәaliyyәt göstәrdiyi әrazi;
Ölkәnin dövlәt sәrhәdlәri ilә әhatәlәnmiş әrazi;
Gömrükxana;

78 Gömrük müşayiәti nәdir?

•

Ölkәyә gәtirilmlş malların gömrük rәsmilәşdirmәlәri mәrhәlәsindәn sonra gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn
bilavasitә müşaiyәt olunması.
Maliarın gömrük rәsmilәşdirmәlәri mәrhәlәsindә gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn bilavasitә müşaiyәt olunması;
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirmәlәri mәrhәlәsindә gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn bilavasitә
müşaiyәt olunması
Nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirmәlәri mәrhәlәsindә gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn bilavasitә müşaiyәt
olunması;
Mal, nәqliyyat vasitәlәri vә sәrnişinlәrin gömrük rәsmilәşdirmәlәri mәrhәlәsindә gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn
bilavasitә müşaiyәt olunması;

79 Beynәlxalq yükdaşımalar zamanı yolda qarşısıalınmaz sәbәblәrdәn vә ya qәza nәticәsindә yüklәrin
hәrәkәtinin davam etdirilmәsi mümkün deyilsә, daşıyıcı hansı hallarda mәsuliyyәtdәn azad edilir?

•

Yükün saxlanması vә onun qeyri qanuni istifadәsinin qarşısının alınması üçün tәdbirlәr görmüşsә vә yaxınlıqdakı
gömrük idarәsinә dәqiq mәlumat vermışsә
Yükün saxlanması vә onun qeyri qanuni istifadәsinin qarşısının alınması üçün tәdbirlәr görmüşsә;
Yol polisinә mәlumat vermişsә;
Vaxtında hadisә ilә әlaqәdar yaxınlıqdakı polis şöbәsinә müraciәt etmişsә;
Yükün saxlanması vә onun qeyri qanuni istifadәsinin qarşısının alınması üçün tәdbirlәr görmüşsә vә vaxtında yük
sahibini mәlumatlandırmışsa;

80 Gömrük nәzarәti hansı nәzarәt növlәrini nәzәrdә tutur?

•

Mallara vә pasportviza rejiminә nәzarәt.
Pasportviza rejiminә nәzarәt;
Nәqliyyat vasitәlәrinә nәzarәt;
Mallara nәzarәt;
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinә nәzarәt;

81 Mallara gömrük nәzarәti hansı nәzarәt növlәrini nәzәrdә tutur;

•

İdxal mallarına nәzarәt;
İdxal, ixrac vә transit mallara nәzarәt;
İdxal vә ixrac mallarına nәzarәt;
İxrac mallarına nәzarәt;
İdxal, ixrac, transit vә antikvar mallara nәzarәt.

82 Müasir nәqliyyat vasitәlәri hansılardlr?

•

Avtomobil, dәmir yol, aviasiya, gәmi, borukәmәr, konteyner, minik vә yük heyvanları.
Avtomobil, dәmir yol, hava, su, borukәmәr;
Avtomobil, dәmir yol, aviasiya, gәmi;
Avtomobil, dәmir yol, aviasiya;
Avtomobil, dәmir yol, aviasiya, gәmi, borukәmәr, konteyner;

83 Gömrük nәzarәtinin növlәri:

•

İkitәrәfli, çoxtәrәfli
Birtәrәfli, ikitәrәfli, çoxtәrәfli
Birtәrәfli, ikitәrәfli, birgә
Birtәrәfli, ikitәrәfli, birgә, çoxtәrәfli ;
Birtәrәfli, ikitәrәfli;

84 Birtәrәfli gömrük nәzarәti rejimindә…

•

ancaq nәqliyyat vasitәlәri üçün gömrük nәzarәti hәyata keçirir.
hәr ölkәnin gömrük organı birlikdә gömrük nәzarәti hәyata keçirir;
ölkәlәrdәn birinin gömrük orqanı gömrük nәzarәti hәyata keçirir;
hәr ölkәnin gömrük organı ayrılıqda gömrük nәzarәti hәyata keçirir;
ancaq mallar üçün gömrük nәzarәti hәyata keçirir;

85 İkitәrәfli gömrük nәzarәti rejimindә…

•

ancaq nәqliyyat vasitәlәri üçün gömrük nәzarәti hәyata keçirir.
hәr ölkәnin gömrük organı birlikdә gömrük nәzarәti hәyata keçirir;
ölkәlәrdәn birinin gömrük orqanı gömrük nәzarәti hәyata keçirir;
hәr ölkәnin gömrük organı ayrılıqda gömrük nәzarәti hәyata keçirir;
ancaq mallar üçün gömrük nәzarәti hәyata keçirir;

86 Birgә gömrük nәzarәti rejimindә…

•

ancaq nәqliyyat vasitәlәri üçün gömrük nәzarәti hәyata keçirir.
hәr ölkәnin gömrük organı birlikdә gömrük nәzarәti hәyata keçirir;
ölkәlәrdәn birinin gömrük orqanı gömrük nәzarәti hәyata keçirir;
hәr ölkәnin gömrük organı ayrılıqda gömrük nәzarәti hәyata keçirir;
ancaq mallar üçün gömrük nәzarәti hәyata keçirir;

87 Gömrük nәzarәtinin formaları:

•

Sәnәdlәrin yoxlanması, baxış, müayinә, hügugi ekspertiza, icazә;
Sәnәdlәrin yoxlanması, baxış, müayinә
Baxış, müayinә;
Sәnәdlәrin yoxlanması, müayinә;
Sәnәdlәrin yoxlanması, baxış, müayinә, hügugi ekspertiza;

88 Gömrük nәzarәtinin metodları aşağıdakılardlr: (Doğru olmayanı göstәr)

•

Vizual nәzarәt.
Tam nәzarәt;
Stasionar nәzarәt;
Nәqliyyat vasitәsinin hәrәkәti zamanı nәzarәt;
Seçmә nәzarәt;

89 Beynәlxalq yükdaşımalar zamanı gömrük nәzarәti prosedurunu başlamağa әsas verәn sәnәd:

•

Vәtәndaşın xarici pasportu.
Yükgömrük bәyannamәsi (YGB);
Yüknәqliyyat qaimәsi (YNQ);
İnvoys
Alqısatqı müqavilәsi;

90 Beynәlxalq yükdaşımalarda tәtbq olunan beşmәrhәlәli gömrük nәzarәt prosedurunun 1ci mәrhәlәsindә
hansı әmәliyyat yerinә yetirilir?

•

Gömrük müayinәsi hәyata keçirilir.
Gömrük ödәnclәrinin hesablanma dәqiqliyi, güzәştlәrin qanunamüvafiqliyi, ödәnclәrin hesaba daxil olması
yoxlanılır;
Ödәnchesablaşma әmәliyyatlarıının qanuniliyi, vә valyuta nәzarәti qanunvericiliyinә riayәt olunması yoxlanılır;
YGBdә göstәrilәn mәlumatlara formalmәntiqi nәzarәt hәyata keçirilir;
Statistik mәlumatların dәqәqliyi yoxlanılır;

91 Beynәlxalq yükdaşımalarda tәtbq olunan beşmәrhәlәli gömrük nәzarәt prosedurunun 2ci mәrhәlәsindә
hansı әmәliyyat yerinә yetirilir?

•

Gömrük müayinәsi hәyata keçirilir.
Gömrük ödәnclәrinin hesablanma dәqiqliyi, güzәştlәrin qanunamüvafiqliyi, ödәnclәrin hesaba daxil olması
yoxlanılır;
Ödәnchesablaşma әmәliyyatlarıının qanuniliyi, vә valyuta nәzarәti qanunvericiliyinә riayәt olunması yoxlanılır
YGBdә göstәrilәn mәlumatlara formalmәntiqi nәzarәt hәyata keçirilir;
Statistik mәlumatların dәqәqliyi yoxlanılır;

92 Beynәlxalq yükdaşımalarda tәtbq olunan beşmәrhәlәli gömrük nәzarәt prosedurunun 3cü mәrhәlәsindә
hansı әmәliyyat yerinә yetirilir?

•

Gömrük müayinәsi hәyata keçirilir.
Gömrük ödәnclәrinin hesablanma dәqiqliyi, güzәştlәrin qanunamüvafiqliyi, ödәnclәrin hesaba daxil olması
yoxlanılır
Ödәnchesablaşma әmәliyyatlarıının qanuniliyi, vә valyuta nәzarәti qanunvericiliyinә riayәt olunması yoxlanılır;
YGBdә göstәrilәn mәlumatlara formalmәntiqi nәzarәt hәyata keçirilir;
Statistik mәlumatların dәqәqliyi yoxlanılır;

93 Beynәlxalq yükdaşımalarda tәtbq olunan beşmәrhәlәli gömrük nәzarәt prosedurunun 4cü mәrhәlәsindә
hansı әmәliyyat yerinә yetirilir?

•

Gömrük müayinәsi hәyata keçirilir.
Gömrük ödәnclәrinin hesablanma dәqiqliyi, güzәştlәrin qanunamüvafiqliyi, ödәnclәrin hesaba daxil olması
yoxlanılır;
Ödәnchesablaşma әmәliyyatlarıının qanuniliyi, vә valyuta nәzarәti qanunvericiliyinә riayәt olunması yoxlanılır;
YGBdә göstәrilәn mәlumatlara formalmәntiqi nәzarәt hәyata keçirilir;
Statistik mәlumatların dәqәqliyi yoxlanılır;

94 Beynәlxalq yükdaşımalarda tәtbq olunan beşmәrhәlәli gömrük nәzarәt prosedurunun 5ci mәrhәlәsindә
hansı әmәliyyat yerinә yetirilir?

•

Gömrük müayinәsi hәyata keçirilir
Gömrük ödәnclәrinin hesablanma dәqiqliyi, güzәştlәrin qanunamüvafiqliyi, ödәnclәrin hesaba daxil olması
yoxlanılır;
Ödәnchesablaşma әmәliyyatlarıının qanuniliyi, vә valyuta nәzarәti qanunvericiliyinә riayәt olunması yoxlanılır;
YGBdә göstәrilәn mәlumatlara formalmәntiqi nәzarәt hәyata keçirilir;
Statistik mәlumatların dәqәqliyi yoxlanılır;

95 Yaşıl dәhlizdәn keçәn sәrnişinin baqajı gömrük orqanları tәrәfindәn:

•

Texniki nәzarәt cihazları vasitәsi ilә mütlәq yoxlanılır.
Yoxlanılmır;
Seçmә olaraq yoxlanılır;
Mütlәq yoxlanılır;
Baxış keçirdikdәn sonra yoxlanılıbyoxlanılmayacağı barәdә qәrar verilir;

96 Sәrnişinlәrin gömrük nәzarәti zamanı yaşıl vә ya qırmızı dәhlizdәn keçmәk qәrarını:

•

“Yaşıl” dәhliz ancaq diplomatik agentlәr üçün nәzәrdә tutulub.
Gömrük orqanının sәlahiyyәtli nümayәndәsi gömrük bәyannamәsinә nәzarәt etdikdәn sonra verir;
Gömrük orqanının sәlahiyyәtli nümayәndәsi verir;
Baxış aparan gömrük işçisi verir;
Sәrnişinin özü verir;

97 Gömrük nәzarәti zonaları:

•

Gömrük rәsmilәşdirilmәlәri aparılan, gömrük orqanları yerlәşәn vә gömrük sәrhәddi boyu yerlәşәn vә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin müәyyәn etdiyi digәr әrazilәrdir
Gömrük orqanları yerlәşәn әrazilәrdir;
Gömrük sәrhәddi boyu yerlәşәn әrazilәrdir;
Gömrük rәsmilәşdirilmәlәri aparılan әrazilәrdir;
Gömrük rәsmilәşdirilmәlәri aparılan, gömrük orqanları yerlәşәn vә gömrük sәrhәddi boyu yerlәşәn әrazilәrdir;

98 Gömrük nәzarәti üçün istifadә olunan sәnәdlәr әn azı neçә il saxlanılmalıdır?

•

5
3
2

1
4

99 Avtomobillә yükdaşımalarda gömrük nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi üçün lazım oian sәnәdlәr:

•

Qaimәnin tәrtib edilmә yeri vә tarixi, göndәrәnin adı vә ünvanı, daşıyıcının adı vә ünvanı, yükün daşınmaya
qәbul edildlyi yer, tarixi vә tәhvil verilmәsi nәzәrdә tutulan yer, alıcının adı vә ünvanı, yükün qәbul edilmiş şәrti
işarәsi vә qablaşdırma üsulu, tәhlükәli yüklәr üşün onların işarәsi, yük yerlәrinin sayı.
Әsas bәyannamәnin üç nüsxәsi, yük cәdvәlinin üç nüsxәsi, bort ehtiyatlarının sadә siyahısının iki nüsxәsi;
Gәminin adı, onun bayrağı, limanın adı, gәlmә tarixi, kapitanın soyadı, ekipaj üzvlәrinin sayı, sәrnişin vә baqajın
miqdarı, yola düşmә limanı, valyuta, yüklәrin adı vә miqdarı, konosament vә manifestlәrin siyahısı;
Kapitanın yazılı ifadәsi, gәmi şәhadәtnamәsi, ekipajın siyahısı, sәrnişinlәrin vә bagajın siyahısı, gәmi tәchizatının
vә daşınan yükün sәnәdlәri
Qaimә, yük vәrәqәsi, varsa, Beynәlxalq Yük Daşımaları kitabçası (Karnet

100 Hava gәmilәrindә gömrük nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi üçün lazım oian sәnәdlәr:

•

Qaimәnin tәrtib edilmә yeri vә tarixi, göndәrәnin adı vә ünvanı, daşıyıcının adı vә ünvanı, yükün daşınmaya
qәbul edildlyi yer, tarixi vә tәhvil verilmәsi nәzәrdә tutulan yer, alıcının adı vә ünvanı, yükün qәbul edilmiş şәrti
işarәsi vә qablaşdırma üsulu, tәhlükәli yüklәr üşün onların işarәsi, yük yerlәrinin sayı
Әsas bәyannamәnin üç nüsxәsi, yük cәdvәlinin üç nüsxәsi, bort ehtiyatlarının sadә siyahısının iki nüsxәsi;
Gәminin adı, onun bayrağı, limanın adı, gәlmә tarixi, kapitanın soyadı, ekipaj üzvlәrinin sayı, sәrnişin vә baqajın
miqdarı, yola düşmә limanı, valyuta, yüklәrin adı vә miqdarı, konosament vә manifestlәrin siyahısı;
Kapitanın yazılı ifadәsi, gәmi şәhadәtnamәsi, ekipajın siyahısı, sәrnişinlәrin vә bagajın siyahısı, gәmi tәchizatının
vә daşınan yükün sәnәdlәri;
Qaimә, yük vәrәqәsi, varsa, Beynәlxalq Yük Daşımaları kitabçası (Karnet);

101 Gömrük orqanınn vәzifәli şәxsinin deklarantdan gömrük nәzarәti mәqsәdi üçün әlavә sәnәdlәr tәlәb
etmәk hüququ:

•

Prokurorun müvafiq sanksiyasından sonra yaranır.
Yoxdur
Var
Qanunla müәyyәnlәşmәyib;
Mәhduddur;

102 Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan digәr sәnәdlәr aşağıdakılardır:

•

Müqavilә, invoys, TIRkarnet, CMR, gömrük bәyannamәsi, Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn
tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı vә s.
Gömrük bәyannamәsi, gömrük orqanları tәrәfindәn verilәn müxtәlif icazәlәr, attestatlar vә s.;
Konosament, gaimә, TIRkarnet, CMR, yoldaşıma cәdvәli, vaqon vәrәqi, tәhvil cәdvәli, fraxt müqavilәsi, baqaj
gәbzi vә s.;
Müqavilә, hesabfaktura, invoys, gablaşdırma sәnәdlәri vә s.;
Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı, keyfiyyәt sertifikatı,
karantin vә icazә sәnәdlәri, sәrhәd buraxılış vәrәqәlәri vә s.;

103 Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan gömrük sәnәdlәri aşağıdakılardır:

•

Müqavilә, hesabfaktura, invoys, gablaşdırma sәnәdlәri vә s.;
Konosament, gaimә, TIRkarnet, CMR, yoldaşıma cәdvәli, vaqon vәrәqi, tәhvil cәdvәli, fraxt müqavilәsi, baqaj
gәbzi vә s.;
Gömrük bәyannamәsi, gömrük orqanları tәrәfindәn verilәn müxtәlif icazәlәr, attestatlar vә s.;
Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı, keyfiyyәt sertifikatı,
karantin vә icazә sәnәdlәri, sәrhәd buraxılış vәrәqәlәri vә s.;
Müqavilә, invoys, TIRkarnet, CMR, gömrük bәyannamәsi, Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn
tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı vә s.

104 Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan nәqliyyat sәnәdlәri aşağıdakılardır:

•

Konosament, gaimә, TIRkarnet, CMR, yoldaşıma cәdvәli, vaqon vәrәqi, tәhvil cәdvәli, fraxt müqavilәsi, baqaj
gәbzi vә s.;

Gömrük bәyannamәsi, gömrük orqanları tәrәfindәn verilәn müxtәlif icazәlәr, attestatlar vә s.;
Müqavilә, invoys, TIRkarnet, CMR, gömrük bәyannamәsi, Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn
tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı vә s.
Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı, keyfiyyәt sertifikatı,
karantin vә icazә sәnәdlәri, sәrhәd buraxılış vәrәqәlәri vә s.;
Müqavilә, hesabfaktura, invoys, gablaşdırma sәnәdlәri vә s.;

105 Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan ticarәt sәnәdlәri aşağıdakılardır:

•

Konosament, gaimә, TIRkarnet, CMR, yoldaşıma cәdvәli, vaqon vәrәqi, tәhvil cәdvәli, fraxt müqavilәsi, baqaj
gәbzi vә s.;
Müqavilә, invoys, TIRkarnet, CMR, gömrük bәyannamәsi, Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn
tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı vә s.
Müqavilә, hesabfaktura, invoys, gablaşdırma sәnәdlәri vә s.;
Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı, keyfiyyәt sertifikatı,
karantin vә icazә sәnәdlәri, sәrhәd buraxılış vәrәqәlәri vә s.;
Gömrük bәyannamәsi, gömrük orqanları tәrәfindәn verilәn müxtәlif icazәlәr, attestatlar vә s.;

106 Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan sәnәdlәr aşağıdakı qruplara ayrılır:

•

Ticarәt sәnәdlәri, nәqliyyat sәnәdlәri, gömrük sәnәdlәri, gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan digәr sәnәdlәr;
Nәqliyyat sәnәdlәri, gömrük sәnәdlәri, gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan digәr sәnәdlәr.
Ticarәt sәnәdlәri, nәqliyyat sәnәdlәri, gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan digәr sәnәdlәr;
Ticarәt sәnәdlәri, nәqliyyat sәnәdlәri, gömrük sәnәdlәri;
Ticarәt sәnәdlәri, gömrük sәnәdlәri, gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan digәr sәnәdlәr;

107 Diplomatik agent xidmәti vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn, üçüncü ölkә әrazisindәn keçirsә:

•

O vә onun ailә üzvlәri bu ölkәdәn bütün immunitetlәri alırlar;
Ölkәlәr arası müvafiq saziş mövcuddursa, ona uyğun immunitet alır.
O heç bir imtiyaza sahib deyil;
O tranzit üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi immunitet alır;
O vә onun ailә üzvlәri tranzit üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi immunitet alırlar;

108 Diplomatik poçt açıla vә ya yubadıla bilmәz, әgәr:

•

Diplomatik poçtun bütün baqajları (yerlәri) onları fәrqlәndirәn vә diplomatik poçta aid olduğunu müәyyәn
etmәyә imkan verәn әlamәtlәrә malikdirlәrsә;
Azәrbaycan Respublikasının diplomatik poçtun getdiyi vә ya gәldiyi ölkә ilә müvaviq sazişi varsa;
Diplomatik poçt diplomatik kuryerlә müşayәt olunursa;
Diplomatik poçtun bütün baqajları (yerlәri) onları fәrqlәndirәn vә diplomatik poçta aid olduğunu müәyyәn
etmәyә imkan verәn әlamәtlәrә malikdirlәrsә vә diplomatik kuryerlә müşayәt olunursa;
Diplomatik poçt şәffaf valizdә qablaşdırılıbsa.

109 Diplomatik vә konsul poçtu:

•

Diplomatik vә ya konsul kuryeri ilә müşayәt olunan, vә ya adi rabitә kanalı ilә bir ölkәdәn digәrinә göndәrilәn
sәnәd vә mallardır.
Diplomatik vә ya konsul kuryeri ilә müşayәt olunan, vә ya adi rabitә kanalı ilә bir ölkәdәn digәrinә göndәrilәn,
xüsusi valizlәrdә gablaşdırılmış, möhürlәnmiş vә işarәlәnmiş sәnәd vә mallardır.
Diplomatik vә ya konsul kuryeri ilә müşayәt olunan, vә ya adi rabitә kanalı ilә bir ölkәdәn digәrinә göndәrilәn,
xüsusi valizlәrdә gablaşdırılmış, möhürlәnmiş vә işarәlәnmiş, daxilindә yalnız rәsmi istifadә üçün nәzәrdә tutulan
sәnәd vә mallardır.
Diplomatik vә ya konsul kuryeri ilә müşayәt olunan mallardır.
Diplomatik vә ya konsul kuryeri ilә müşayәt olunan, vә ya adi rabitә kanalı ilә bir ölkәdәn digәrinә göndәrilәn
mallardır.

110 1967ci il Vyana konvensiyasının 37ci maddәsinә uyğun olaraq:
Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә gәlәn diplomatik agentlәrә tәtbiq olunan güzәştlәr dövlәtlәrarası müqavilә
әsasında onların ailә üzvlәrinә dә şamil edilә bilәr;

•

Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә gәlәn diplomatik agentlәrә tәtbiq olunan güzәştlәr onların ailә üzvlәrinә vә
onlarla birlikdә hәrәkәt edәn nümayәndә heyәtinә dә şamil edilir.
Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә gәlәn diplomatik agentlәrә tәtbiq olunan güzәştlәr dövlәtlәrarası müqavilә
әsasında onların ailә üzvlәrinә dә şamil edilir;
Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә gәlәn diplomatik agentlәrә tәtbiq olunan güzәştlәr onlarla birlikdә yaşayan
ailә üzvlәrinә dә şamil edilir;
Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә gәlәn diplomatik agentlәrә tәtbiq olunan güzәştlәr onların ailә üzvlәrinә
şamil edilimir;

111 Diplomatik agent gömrük sәrhәdini keçәrkәn, gömrük nәzarәti nәticәsindә gömrük qanunvericiliyinin
pozulması faktı aşkar edilәrsә, bu barәdә gömrük orqanının sәlahiyyәtli şәxsi tәrәfindәn protokol әvәzinә
xüsusi akt tәrtib olunur. Çünki,

•

Akt sadәdir vә onun tәtib olunması az vaxt aparır.
Akt xarici dildә tәrtib olunur;
Gömrük orqanının sәlahiyyәtli şәxsi ganun pozuntusu faktını istәnәlәn formada rәsmilәşdirә bilәr;
İstәnilәn qömrük qanunvericiliyi pozulması halında akt tәrtib olunur;
Diplomatik agent mәhkәmә immunitetinә malik olduğu üçün, galdığı ölkәnin qanunlarına görә protokol vasitәsi
ilә hüquqi mәsuliyyәtә cәlb oluna bilmәz

112 1961ci il Vyana Konvensiyasının 36cı maddәsinә görә, diplomatik agentin şәxsi baqajı:

•

Diplomatik kuryerlә göndәrilmәlidir.
Gömrük müayinәsindәn azad edilir;
Gömrük müayinәsindәn azad edilmir;
Bir qayda olaraq, gömrük müayinәsindәn azad edilir, lakin, kifayәt qәdәr әsas varsa, hәmin baqaj müayinәyә cәlb
oluna bilәr;
Ölkәnin gömrük qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş adi qaydada gömrük müayinәsinә cәlb olunur.

113 Xarici ölkәlәrin Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә olan diplomatik nümayәndәliklәrinin mal vә
nәqliyyat vasitәlәri Azәrbaycan Respublikası gömrük sәrhәdindәn keçirilәrkәn onlara hansı gömrük
güzәştlәri tәtbiq olunur?

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin keçirilmәsinin nәzәrdә
tutulmuş qaydasına riayәt edilmәsi şәrtilә, gömrük rüsumlarından, vergilәrdәn vә digәr gömrük ödәnişlәrindәn
azad erilirlәr;
Gömrük nәzarәtindәn azad edilirlәr;
Gömrük nәzarәtindәn vә gömrük rüsumlarından, vergilәrdәn vә digәr gömrük ödәnişlәrindәn azad erilirlәr;
Gömrük güzәştlәri nәzәrdә tutulmayıb.
Onlar, gömrük rüsumlarından, vergilәrdәn vә digәr gömrük ödәnişlәrindәn azad erilirlәr;

114 1963ci il Vyana Konvensiyasına görә diplomatik agent termini ilә kimlәr adlanır?

•

Diplomatik tәmsilçiliyin başçısı vә üzvlәri
Diplomatik heyәtin başçısı;
Diplomatik dәrәcәsi olan diplomatik heyәt üzvlәri;
Diplomatik heyәtin bütün üzvlәri;
Diplomatik heyәtin başçısı vә onun ailә üzvlәri.

115 Diplomatik münasibәtlәr barәdә vә universal xarakterli beynәlxalq tәşkilatlarda dövlәtlәrin tәmsilçiliyi
barәdә әn vacib konvensiyalar Vyanada müvafiq olaraq neçәnci illәrdә imzalanmışlar?

•

1947, 1975;
1946, 1969.
1963, 1975;
1963, 1969;
1969, 1975;

116 Gömrük bәyannamәsinin, sәnәdlәrin, malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin yoxlanılması Azәrbaycan
Respublikası Gömrük Mәcәllәsinin 131ci maddәsindә göstәrilәn mallar üçün әn geci neçә gün әrzindә
hәyata keçirilir?

•

3
1
30
20
10

117 Gömrük bәyannamәsinin, sәnәdlәrin, malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin yoxlanılması ümumi halda әn
geci neçә gün әrzindә hәyata keçirilir?

•

3
1
30
20
10

118 Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsinә görә aparma zamanı mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin
gömrük nәzarәti altnda olma müddәti nә hesab olunur?

•

Gömrük bәyannamәsi qәbul olunduğu andan Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdini keçdiyi ana gәdәr.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdini keçdiyi andan nәzarәtdәn buraxıldığı ana gәdәr;
Gömrük bәyannamәsi tәqdim olunduğu andan nәzarәtdәn buraxıldığı ana gәdәr;
Gömrük bәyannamәsi qәbul olunduğu andan nәzarәtdәn buraxıldığı ana gәdәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdini keçdiyi andan Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdini
keçdiyi ana gәdәr;

119 Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsi 188ci maddәsinә görә gәtirmә zamanı mal vә nәqliyyat
vasitәlәrinin gömrük nәzarәti altnda olma müddәti nә hesab olunur?

•

Gömrük bәyannamәsi qәbul olunduğu andan Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdini keçdiyi ana gәdәr.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdini keçdiyi andan nәzarәtdәn buraxıldığı ana gәdәr;
Gömrük bәyannamәsi tәqdim olunduğu andan nәzarәtdәn buraxıldığı ana gәdәr;
Gömrük bәyannamәsi qәbul olunduğu andan nәzarәtdәn buraxıldığı ana gәdәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdini keçdiyi andan Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdini
keçdiyi ana gәdәr;

120 Gömrük nәzarәtindәn nәlәrin keçirilmәsi zәruridir?

•

Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulan hallar istisna edilmәklә, Azәrbaycan
Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçәn bütün vәtәndaşlar, mallar vә nәqliyyat vasitәlәri.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn bütün mallar;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn bütün mallar vә nәqliyyat vasitәlәri;
Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulan hallar istisna edilmәklә, Azәrbaycan
Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn bütün mallar;
Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulan hallar istisna edilmәklә, Azәrbaycan
Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn bütün mallar vә nәqliyyat vasitәlәri

121 Şәxsi müayinә tәtbiq olunması barәdә qәrarı qәbul edir:

•

Gömrük idarәsinin rәisi vә ya onu әvәz edәn şәxs.
Gömrük nәzarәti aparan mәmur;
Gömrük orqanının vәzifәli şәxslәri;
Gömrük orqanının rәisi;
Gömrük orqanının rәisi vә ya onu әvәz edәn şәxs;

122 Şәxsi müayinә:
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddini keçәn hәr bir Azәrbaycan vәtәndaşına tәtbiq olunur.
Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsi 185ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş azadetmә halları istisna
olmaqla, sәrhәddi keçәn hәr kәsә tәtbiq olunur;

•

•

İnsan hüquq vә azadlığı normalarını pozmamaq mәqsәdi ilә, gömrük nәzarәtinin müstәsna forması kimi nәzәrdә
tutulur;
Tәtbiq olunması qanunla qadağandır;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddini keçәn hәr bir әcnәbi vәtәndaşa tәtbiq olunur;

123 Gömrük nәzarәti keçirilәrkәn, kifayәtetmә prinsipi normativ aktlarda öz әksini tapmırsa:

•

Yetәrli gömrük nәzarәti forması gömrük idarәsinin rәisi tәrәfindәn seçilir;
Yetәrli gömrük nәzarәti forması gömrük orqanının vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn seçilir;
Gömrük orqanının vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn Gömrük Mәcәllәsinin müddәaları әvәzinә digәr yetәrli gömrük
nәzarәti forması seçilir.
Gömrük idarәsinin rәisi tәrәfindәn Gömrük Mәcәllәsinin müddәaları әvәzinә digәr yetәrli gömrük nәzarәti forması
seçilir
Belә mallar gömrük sәrhәddindә müsadirә olunur;

124 Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsi 185ci maddәsinә görә Azәrbaycan Respublikasının
gömrük sәrhәddini keçәrkәn gömrük nәzarәtinin müәyyәn formalarından azadetmә:

•

Azәrbaycan Respublikasının dövlәtlәrarası müqavilәlәrinә uyğun olaraq, bu müqavilәlәr tәsdiq edildikdәn sonra
gömrük idarәsinin rәisinin xüsusi sәrәncamı ilә hәyata keçirilir.
Gömrük idarәsinin rәisinin xüsusi sәrәncamı ilә hәyata keçirilir.
Azәrbaycan Respublikasının dövlәtlәrarası müqavilәlәrinә uyğun olaraq hәyata keçirilir;
Azәrbaycan Respublikasının dövlәtlәrarası müqavilәlәrinә uyğun olaraq, bu müqavilәlәr tәsdiq edildikdәn sonra
hәyata keçirilir;
Nәzәrdә tutulmayıb;

125 Gömrük yoxlamasından azad olunmuş şәxslәrin gömrük sәrhәddindәn buraxılması zamanı gömrük
nәzarәti bu şәxslәrin:

•

Heç bir gömrük nәzarәti keçirilmir.
Vizual nәzarәti vasitәsi ilә hәyata keçirilir.
Şәxsi müayinәsi ilә mәhdudlaşır;
Sәnәdlәrinin yoxlanılması ilә mәhduddur;
Baqajlarına gömrük baxışından ibarәtdir;

126 Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsi 185ci maddәsinә görә Azәrbaycan Respublikasının
gömrük sәrhәddini keçәrkәn gömrük yoxlamasından azaddır:

•

Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin vә onunla birlikdә gedәn ailә üzvlәrinin şәxsi baqajlarıı;
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin şәxsi baqajı;
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin vә onunla birlikdә gedәn ailә üzvlәrinin, öz deputat vә xidmәt
vәzivәlәrinin icrası ilә әlaqәdar Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddini keçәn Azәrbaycan Respublikası
Milli Mәclisinin deputatlarının, Azәrbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrә müvәkkilinin (Ombusmanın),
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin üzvlәrinin şәxsi baqajları.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin vә onunla birlikdә gedәn ailә üzvlәrinin, öz deputat vә xidmәt
vәzivәlәrinin icrası ilә әlaqәdar Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddini keçәn Azәrbaycan Respublikası
Milli mәclisinin deputatlarının, Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin üzvlәrinin şәxsi baqajları;
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin vә onunla birlikdә gedәn nümayәndә heyәtinin şәxsi baqajları;

127 Hansı mallar tәkrar ixrac gömrük proseduru altında yerlәşdirilir?

•

Xarici mallar gömrük әrazisindәn aparıldıqda
İxrac olunmuş malların ixrac edildiyi vaxtdan üç il әrzindә eyni vәziyyәtdә, gömrük әrazisinә tam vә bir hissәsi
qaytarıldıqda
Daxili bazarda satılma, istifadә vә ya istehlak üçün nәzәrdә tutulan xarici mallar
Tәkrar idxal üçün nәzәrdә tutulmuş daxili mallar
Gömrük әrazisindәn kәnarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar

128 Hansı mallar ixrac gömrük proseduru altında yerlәşdirilir?
Xarici mallar gömrük әrazisindәn aparıldıqda

•

Tәkrar idxal üçün nәzәrdә tutulmuş daxili mallar
Gömrük әrazisindәn kәnarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar
İxrac olunmuş malların ixrac edildiyi vaxtdan üç il әrzindә eyni vәziyyәtdә, gömrük әrazisinә tam vә bir hissәsi
qaytarıldıqda
Daxili bazarda satılma, istifadә vә ya istehlak üçün nәzәrdә tutulan xarici mallar

129 Xüsusi gömrük prosedurlarına hansılar aiddir?

•

Sәrbәst zona vә xüsusi istifadә
Tranzit vә emal
Tranzit, saxlanc, sәrbәst zona, xüsusi istifadә vә emal
Saxlanc, sәrbәst zona, xüsusi istifadә vә emal
Tranzit, saxlanc, sәrbәst zona vә emal

130 Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinin 1ci maddәsinә görә gömrük proseduru nәdir?

•

Gömrük nәzarәti altında olan nәqliyyat vasitәlәrinin yerlәşdirilә bilәcәyi ixrac, tәkrar ixrac, müvәqqәti ixrac,
sәrbәst dövriyyә üçün buraxılış, tәkrar idxal vә xüsusi gömrük prosedurlarından biri
Gömrük nәzarәti altında olan mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin yerlәşdirilә bilәcәyi ixrac, tәkrar ixrac, müvәqqәti
ixrac, sәrbәst dövriyyә üçün buraxılış, tәkrar idxal vә xüsusi gömrük prosedurlarından biri
Gömrük nәzarәti altında olan malların yerlәşdirilә bilәcәyi xüsusi gömrük prosedurlarından biri
Gömrük nәzarәti altında olan mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin yerlәşdirilә bilәcәyi xüsusi gömrük prosedurlarından
biri
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin yerlәşdirilә bilәcәyi ixrac, tәkrar ixrac, müvәqqәti ixrac, sәrbәst dövriyyә üçün
buraxılış, tәkrar idxal vә xüsusi gömrük prosedurlarından biri

131 Tәkrar ixrac nә zaman bәyan olunur?

•

Gәtirilmiş malların Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn çıxarılmasından әn çox 6 ay öncә.
Mallar Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәrkәn;
Mallar Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn çıxarılarkәn;
Mallar xarici ölkәnin gömrük әrazisindә olarkәn;
Mallar Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindә olarkәn;

132 İxrac zamanı vergidәn azadetmәlәr hansı әsasla qüvvәyә minir?

•

Azәrbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyi;
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük komitәsinin sәrәncamı.
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sәrәncamı;
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin qәrarı;

133 Mallar Azәrbaycan Respublikasının sәrbәst zonaları әrazisindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük
әrazisinin qalan hissәsinә gәtirilәrkәn vә ya Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnara aparılarkәn:

•

Gömrük rüsumları, vergilәr alınmır, ancaq, iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilir;
Gömrük rüsumları, vergilәr alınmır, iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilmir;
Malın mәnşәyindәn asılı olaraq gömrük rüsumları, vergilәr alınır vә iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilir
Vergilәr ödәnilir, digәr mәhdudiyyәtlәr qoyulmur;
Gömrük rüsumları, vergilәr vә digәr gömrük ödәnişlәri ödәnilir vә iqtisadi siyasәt tәdbirlәrinә vә digәr
mәhdudiyyәtlәrә riayәt edilir;

134 Xarici mallar Azәrbaycan Respublikasının sәrbәst zonalarına gәtirilmәsi vә ya onların sәrbәst zonalarda
yerlәşdirilmәsi zamanı:

•

Gömrük rüsumları, vergilәr vә digәr gömrük ödәnişlәri ödәnilir vә iqtisadi siyasәt tәdbirlәrinә vә digәr
mәhdudiyyәtlәrә riayәt edilir;
Gömrük rüsumları, vergilәr alınmır, ancaq, iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilir;
Vergilәr ödәnilir, digәr mәhdudiyyәtlәr qoyulmur.
Gömrük rüsumları, vergilәr alınmır, iqtisadi siyasәt tәdbirlәri tәtbiq edilmir
Gömrük rüsumları ödәnilir, digәr mәhdudiyyәtlәr qoyulmur;

135 Azәrbaycan Respublikasının sәrbәst zonalarında hansı fәaliyyәt növlәrinә icazә verilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinin müddәalarına riarәt etmәk şәrti ilә malların pәrakәndә satışı
istisna edilmәklә, mallarla istehsal vә kommersiya fәaliyyәtinә.
Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinin müddәalarına riarәt etmәk şәrti ilә malların idxalına vә
ixracına;
Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinin müddәalarına riarәt etmәk şәrti ilә mallarla istehsal vә
kommersiya fәaliyyәtinә;
Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinin müddәalarına riarәt etmәk şәrti ilә malların topdan satışı
fәaliyyәtinә;
Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinin müddәalarına riarәt etmәk şәrti ilә mallarla istehsal
fәaliyyәtinә;

136 Hansı mallar tәkrar idxal gömrük proseduru altında yerlәşdirilir?

•

Xarici mallar gömrük әrazisindәn aparıldıqda
Tәkrar idxal üçün nәzәrdә tutulmuş daxili mallar
Gömrük әrazisindәn kәnarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar
İxrac olunmuş malların ixrac edildiyi vaxtdan üç il әrzindә eyni vәziyyәtdә, gömrük әrazisinә tam vә bir hissәsi
qaytarıldıqda
Daxili bazarda satılma, istifadә vә ya istehlak üçün nәzәrdә tutulan xarici mallar

137 Hansı mallar sәrbәst dövriyyә üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerlәşdirilir?

•

Xarici mallar gömrük әrazisindәn aparıldıqda
Gömrük әrazisindәn kәnarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar
İxrac olunmuş malların ixrac edildiyi vaxtdan üç il әrzindә eyni vәziyyәtdә, gömrük әrazisinә tam vә bir hissәsi
qaytarıldıqda
Daxili bazarda satılma, istifadә vә ya istehlak üçün nәzәrdә tutulan xarici mallar
Tәkrar idxal üçün nәzәrdә tutulmuş daxili mallar

138 Malların mәhv edilmәsi vә yaranan tullantıların zәrәrsizlәşdirilmәsi kimin vәsaiti hesabına hәyata
keçirilir?

•

Daşıyıcının.
Dövlәtin;
Mal sahibinin;
İxracatçının;
İdxalatçının;

139 Hansı mallar müvәqqәti ixrac gömrük proseduru altında yerlәşdirilir?

•

Tәkrar idxal üçün nәzәrdә tutulmuş daxili mallar
Xarici mallar gömrük әrazisindәn aparıldıqda
Gömrük әrazisindәn kәnarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar
İxrac olunmuş malların ixrac edildiyi vaxtdan üç il әrzindә eyni vәziyyәtdә, gömrük әrazisinә tam vә bir hissәsi
qaytarıldıqda
Daxili bazarda satılma, istifadә vә ya istehlak üçün nәzәrdә tutulan xarici mallar

140 Mallar Azәrbaycan Respublikasının sәrbәst zonalarında hansı müddәtlәrdә yerlәşdirilә bilәr?

•

Qeyrimәhdud.
2 il;
1 il;
6 ay;
3 il;

141 Malların müvәqqәti idxal (ixrac) müddәtlәri, bir qayda olaraq, aşağıdakı zamanla mәhdudlaşır:
Qeyrimәhdud

•

2 il;
1 il;
6 ay;
3 il;

142 Xaricdә emal xüsusi gömrük proseduru altında hansı mallar yerlәşdirilir?

•

Gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn azad edilmәklә sәrbәst dövriyyәyә buraxılan xarici mallar
Vergilәr, rüsumlar vә ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq olunmadan gömrük әrazisindә bir vә ya bir neçә emal
әmәliyyatında istifadә edilәn xarici mallar
Tәkrar ixrac üçün nәzәrdә tutulmuş xarici mallar
Emal üçün gömrük әrazisindәn müvәqqәti ixrac edilәn daxili mallar
Gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn azad edilmәklә bu prosedurun mәqsәdinә uyğun olaraq istifadә üçün sәrbәst
dövriyyәyә buraxılan xarici mallar

143 Daxildә emal proseduru altında hansı mallar yerlәşdirilir?

•

Gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn azad edilmәklә sәrbәst dövriyyәyә buraxılan xarici mallar
Vergilәr, rüsumlar vә ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq olunmadan gömrük әrazisindә bir vә ya bir neçә emal
әmәliyyatında istifadә edilәn xarici mallar
Tәkrar ixrac üçün nәzәrdә tutulmuş xarici mallar
Emal üçün gömrük әrazisindәn müvәqqәti ixrac edilәn daxili mallar
Gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn azad edilmәklә bu prosedurun mәqsәdinә uyğun olaraq istifadә üçün sәrbәst
dövriyyәyә buraxılan xarici mallar

144 Son istifadә xüsusi gömrük proseduru altında hansı mallar yerlәşdirilir?

•

Gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn azad edilmәklә sәrbәst dövriyyәyә buraxılan xarici mallar
Vergilәr, rüsumlar vә ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq olunmadan gömrük әrazisindә bir vә ya bir neçә emal
әmәliyyatında istifadә edilәn xarici mallar
Tәkrar ixrac üçün nәzәrdә tutulmuş xarici mallar
Emal üçün gömrük әrazisindәn müvәqqәti ixrac edilәn daxili mallar
Gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn azad edilmәklә bu prosedurun mәqsәdinә uyğun olaraq istifadә üçün sәrbәst
dövriyyәyә buraxılan xarici mallar

145 Müvәqqәti idxal proseduru altında hansı mallar yerlәşdirilir?

•

Gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn azad edilmәklә sәrbәst dövriyyәyә buraxılan xarici mallar
Vergilәr, rüsumlar vә ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq olunmadan gömrük әrazisindә bir vә ya bir neçә emal
әmәliyyatında istifadә edilәn xarici mallar
Tәkrar ixrac üçün nәzәrdә tutulmuş xarici mallar
Emal üçün gömrük әrazisindәn müvәqqәti ixrac edilәn daxili mallar
Gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn azad edilmәklә bu prosedurun mәqsәdinә uyğun olaraq istifadә üçün sәrbәst
dövriyyәyә buraxılan xarici mallar

146 Sәrbәst zonanın sahәsinin perimetrlәri, giriş vә çıxış mәntәqәlәri:

•

Gömrük orqanlarının nәzarәti altında olmur
Gömrük orqanlarının nәzarәtindәn azad olur
Gömrük orqanlarının nәzarәti altında olur
Polis tәrәfindәn qorunur
Gömrük orqanlarının nәzarәti altında olur

147 Gömrük әrazisindә sәrbәst zonanı kim yarada vә lәğv edә bilәr?

•

Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı
Azәrbaycan Respublikasının fiziki şәxslәri
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri
Azәrbaycan Respublikasının şәxslәri
Müvafiq icra hakimiyyәti orqanının lisenziyası әsasında Azәrbaycan Respublikasının şәxslәri

148 Sәrbәst zona nәdir?

•

Gömrük әrazisinin, ticarәt siyasәti tәdbirlәrinin tәtbiq olunmayan hissәsi
Gömrük әrazisinin, aparılan mallara gömrük rüsumlarının vә vergilәrin, habelә ticarәt siyasәti tәdbirlәrinin tәtbiq
olunmayan hissәsi
Gömrük әrazisinin, gәtirilәn mallara gömrük rüsumlarının vә vergilәrin, habelә ticarәt siyasәti tәdbirlәrinin tәtbiq
olunmayan hissәsi
Gömrük әrazisindәn xaricdә yerlәşәn, gәtirilәn mallara gömrük rüsumlarının vә vergilәrin, habelә ticarәt siyasәti
tәdbirlәrinin tәtbiq olunmayan әrazi
Gömrük әrazisinin, gәtirilәn mallara gömrük rüsumlarının vә vergilәrin tәtbiq olunmayan hissәsi

149 Gömrük anbarı xüsusi gömrük proseduru nәdir?

•

Xarici malların gömrük anbarlarında gömrük orqanlarının nәzarәti ilә yerlәşdirilәrәk saxlanılması
Daxili malların statusunu dәyişmәdәn gömrük әrazisinin bir yerindәn başqa yerinә daşınması
Xarici malların gömrük rüsumları, әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq
olunmadan gömrük nәzarәti altında bir yerdәn başqa yerә daşınması
Malların gömrük rüsumları, әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq olunmadan
bir yerdәn başqa yerә gömrük nәzarәti altında daşınması
Xarici malların idxal gömrük rüsumları, idxal üzrә әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti
tәdbirlәri tәtbiq olunmadan gömrük vә müvәqqәti saxlanc anbarlarında gömrük nәzarәti altında yerlәşdirilmәsi

150 Saxlanc xüsusi gömrük proseduru nәdir?

•

Xarici malların gömrük anbarlarında gömrük orqanlarının nәzarәti ilә yerlәşdirilәrәk saxlanılması
Daxili malların statusunu dәyişmәdәn gömrük әrazisinin bir yerindәn başqa yerinә daşınması
Xarici malların gömrük rüsumları, әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq
olunmadan gömrük nәzarәti altında bir yerdәn başqa yerә daşınması
Malların gömrük rüsumları, әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq olunmadan
bir yerdәn başqa yerә gömrük nәzarәti altında daşınması
Xarici malların idxal gömrük rüsumları, idxal üzrә әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti
tәdbirlәri tәtbiq olunmadan gömrük vә müvәqqәti saxlanc anbarlarında gömrük nәzarәti altında yerlәşdirilmәsi

151 Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru nәdir?

•

Xarici malların gömrük anbarlarında gömrük orqanlarının nәzarәti ilә yerlәşdirilәrәk saxlanılması
Daxili malların statusunu dәyişmәdәn, gömrük nәzarәti altında әrazisinin bir yerindәn başqa yerinә daşınması
Xarici malların gömrük rüsumları, әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq
olunmadan gömrük nәzarәti altında bir yerdәn başqa yerә daşınması
Malların gömrük rüsumları, әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq olunmadan
bir yerdәn başqa yerә gömrük nәzarәti altında daşınması
Xarici malların idxal gömrük rüsumları, idxal üzrә әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti
tәdbirlәri tәtbiq olunmadan gömrük vә müvәqqәti saxlanc anbarlarında gömrük nәzarәti altında yerlәşdirilmәsi

152 Beynәlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru nәdir?

•

Daxili malların statusunu dәyişmәdәn gömrük әrazisinin bir yerindәn başqa yerinә daşınması
Malların gömrük rüsumları, әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq olunmadan
bir yerdәn başqa yerә gömrük nәzarәti altında daşınması
Xarici malların gömrük anbarlarında gömrük orqanlarının nәzarәti ilә yerlәşdirilәrәk saxlanılması
Xarici malların idxal gömrük rüsumları, idxal üzrә әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti
tәdbirlәri tәtbiq olunmadan gömrük vә müvәqqәti saxlanc anbarlarında gömrük nәzarәti altında yerlәşdirilmәsi
Xarici malların gömrük rüsumları, әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq
olunmadan gömrük nәzarәti altında bir yerdәn başqa yerә daşınması

153 Tranzit xüsusi gömrük proseduru nәdir?

•

Xarici malların gömrük anbarlarında gömrük orqanlarının nәzarәti ilә yerlәşdirilәrәk saxlanılması
Daxili malların statusunu dәyişmәdәn gömrük әrazisinin bir yerindәn başqa yerinә daşınması
Xarici malların gömrük rüsumları, әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq
olunmadan gömrük nәzarәti altında bir yerdәn başqa yerә daşınması
Malların gömrük rüsumları, әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti tәdbirlәri tәtbiq olunmadan
bir yerdәn başqa yerә gömrük nәzarәti altında daşınması

Xarici malların idxal gömrük rüsumları, idxal üzrә әlavә dәyәr vergisi vә aksizlәr alınmadan, ticarәt siyasәti
tәdbirlәri tәtbiq olunmadan gömrük vә müvәqqәti saxlanc anbarlarında gömrük nәzarәti altında yerlәşdirilmәsi

154 Sәrbәst dövriyyә üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerlәşdirilәn xarici mallar hansı gömrük
statusunu alırlar?

•

Xüsusi mallar
Daxili mallar
İxrac malları
İdxal malları
Tranzit mallar

155 Sәrbәst dövriyyә üçün buraxılış gömrük proseduru aşağıdakıları әhatә edir:

•

Qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsini, ticarәt siyasәti tәdbirlәrinin tәtbiqini,
pasport nәzarәtindәn keçidi, malların idxalı ilә bağlı müәyyәn edilmiş digәr prosedurların tamamlanmasını
Ticarәt siyasәti tәdbirlәrinin tәtbiqini
Qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsini, ticarәt siyasәti tәdbirlәrinin tәtbiqini,
malların idxalı ilә bağlı müәyyәn edilmiş digәr prosedurların tamamlanmasını
Qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsini, ticarәt siyasәti tәdbirlәrinin tәtbiqini
Qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsini

156 Malların tәkrar idxal gömrük proseduru altında yerlәşdirilmәsinә icazә verilir:

•

Bütün cavablar doğrudur
İcazә verilmir
Onların ixracı zamanı geri qaytarılması ehtimalı barәdә gömrük orqanlarına bildiriş verildiyi hallarda
Onların ixracı zamanı geri qaytarılması ehtimalı barәdә gömrük orqanlarına bildiribbildirilmәmәsindәn asılı
olmayaraq
Doğru cavab yoxdur

157 Tәkrar idxal zamanı malların gömrük әrazisinә qaytarılması onları aparmış şәxs tәrәfindәn deyil, başqa
şәxs tәrәfindәn hәyata keçirildiyi zaman gömrük orqanları malların tәkrar idxalına:

•

Doğru cavab yoxdur
ARGMnin 165ci maddәsindә nәzәrdә tutulan qaydalarda müәyyәn edilmiş hallar istisna olmaqla icazә verir
İcazә verir
İcazә vermir
ARGMnin 165ci maddәsindә nәzәrdә tutulan qaydalarda müәyyәn edilmiş hallarda icazә verir

158 Sәrbәst dövriyyәyә buraxılışından bir il әrzindә gömrük әrazisindәn tәkrar ixrac olunan malların idxalı
üçün ödәnilmiş:

•

Gömrük rüsumları vә vergilәr qaytarılır
Gömrük rüsumları qaytarılır
Gömrük rüsumları vә vergilәr qaytarılmır
Gömrük yığımları qaytarılır
Vergilәr qaytarılır

159 YGBnin 23cü grafasında ( Valyuta mәzәnnәsi ) hansı mәlumat olmalıdır?

•

Sövdәlәşmә xarakterinin iki rәqәmli kodu, әgәr göndәrişlәrin xüsusi şәtlәri varsa, onları xarakterizә edәn üçüncü
rәqәmsal işarә.
Hesablaşmaların aparıldığı valyutanın müqavilә bağlanılan tarixdә Azәrbaycan manatına olan Mәrkzi Bankın elan
etdiyi mәzәnnә;
Gömrük rәsmilәşdirmәlәri aparlan tarixdә malın faktura dәyәrini ifadә edәn valyutanın Azәrbaycan manatına olan
Mәrkzi Bankın elan etdiyi mәzәnnә;
Göndәrmә şәrtlinin iki rәqәmli kodu, onun hәrfә işarә edilmiş qısa adı, hesablaşa üsulunun kodu;
Malın faktura dәyәrini ifadә edәn valyutanın rәqәmli kodu vә malların hәmin valyuta ilә ifadә olunmuş ümumi
faktura dәyәri;

160 YGBnin 22ci qrafasında ( Valyuta vә malların ümumi dәyәri ) hansı mәlumatlar olmalıdır?

•

Sövdәlәşmә xarakterinin iki rәqәmli kodu, әgәr göndәrişlәrin xüsusi şәtlәri varsa, onları xarakterizә edәn üçüncü
rәqәmsal işarә.
Göndәrәn ölkәnin adı vә dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Malın mәnşә ölkәsinin adı vә dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Göndәrmә şәrtlinin iki rәqәmli kodu, onun hәrfә işarә edilmiş qısa adı, hesablaşa üsulunun kodu;
Malın faktura dәyәrini ifadә edәn valyutanın rәqәmli kodu vә malların hәmin valyuta ilә ifadә olunmuş ümumi
faktura dәyәri;

161 Hesablaşma üsulunun üç rәqәmli kodunda 003 işarәsi hansı hesablaşma üsulunu nәzәrdә tutur?

•

Lizinq.
Akkreditiv;
Malın dәyәi sonra ödәnilәcәk;
Malın dәyәi öncәdәn ödәnilib;
Barter;

162 Hesablaşma üsulunun üç rәqәmli kodunda 002 işarәsi hansı hesablaşma üsulunu nәzәrdә tutur?

•

Lizinq.
Akkreditiv;
Malın dәyәi sonra ödәnilәcәk;
Malın dәyәi öncәdәn ödәnilib;
Barter;

163 Hesablaşma üsulunun üç rәqәmli kodunda 001 işarәsi hansı hesablaşma üsulunu nәzәrdә tutur?

•

Lizinq.
Akkreditiv;
Malın dәyәi sonra ödәnilәcәk;
Malın dәyәi öncәdәn ödәnilib;
Barter;

164 YGBnin 20ci grafasında ( Göndәrmә şәrtlәri ) hansı mәlumat olur?

•

Sövdәlәşmә xarakterinin iki rәqәmli kodu, әgәr göndәrişlәrin xüsusi şәtlәri varsa, onları xarakterizә edәn üçüncü
rәqәmsal işarә.
Göndәrәn ölkәnin adı vә dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Malın mәnşә ölkәsinin adı vә dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Göndәrmә şәrtlinin iki rәqәmli kodu, onun hәrfә işarә edilmiş qısa adı, hesablaşma üsulunun üç rәqәmli kodu;
Malın faktura dәyәrini ifadә edәn valyutanın rәqәmli kodu;

165 YGBnin 16ci grafasında ( Mәnşә ölkәsi ) hansı mәlumat olur?

•

Göndәrәn ölkәnin adı.
Göndәrәn ölkәnin adı vә dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Malın mәnşә ölkәsinin adı vә dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq malın mәnşә ölkәsinin qısa adı;
Dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq göndәrәn ölkәnin qısa adı;

166 YGBnin 15ci grafasında ( Göndәrәn ölkә ) hansı mәlumat olur?

•

Göndәrәn ölkәnin adı.
Göndәrәn ölkәnin adı vә dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Malın mәnşә ölkәsinin adı vә dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq malın mәnşә ölkәsinin qısa adı;
Dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq göndәrәn ölkәnin qısa adı;

167 YGBnin 9cu grafasında ( Maliyyә mәsәlәlәrinin tәnzimlәnmәsindә mәsul şәxs ) hansı mәlumatlar
bildirilir?

•

Fiziki şәxslәrә, Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, şәxsin soyadı, adı, atasının adı,
ünvanı vә onun şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd barәdә mәlumat, hüquqi şәxslәrә, Dövlәt Statistika Komitәsi
tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, hüquqi şәxsin adı vә ünvanı, hәr ikisinә, Vergilәr Nazirliyi tәrәvindәn
verilmiş vegi ödәyicisinin uçot nömrәsi.
Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, şәxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı vә onun
şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd barәdә mәlumat;
Fiziki şәxslәrә, Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, şәxsin soyadı, adı, atasının adı,
ünvanı vә onun şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd barәdә mәlumat, hüquqi şәxslәrә, Dövlәt Statistika Komitәsi
tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, hüquqi şәxsin adı vә ünvanı;
Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, hüquqi şәxsin adı vә ünvanı;
Fiziki şәxslәrә, Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, şәxsin soyadı, adı, atasının adı,
ünvanı vә onun şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd barәdә mәlumat, hüquqi şәxslәrә, Dövlәt Statistika Komitәsi
tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, hüquqi şәxsin adı vә ünvanı;

168 Maliyyә mәsәlәlәrinin tәnzimlәnmәsindә mәsul şәxs hansı әmliyyatları hәyata keçirir?

•

Malların kommersiya, nәqliyyat, bank, mühasibat vә digәr tәsdiqedici sәnәdlә tәyin olunan gömrük dәyәrini
müәyyәnlәşdirir.
Malların kommersiya, nәqliyyat, bank, mühasibat vә digәr tәsdiqedici sәnәdlә tәyin olunan faktura dәyәrini
müәyyәnlәşdirir;
Ödәnişsiz әsasda sövdәlәşmәlәr zamanı vә qanunla müәyyәn olunmuş digәr hallarda gömrük rәsmilәşdirmәlәri
üçün kommersiya, nәqliyyat, bank, mühasibat vә digәr tәsdiqedici sәnәdlәrl әsasında malların gömrük dәyәrini
müәyyәnlәşdirir;
Ödәnişsiz әsasda vә oxşar sövdәlәşmәlәr zamanı gömrük rәsmilәşdirmәlәri üçün malların kommersiya, nәqliyyat,
bank, mühasibat vә digәr tәsdiqedici sәnәdlә tәyin olunan faktura dәyәrini müәyyәnlәşdirir;
Ödәnişsiz әsasda malların faktura dәyәrini müәyyәnlәşdirir;

169 YGBnin 8ci grafasında ( Mal alan ) hansı mәlumat olmalıdır?

•

Mal alan fiziki şәxslәrin soyadı, adı, atasının adı vә ünvanı, hüquqi şәxslәrin adı vә ünvanı, mal alan ölkәnin
dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun qısa adı.
Mal alan ölkәnin adı;
Mal alan fiziki şәxslәrin soyadı, adı, atasının, hüquqi şәxslәrin adı;
Mal alan fiziki şәxslәrin soyadı, adı,atasının adı vә ünvanı, hüquqi şәxslәrin adı vә ünvanı;
Mal alan ölkәnin adı vә dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun ölkәnin qısa adı;

170 YGBnin 3cü grafasında ( әlavә vәrәqlәr ) hansı mәlumat olur?

•

Әlavә vәrәqlәrin ümumi sayı göstәrilir.
Әlavә vәrәqlәr varsa, onların sıra nömrәsi vә YGB daxil olmaqla, vәrәqlәrin ümumi sayı göstәrilir, әlavә vәrәqlәr
yoxdursa, qrafa doldurulmur;
Әlavә vәrәqlәr varsa, onların sıra nömrәsi vә vәrәqlәrin ümumi sayı göstәrilir, әlavә vәrәqlәr yoxdursa, qrafa
doldurulmur;
Әlavә vәrәqlәrin sıra nömrәsi vә YGB daxil olmaqla, vәrәqlәrin ümumi sayı göstәrilir;
Әlavә vәrәqlәr varsa, onların sıra nömrәsi vә YGB daxil olmaqla, vәrәqlәrin ümumi sayı göstәrilir, әlavә vәrәqlәr
yoxdursa, qrafada bu barәdә müvafiq qeyd olunur;

171 Mal göndәrәn hüquqi şәxsdirsә YGBnin 2ci qrafasında ( Göndәrәn ) hansı mәlumat olmalıdır?

•

Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, hüquqi şәxsin adı vә ünvanı, Әdliyyә Nazirliyi
tәrәfindәn verilmiş qeydiyyat haqqında şәhadәtnamәnin nömrәsi vә verilmә tarixi, Dövlәt Gömrük Komitәsi
tәrәfindәn verilmiş lisenziyanın nömrәsi vә verilmә tarixi.
Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, hüquqi şәxsin adı vә ünvanı;
Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn verilmiş qeydiyyat
haqqında şәhadәtnamәnin nömrәsi vә verilmә tarixi;
Hüquqi şәxsin adı vә ünvanı, Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn verilmiş qeydiyyat haqqında şәhadәtnamәnin nömrәsi
vә verilmә tarixi;
Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, hüquqi şәxsin adı vә ünvanı, Әdliyyә Nazirliyi
tәrәfindәn verilmiş qeydiyyat haqqında şәhadәtnamәnin nömrәsi vә verilmә tarixi;

172 Mal göndәrәn fiziki şәxsdirsә YGBnin 2ci qrafasında ( Göndәrәn ) hansı mәlumat olmalıdır?

•

Gömrük orqanları tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, şәxsin soyadı, adı, atasının adı, onun şәxsiyyәtini tәsdiq
edәn mәlumat vә ünvan.
Gömrük orqanları tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, şәxsin soyadı, adı, atasının adı, onun şәxsiyyәtini tәsdiq
edәn mәlumat vә ünvan;
Gömrük orqanları tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, şәxsin soyadı, adı, atasının adı; Sәxsin soyadı, adı,
atasının adı, onun şәxsiyyәtini tәsdiq edәn mәlumat vә ünvan, Vergilәr Nazirliyindәn alınmış sahibkarlıq
fәaliyyәti ilә mәşğul olmağa sәlahiyyәt verәn şәhadәtnamәnin nömrәsi vә verilmә tarixi;
Gömrük orqanları tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, şәxsin soyadı, adı, atasının adı, onun şәxsiyyәtini tәsdiq
edәn mәlumat vә ünvan, Vergilәr Nazirliyindәn alınmış sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmağa sәlahiyyәt verәn
şәhadәtnamәnin nömrәsi vә verilmә tarixi;
Gömrük orqanları tәrәfindәn verilmiş identifikasiya kodu, şәxsin soyadı, adı, atasının adı, Vergilәr Nazirliyindәn
alınmış sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmağa sәlahiyyәt verәn şәhadәtnamәnin nömrәsi vә verilmә tarixi.

173 Bir YGBdә әn çox neçә adda mal bәyan edilә bilәr?

•

200.
50;
10;
1;
100;

174 Dәyәr göstәricilәri neçә işarәdәn çox olarsa YGBnin müvafiq qrafasının әllә doldurulmasına icazә
verilir?

•

15.
9;
6;
3;
12;

175 YGB hansı üsulla doldurulur?

•

Çap makinasında vә ya kompyüterdә.
Çap makinasında;
Yazı hәrflәri ilә, әllә;
Çap hәrflәri ilә, әllә;
Kompyüterdә;

176 Doldurulmuş YGBnin nüsxәlәri necә bölüşdürülür?

•

1ci nüsxә gömrük orqanında arxivlәşdirilir, 2ci nüsxә gömrük statistika şöbәsinә verilir.
1ci nüsxә gömrük orqanında arxivlәşdirilir, 2ci nüsxә gömrük statistika şöbәsinә verilir, 3cü nüsxә deklaranta
verilir, 4cü nüsxә, ixracat zamanı mal müşaiyәt sәnәdlәrinә әlavә olunur vә sәrhәd gömrük mәntәqәsinә
göndәrilir, idxalat zamanı deklaranta verilir;
1ci nüsxә gömrük orqanında arxivlәşdirilir, 2ci nüsxә gömrük statistika şöbәsinә verilir, 3cü nüsxә, ixracat
zamanı mal müşaiyәt sәnәdlәrinә әlavә olunur vә sәrhәd gömrük mәntәqәsinә göndәrilir, idxalat zamanı
deklaranta verilir, 4cü nüsxә deklaranta verilir;
1ci nüsxә gömrük statistika şöbәsinә verilir, 2ci nüsxә gömrük orqanında arxivlәşdirilir, 3cü nüsxә deklaranta
verilir, 4cü nüsxә, ixracat zamanı mal müşaiyәt sәnәdlәrinә әlavә olunur vә sәrhәd gömrük mәntәqәsinә
göndәrilir, idxalat zamanı deklaranta verilir;
1ci nüsxә gömrük orqanında arxivlәşdirilir, 2ci nüsxә gömrük statistika şöbәsinә verilir, 3cü nüsxә deklaranta
verilir;

177 Yük gömrük bәyannamәsi (YGB) dәsti neçә nüsxә olmalıdır?

•

5.
3;
2;
1;

4;

178 Dәrhal çıxarılması mümkün olmayan qadağan olunmuş malların müvәqqәti saxlanc anbarlarında
maksimum saxlanma müddәti neçә gündür?

•

30.
5;
3;
1;
10;

179 Hansı hallarda malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin Azәrbaycan Respublikasına gәtirilmәsi vә ya
Azәrbaycan Respublikasından aparılması qadağan edilә bilәr?

•

Dövlәt tәhlükәsizliyinin, ictimai asayişin, әhalinin mәnәviyyatının, insanların hәyat vә sağlamlığının,
heyvanların vә bitkilәrin, әtraf mühitin, Azәrbaycan xalqının vә xarici ölkә xalqlarının bәdii, tarixi vә arxeoloji
sәrvәtlәrinin, mülkiyyәt hüququnun, o cümlәdәn intellektual mülkiyyәt obyektlәrinin, gәtirilәn malların
Azәrbaycan istehlakçılarının mәnafeyinin qorunması baxımından vә Azәrbaycan Respublikasının başqa maraqları
nәzәrә alınaraq.
Azәrbaycan istehlakçılarının mәnafeyinin qorunması baxımından;
Dövlәt tәhlükәsizliyinin, ictimai asayişin, әhalinin mәnәviyyatının, insanların hәyat vә sağlamlığının,
heyvanların vә bitkilәrin, әtraf mühitin qorunması baxımından;
Dövlәt tәhlükәsizliyinin qorunması baxımından;
Dövlәt tәhlükәsizliyinin, ictimai asayişin, әhalinin mәnәviyyatının, insanların hәyat vә sağlamlığının,
heyvanların vә bitkilәrin, әtraf mühitin, Azәrbaycan xalqının vә xarici ölkә xalqlarının bәdii, tarixi vә arxeoloji
sәrvәtlәrinin, mülkiyyәt hüququnun, o cümlәdәn intellektual mülkiyyәt obyektlәrinin, gәtirilәn malların
Azәrbaycan istehlakçılarının mәnafeyinin qorunması baxımından;

180 Sәrnişinin bәyannamә tәqdim etmәdәn yaşıl dәhliz dәn keçmәsi nә cür başa düşülür?

•

Özü ilә gәtirilmәsi vә ya aparılması qadağan olunmuş yüklәrә vә ya vergitutma obyektinә bu anda sahib olduğunu
bәyan etmәsi.
Vergitutma obyektinә bu anda sahib olmadığını bәyan etmәsi;
Özü ilә gәtirilmәsi vә ya aparılması qadağan olunmuş yüklәrә vә ya vergitutma obyektinә bu anda sahib
olmadığını bәyan etmәsi;
Vergitutma obyektinә bu anda sahib olmadığını bәyan etmәsi;
Vergitutma obyektinә bu anda sahib olduğunu bәyan etmәsi;

181 Azәrbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyәti (Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsi) malları vә nәqliyyat vasitәlәrini bәyan etmәnin sadәlәşdirilmiş qaydasını müәyyәn edә
bilәr:

•

Gömrük ganunvericiliyinә riayәt etmәk digәr üsullarla mümkün olmursa.
Gömrük rәsmilәşdirilmәsini tәkmillәşdirmәk mәqsәdi ilә;
Eyni mallar vә nәqliyyat vasitәlәri eyni bir şәxs tәrәfindәn müntәzәm olaraq keçirildikdә;
Deklarant xüsusi sәbәblәr üzündәn tam gömrük bәyannamәsi verә bilmәdiyi hallarda;
Mallara müvәqqәti saxlanc anbarlarında baxış keçirilirsә;

182 Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanı müәyyәn müddәt әrzindә bir dövrü bәyannamә verilmәsinә
icazә verә bilәr:

•

Gömrük ganunvericiliyinә riayәt etmәk digәr üsullarla mümkün olmursa.
Gömrük rәsmilәşdirilmәsini tәkmillәşdirmәk mәqsәdi ilә;
Eyni mallar vә nәqliyyat vasitәlәri eyni bir şәxs tәrәfindәn müntәzәm olaraq keçirildikdә;
Deklarant xüsusi sәbәblәr üzündәn tam gömrük bәyannamәsi verә bilmәdiyi hallarda;
Mallara müvәqqәti saxlanc anbarlarında baxış keçirilirsә;

183 Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanı müәyyәn olunmuş qaydada müvәqqәti vә ya natamam
bәyannamә verilmәsinә icazә verә bilәr:
Gömrük ganunvericiliyinә riayәt etmәk digәr üsullarla mümkün olmursa.

•

Gömrük rәsmilәşdirilmәsini tәkmillәşdirmәk mәqsәdi ilә;
Eyni mallar vә nәqliyyat vasitәlәri eyni bir şәxs tәrәfindәn müntәzәm olaraq keçirildikdә;
Deklarant xüsusi sәbәblәr üzündәn tam gömrük bәyannamәsi verә bilmәdiyi hallarda;
Mallara müvәqqәti saxlanc anbarlarında baxış keçirilirsә;

184 Mallar vә onları daşıyan nәqliyyat vasitәlәrinin bәyannamәsi onların gömrük orqanına tәqdim edildiyi
tarixdәn sonra әn gec neçә günә verilmәlidir?

•

30.
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185 Dәniz, çay vә hava gәmilәri harada vә kimә bәyan edilir?

•

Gәldiklәri vә ya yola düşdüklәri limanlarda yerlәşәn gömrük orqanına.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindә istәnilәn gömrük orqanına;
Gömrük rәsmilşdirilmәsini hәyata keçirәn Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanına;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdini keçdiyi yerdә Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanına;
Gömrük anbarlarında anbar sahibinә;

186 Mallar vә dәniz, çay vә hava gәmilәri istisna edilmәklә, nәqliyyat vasitәlәri harada vә kimә bәyan
edilir?

•

Gәldiklәri vә ya yola düşdüklәri limanlarda yerlәşәn gömrük orqanına.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindә istәnilәn gömrük orqanına;
Gömrük rәsmilşdirilmәsini hәyata keçirәn Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanına;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdini keçdiyi yerdә Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanına;
Gömrük anbarlarında anbar sahibinә;

187 Deklarant kimdir?

•

Malları vә nәqliyyat vasitәlәrini gömrük sәrhәdindәn keçirәn şәxs vә ya tәmsil etdiyi şәxsin tapşırığı ilә bu
funksiyaları yerinә yetirәn gömrük brokeri;
Malları vә nәqliyyat vasitәlәrini gömrük sәrhәdindәn keçirәn gömrük brokeri.
Faktiki olaraq malları keçirәn şәxs;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyәti orqanından (Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi) icazә almış hüquqi şәxs olan müәssisә;
Malları vә nәqliyyat vasitәlәrini gömrük sәrhәdindәn keçirәn şәxs;

188 Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri hansı hallarda bәyan edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn vә ya aid olduğu gömrük rejimi dәyişdirilәn, habelә
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilә müәyyәn olunan digәr hallarda.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn vә ya Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik
aktları ilә müәyyәn olunan digәr hallarda;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn vә ya aid olduğu gömrük rejimi dәyişdirilәn hallarda;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәrkәn;
Aid olduğu gömrük rejimi dәyişdirilәn, vә ya Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilә müәyyәn
olunan digәr hallarda;

189 Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinә görә kimlәr gömrük daşıyıcısı ola bilәr?

•

Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradılmış vә Azәrbaycan Respublikasının gömrük
işini aparan icra hakimiyyәtindәn gömrük daşıyıcısı kimi fәaliyyәt göstәrmәk üçün icazә almış hüquqi şәxs olan
müәssisәlәr.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyәtindәn gömrük daşıyıcısı kimi fәaliyyәt
göstәrmәk üçün icazә almış hüquqi şәxs olan müәssisәlәr;
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradılmış hüquqi şәxs olan müәssisәlәr;

Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradılmış vә Azәrbaycan Respublikasının gömrük
işini aparan icra hakimiyyәtindәn gömrük daşıyıcısı kimi fәaliyyәt göstәrmәk üçün lisenziya almış hüquqi şәxs
olan müәssisәlәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyәtindәn gömrük daşıyıcısı kimi fәaliyyәt
göstәrmәk üçün lisenziya almış hüquqi şәxs olan müәssisәlәr;

190 Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinә görә daşıyıcı kimdir?

•

Gömrük rәsmilәşdirmәlәrini hәyata keçirәn gömrük brokeri.
Faktiki olaraq malları keçirәn şәxs vә ya nәqliyyat vasitәlәrinin istifadәsi üçün mәsul olan şәxs;
Nәqliyyat vasitәlәrinin istifadәsi üçün mәsul olan şәxs;
Faktiki olaraq malları keçirәn şәxs;
Keçirilәn malların faktiki sahibi;

191 Hansı mal qruplarının Azәrbaycan Respublikasından fiziki şәxslәr tәrәfindәn aparlması vә ya
beynәlxalq poçt vasitәsi ilә göndәrilmәsi qadağan deyil?

•

Müvәqqәti sәrgi, qastrol sәfәrlәri, bәrpa işlәri, prezentasiya, beynәlxalq mәdәniyyәt tәdbirlәrinin keçirilmәsi
halları istisna olmaqla Azәrbaycan Respublikasının milli mәdәniyyәt әmlakı.
Qiymәtli ağac cinslәri ( goz, şabalıd, cökә, palıd, fıstıq, dәmir ağac), aparılmasına vә ya gәtirilmәsinә Azәrbaycan
Respublikasının Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyinin icazәsi olmayan zooloji kolleksiyalar, onların hissәlәri vә ayrıayrı
obyektlәri, Azәrbaycan Respublikasının Qırmızı kitabına düşmüş nadir bitkilәr, maral vә cüyür buynuzları,
xammal şәklindә olan qiymәtli metallar vә qiymәtli daşlar;
Alkoqollu içkilәr, tütün mәmulatları, qiymәtli metaliardan vә qiymәtli daşlardan hazırlanmış zinәt әşyaları;
Yivli odlu silah növlәri, döyüş sursatı (ov silahları üçün sursatlar istisna edilmәklә), hәrbi tәyinatlı bütün әşyalar,
partlayıcı maddәlәr, hәrbi texnika, radioaktiv maddәlәr, narkotik vә psixotrop maddәlәr, onlardan istifadә üçün
lәvazimat, әxlaq pozğunluğunu, zorakılığı vә terrorizmi tәbliğ vә reklam edәn materiallar, narkotik, psixotrop,
zәhәrlәyici vә partlayıcı maddәlәrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;
Xüsusi mәxfi rabitә vasitәlәri, onların şifrlәri vә istismarı haqqında әdәbiyyat, Azәrbaycan Respublikasının
Müdafiә Nazirliyi, Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyi vә Daxili İşlәr Nazirliyinin operativ istintaq fәaliyyәti üzrә
informasiya sistemlәri, sәnәdlәri vә arxivlәri, dövlәt әhәmiyyәtli sәnәdlәr, ixtiralar, layihәlәr;

192 YGBnin 48ci grafasında ( Ödәnişlәrә möhlәt ) hansı mәlumatlar olur?

•

Mövcud qanunvericiliyә görә gömrük rüsum vә yığımlarından azad olunmuş mallar istisna olmaqla, mallardan
tutulan rüsum vә yığımların tәfsilatı;
Fәaliyyәt üçün verilmiş icazәnin nömrәsi, verildiyi tarix, fәaliyyәt müddәti, nәqliyyat sәnәdinin nömrәsi, daşınma
cәdvәlinin nömrәsi vә tarixi, müqavilәnin (kontraktın, sazişin) nömrәsi, tarixi, ona olunmuş әlavәlәr vә
düzәlişlәrin nömrәsi vә tarixi, lazım olan hallarda digәr dövlәt orqanlarının verdiyi icazәnin nömrәsi vә tarixi,
malların gömrük әrazisindәn xaricdә emalına verilәn icazәnin nömrәsi, tarixi vә fәaliyyәt müddәti, malların mәnşә
sertifikatları haqqında mәlumat, gömrük ödәnişlәrinin alınmasından azad olmaq barәdә verilәn dövlәt qәrarlarının
vә ya icazәlәrin nömrәlәri vә verildiyi tarix;
Valyuta nәzarәti sәnәdinin nömәsi, müvәkkil bankın qısaldılmış adı vә identifikasiya nömrәsi, xarici ticarәt
iştirakçısı olan hüquqi vә ya fiziki şәxsin manat vә valyuta hesablaının nömrәsi, vergi ödәyicisinin uçot nömrәsi.
Gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsinin uzadılması barәdә qeyd vә son ödәmә tarixi;
Bәyan olunmuş malların statistik dәyәri ABŞ dolları ilә;

193 YGBnin 47ci grafasında ( Gömrük rüsumları vә yığımlarının hesablanması ) hansı mәlumatlar olur?

•

Valyuta nәzarәti sәnәdinin nömәsi, müvәkkil bankın qısaldılmış adı vә identifikasiya nömrәsi, xarici ticarәt
iştirakçısı olan hüquqi vә ya fiziki şәxsin manat vә valyuta hesablaının nömrәsi, vergi ödәyicisinin uçot nömrәsi.
Mövcud qanunvericiliyә görә gömrük rüsum vә yığımlarından azad olunmuş mallar istisna olmaqla, mallardan
tutulan rüsum vә yığımların tәfsilatı;
Bәyan olunmuş malların statistik dәyәri ABŞ dolları ilә;
Fәaliyyәt üçün verilmiş icazәnin nömrәsi, verildiyi tarix, fәaliyyәt müddәti, nәqliyyat sәnәdinin nömrәsi, daşınma
cәdvәlinin nömrәsi vә tarixi, müqavilәnin (kontraktın, sazişin) nömrәsi, tarixi, ona olunmuş әlavәlәr vә
düzәlişlәrin nömrәsi vә tarixi, lazım olan hallarda digәr dövlәt orqanlarının verdiyi icazәnin nömrәsi vә tarixi,
malların gömrük әrazisindәn xaricdә emalına verilәn icazәnin nömrәsi, tarixi vә fәaliyyәt müddәti, malların mәnşә
sertifikatları haqqında mәlumat, gömrük ödәnişlәrinin alınmasından azad olmaq barәdә verilәn dövlәt qәrarlarının
vә ya icazәlәrin nömrәlәri vә verildiyi tarix;
Gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsinin uzadılması barәdә qeyd vә son ödәmә tarixi;

194 YGBnin 46cı grafasında ( Statistik dәyәr ) hansı mәlumatlar olur?

•

Valyuta nәzarәti sәnәdinin nömәsi, müvәkkil bankın qısaldılmış adı vә identifikasiya nömrәsi, xarici ticarәt
iştirakçısı olan hüquqi vә ya fiziki şәxsin manat vә valyuta hesablaının nömrәsi, vergi ödәyicisinin uçot nömrәsi.
Mövcud qanunvericiliyә görә gömrük rüsum vә yığımlarından azad olunmuş mallar istisna olmaqla, mallardan
tutulan rüsum vә yığımların tәfsilatı;
Bәyan olunmuş malların statistik dәyәri ABŞ dolları ilә;
Fәaliyyәt üçün verilmiş icazәnin nömrәsi, verildiyi tarix, fәaliyyәt müddәti, nәqliyyat sәnәdinin nömrәsi, daşınma
cәdvәlinin nömrәsi vә tarixi, müqavilәnin (kontraktın, sazişin) nömrәsi, tarixi, ona olunmuş әlavәlәr vә
düzәlişlәrin nömrәsi vә tarixi, lazım olan hallarda digәr dövlәt orqanlarının verdiyi icazәnin nömrәsi vә tarixi,
malların gömrük әrazisindәn xaricdә emalına verilәn icazәnin nömrәsi, tarixi vә fәaliyyәt müddәti, malların mәnşә
sertifikatları haqqında mәlumat, gömrük ödәnişlәrinin alınmasından azad olmaq barәdә verilәn dövlәt qәrarlarının
vә ya icazәlәrin nömrәlәri vә verildiyi tarix;
Gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsinin uzadılması barәdә qeyd vә son ödәmә tarixi;

195 YGBnin 44cü qrafasında ( әlavә mәlumat/tәqdim olunan sәnәdlәr ) hansı mәlumatlar olur?

•

Valyuta nәzarәti sәnәdinin nömәsi, müvәkkil bankın qısaldılmış adı vә identifikasiya nömrәsi, xarici ticarәt
iştirakçısı olan hüquqi vә ya fiziki şәxsin manat vә valyuta hesablaının nömrәsi, vergi ödәyicisinin uçot nömrәsi;
Mövcud qanunvericiliyә görә gömrük rüsum vә yığımlarından azad olunmuş mallar istisna olmaqla, mallardan
tutulan rüsum vә yığımların tәfsilatı;
Bәyan olunmuş malların statistik dәyәri ABŞ dolları ilә;
Fәaliyyәt üçün verilmiş icazәnin nömrәsi, verildiyi tarix, fәaliyyәt müddәti, nәqliyyat sәnәdinin nömrәsi, daşınma
cәdvәlinin nömrәsi vә tarixi, müqavilәnin (kontraktın, sazişin) nömrәsi, tarixi, ona olunmuş әlavәlәr vә
düzәlişlәrin nömrәsi vә tarixi, lazım olan hallarda digәr dövlәt orqanlarının verdiyi icazәnin nömrәsi vә tarixi,
malların gömrük әrazisindәn xaricdә emalına verilәn icazәnin nömrәsi, tarixi vә fәaliyyәt müddәti, malların mәnşә
sertifikatları haqqında mәlumat, gömrük ödәnişlәrinin alınmasından azad olmaq barәdә verilәn dövlәt qәrarlarının
vә ya icazәlәrin nömrәlәri vә verildiyi tarix;
Gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsinin uzadılması barәdә qeyd vә son ödәmә tarixi;

196 YGBnin 45ci grafasında ( Gömrük dәyәri ) hansı mәlumat olmalıdır?

•

Bәyan olunan malların milli qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş valyutada vә qaydada göstәrilmiş gömrük dәyәri.
Gömrük tәdiyyәlәrinin ödәnişi üzrә milli tәsnifata uyğun olaraq, güzәştlәrә әsas verәn xüsusiyyәtlәr;
Malların qablaşdırma vasitәlәri ilә birlikdә ümumi çәkisi, tam kiloqramlarla;
Malların qablaşdırma vasitәlәri nәzәrә alınmadan xalis çәkisi, tam kiloqramlarla;
Alınmış lisenziyaya müvafiq olaraq, ayrılmış kvotanın fiziki ölçü vahidi ilә qalığı;

197 YGBnin 39cu grafasında ( Kvota ) hansı mәlumat olmalıdır?

•

Bәyan olunan malların milli qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş valyutada vә qaydada göstәrilmiş gömrük dәyәri.
Gömrük tәdiyyәlәrinin ödәnişi üzrә milli tәsnifata uyğun olaraq, güzәştlәrә әsas verәn xüsusiyyәtlәr;
Malların qablaşdırma vasitәlәri ilә birlikdә ümumi çәkisi, tam kiloqramlarla;
Malların qablaşdırma vasitәlәri nәzәrә alınmadan xalis çәkisi, tam kiloqramlarla;
Alınmış lisenziyaya müvafiq olaraq, ayrılmış kvotanın fiziki ölçü vahidi ilә qalığı;

198 YGBnin 38ci grafasında ( Netto çәki ) hansı mәlumat olmalıdır?

•

Bәyan olunan malların milli qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş valyutada vә qaydada göstәrilmiş gömrük dәyәri.
Gömrük tәdiyyәlәrinin ödәnişi üzrә milli tәsnifata uyğun olaraq, güzәştlәrә әsas verәn xüsusiyyәtlәr;
Malların qablaşdırma vasitәlәri ilә birlikdә ümumi çәkisi, tam kiloqramlarla;
Malların qablaşdırma vasitәlәri nәzәrә alınmadan xalis çәkisi, tam kiloqramlarla;
Alınmış lisenziyaya müvafiq olaraq, ayrılmış kvotanın fiziki ölçü vahidi ilә qalığı;

199 YGBnin 36cı grafasında ( Preferensiya ) hansı mәlumat olmalıdır?

•

Gömrük tәdiyyәlәrinin ödәnişi üzrә milli tәsnifata uyğun olaraq, güzәştlәrә әsas verәn xüsusiyyәtlәr;
Malların qablaşdırma vasitәlәri nәzәrә alınmadan xalis çәkisi, tam kiloqramlarla;
Bәyan olunan malların milli qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş valyutada vә qaydada göstәrilmiş gömrük dәyәri.
Alınmış lisenziyaya müvafiq olaraq, ayrılmış kvotanın fiziki ölçü vahidi ilә qalığı;
Malların qablaşdırma vasitәlәri ilә birlikdә ümumi çәkisi, tam kiloqramlarla;

200 YGBnin 35ci grafasında ( Brutto çәki ) hansı mәlumat olmalıdır?

•

Bәyan olunan malların milli qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş valyutada vә qaydada göstәrilmiş gömrük dәyәri.
Gömrük tәdiyyәlәrinin ödәnişi üzrә milli tәsnifata uyğun olaraq, güzәştlәrә әsas verәn xüsusiyyәtlәr;
Malların qablaşdırma vasitәlәri ilә birlikdә ümumi çәkisi, tam kiloqramlarla;
Malların qablaşdırma vasitәlәri nәzәrә alınmadan xalis çәkisi, tam kiloqramlarla;
Alınmış lisenziyaya müvafiq olaraq, ayrılmış kvotanın fiziki ölçü vahidi ilә qalığı;

201 Netto, brutto, tara çәkilәri nәdir?

•

Brutto  malın xalis çәkisi, netto  qabın çәkisi, tara – malın gablaşdırılmış halda ümumi çәkisidir.
Tara  malın xalis çәkisi,  netto qabın çәkisi, brutto – malın gablaşdırılmış halda ümumi çәkisidir;
Brutto  malın xalis çәkisi, tara  qabın çәkisi, – netto malın gablaşdırılmış halda ümumi çәkisidir;
Netto  malın xalis çәkisi,  brutto qabın çәkisi, tara – malın gablaşdırılmış halda ümumi çәkisidir;
Netto  malın xalis çәkisi, tara  qabın çәkisi, brutto – malın gablaşdırılmış halda ümumi çәkisidir;

202 YGBnin 33ci grafasında ( Malın kodu ) hansı mәlumat olmalıdır?

•

XİF MNyә uyğun olaraq malların 9 rәqәmli kodları.
Malın faktura dәyәrini ifadә edәn valyutanın rәqәmli kodu vә malların hәmin valyuta ilә ifadә olunmuş ümumi
faktura dәyәri;
Göndәrmә şәrtlinin iki rәqәmli kodu, onun hәrflә işarә edilmiş qısa adı, hesablaşma üsulunun kodu;
Sövdәlәşmә xarakterinin iki rәqәmli kodu, әgәr göndәrişlәrin xüsusi şәtlәri varsa, onları xarakterizә edәn vә
ikirәqәmli kodun önündә yazılan üçüncü rәqәm;
Valyuta nәzarәti sәnәdinin nömәsi, müvәkkil bankın qısaldılmış adı vә identifikasiya nömrәsi, xarici ticarәt
iştirakçısı olan hüquqi vә ya fiziki şәxsin manat vә valyuta hesablaının nömrәsi, vergi ödәyicisinin uçot nömrәsi;

203 İkirәqәmli kodun önündә yazılan 2 rәqәmi sövdәlәşmәnin hansı xüsusi xarakterini nәzәrdә tutur?

•

Yeni texnika vә texnologiya nümunәlәrinin göndәrişlәri.
Kommersiya kreditlәri hesabına göndәriş;
Dövlәt kreditlәri hesabına göndәriş;
Xaici kreditlәr hesabına göndәriş;
Birgә müәssisәlәrin, beynәlxalq birlik vә tәşkilatların nizamnamә fondunun vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn mal
göndәrişlәri;

204 İkirәqәmli kodun önündә yazılan 1 rәqәmi sövdәlәşmәnin hansı xüsusi xarakterini nәzәrdә tutur?

•

Dövlәt kreditlәri hesabına göndәriş;
Kommersiya kreditlәri hesabına göndәriş;
Birgә müәssisәlәrin, beynәlxalq birlik vә tәşkilatların nizamnamә fondunun vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn mal
göndәrişlәri;
Yeni texnika vә texnologiya nümunәlәrinin göndәrişlәri.
Xaici kreditlәr hesabına göndәriş;

205 YGBnin 24cü grafasında ( Sövdәlәşmәnin xaraktei ) hansı mәlumatlar olmalıdır?

•

Malın mәnşә ölkәsinin adı vә dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Sövdәlәşmә xarakterinin iki rәqәmli kodu, әgәr göndәrişlәrin xüsusi şәtlәri varsa, onları xarakterizә edәn vә
ikirәqәmli kodun önündә yazılan üçüncü rәqәm.
Malın faktura dәyәrini ifadә edәn valyutanın rәqәmli kodu vә malların hәmin valyuta ilә ifadә olunmuş ümumi
faktura dәyәri;
Göndәrәn ölkәnin adı vә dünya ölkәlәrinin tәsnifatına uyğun olaraq qısa adı;
Göndәrmә şәrtlinin iki rәqәmli kodu, onun hәrflә işarә edilmiş qısa adı, hesablaşma üsulunun kodu;

206 YGBnin 28ci grafasında ( Maliyyә vә bank mәlumatları ) hansı mәlumatlar olmalıdır?

•

XİF MNyә uyğun olaraq malların 9 rәqәmli kodları.
Malın faktura dәyәrini ifadә edәn valyutanın rәqәmli kodu vә malların hәmin valyuta ilә ifadә olunmuş ümumi
faktura dәyәri;
Göndәrmә şәrtlinin iki rәqәmli kodu, onun hәrflә işarә edilmiş qısa adı, hesablaşma üsulunun kodu;
Sövdәlәşmә xarakterinin iki rәqәmli kodu, әgәr göndәrişlәrin xüsusi şәtlәri varsa, onları xarakterizә edәn vә
ikirәqәmli kodun önündә yazılan üçüncü rәqәm;

•

Valyuta nәzarәti sәnәdinin nömәsi, müvәkkil bankın qısaldılmış adı vә identifikasiya nömrәsi, xarici ticarәt
iştirakçısı olan hüquqi vә ya fiziki şәxsin manat vә valyuta hesablaının nömrәsi, vergi ödәyicisinin uçot nömrәsi;

207 İkirәqәmli kodun önündә yazılan 7 rәqәmi sövdәlәşmәnin hansı xüsusi xarakterini nәzәrdә tutur?

•

Yeni texnika vә texnologiya nümunәlәrinin göndәrişlәri.
Kommersiya kreditlәri hesabına göndәriş;
Dövlәt kreditlәri hesabına göndәriş;
Xaici kreditlәr hesabına göndәriş;
Birgә müәssisәlәrin, beynәlxalq birlik vә tәşkilatların nizamnamә fondunun vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn mal
göndәrişlәri;

208 İkirәqәmli kodun önündә yazılan 4 rәqәmi sövdәlәşmәnin hansı xüsusi xarakterini nәzәrdә tutur?

•

Yeni texnika vә texnologiya nümunәlәrinin göndәrişlәri.
Kommersiya kreditlәri hesabına göndәriş;
Dövlәt kreditlәri hesabına göndәriş;
Xaici kreditlәr hesabına göndәriş;
Birgә müәssisәlәrin, beynәlxalq birlik vә tәşkilatların nizamnamә fondunun vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn mal
göndәrişlәri;

209 İkirәqәmli kodun önündә yazılan 3 rәqәmi sövdәlәşmәnin hansı xüsusi xarakterini nәzәrdә tutur?

•

Yeni texnika vә texnologiya nümunәlәrinin göndәrişlәri.
Kommersiya kreditlәri hesabına göndәriş;
Dövlәt kreditlәri hesabına göndәriş;
Xaici kreditlәr hesabına göndәriş;
Birgә müәssisәlәrin, beynәlxalq birlik vә tәşkilatların nizamnamә fondunun vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn mal
göndәrişlәri;

210 Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsi vә Azәrbaycan Respublikasının digәr qanunvericilik
aktlarında nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla kimlәr malları vә nәqliyyat vasitәlәrini Azәrbaycan
Respublikasına gәtirmәk vә Azәrbaycan Respublikasından aparmaq hüququndan mәhrum edilә bilmәz?

•

Heç kim.
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi vә fiziki şәxslәri;
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri;
Diplomatik agentlәr;
Xarici hüquqi şәxslәr;

211 Gömrük brokeri adından gömrük rәsmilәşdirilmәsi ilә әlaqәdar hәrәkәtlәri yerinә yetirmәk hüququnu
kimlәr ala bilәr?

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyәti orqanından (Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi) lisenziya almış mütәxәssislәr.
Müvafiq ali tәhsil almış mütәxәssislәr;
Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyinә uyğun olaraq işә götürülmüş Azәrbaycan Respublikasının
istәnilәn vәtәndaşı;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyәti orqanından (Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi) ixtisas attestatı almış mütәxәssislәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanlarında işlәyәn mütәxәssislәr;

212 Gömrük brokerinin vәzifәlәri vә mәsuliyyәti:

•

Gömrük rәsmilәşdirmәlәri hәyata keçirilәrkәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn müstәqil olaraq
malları keçirәn şәxs kimi bütün vәzifәlәri yerinә yetirir vә hәmin şәxs kimi tam mәsuliyyәt daşıyır.
Gömrük nәzarәti hәyata keçirilәrkәn mal sahibi ilә bağladığı müqavilәdәn irәli gәlәn vәzifәlәri yerinә yetirir vә
hәmin müqavilә çәrçivәsindә mәsuliyyәt daşıyır;
Gömrük nәzarәti vә gömrük rәsmilәşdirmәlәri hәyata keçirilәrkәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük
sәrhәdindәn müstәqil olaraq malları keçirәn şәxs kimi bütün vәzifәlәri yerinә yetirir vә hәmin şәxs kimi tam
mәsuliyyәt daşıyır;

Gömrük nәzarәti vә gömrük rәsmilәşdirmәlәri hәyata keçirilәrkәn mal sahibi ilә bağladığı müqavilәdәn irәli gәlәn
vәzifәlәri yerinә yetirir vә hәmin müqavilә çәrçivәsindә mәsuliyyәt daşıyır;
Gömrük nәzarәti hәyata keçirilәrkәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn müstәqil olaraq malları
keçirәn şәxs kimi bütün vәzifәlәri yerinә yetirir vә hәmin şәxs kimi tam mәsuliyyәt daşıyır;

213 Gömrük brokerinin hüquqları:

•

Tәmsil etdiyi şәxsin tapşırığı ilә vә onun hesabına öz adından gömrük rәsmilәşdirilmәsi üzrә hәr cür әmәliyyat
aparmaq.
Tәmsil etdiyi şәxsin tapşırığı ilә vә öz hesabına onun adından gömrük rәsmilәşdirilmәsi üzrә hәr cür әmәliyyat
aparmaq vә gömrük işi sahәsindә digәr vasitәçilik funksiyalarını yerinә yetirmәk;
Tәmsil etdiyi şәxsin tapşırığı ilә vә onun hesabına onun adından gömrük rәsmilәşdirilmәsi üzrә hәr cür әmәliyyat
aparmaq vә gömrük işi sahәsindә digәr vasitәçilik funksiyalarını yerinә yetirmәk;
Tәmsil etdiyi şәxsin tapşırığı ilә vә öz hesabına öz adından gömrük rәsmilәşdirilmәsi üzrә hәr cür әmәliyyat
aparmaq vә gömrük işi sahәsindә digәr vasitәçilik funksiyalarını yerinә yetirmәk;
Tәmsil etdiyi şәxsin tapşırığı ilә vә onun hesabına öz adından gömrük rәsmilәşdirilmәsi üzrә hәr cür әmәliyyat
aparmaq vә gömrük işi sahәsindә digәr vasitәçilik funksiyalarını yerinә yetirmәk;

214 Azәrbaycan Respublikasında gömrük brokeri kim ola bilәr?

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyәti orqanından (Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi) lisenziya almış fiziki vә ya hüquqi şәxslәr.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyәti orqanından (Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi) lisenziya almış fiziki şәxslәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyәti orqanından (Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi) icazә almış fiziki şәxslәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyәti orqanından (Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi) icazә almış hüquqi şәxs olan müәssisәlәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyәti orqanından (Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi) lisenziya almış hüquqi şәxs olan müәssisәlәr;

215 Ümumi halda müvәqqәti saxlanc anbarında malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin saxlanılmasının
maksimum müddәti nә qәdәrdir?

•

2 il.
6 ay;
2 ay;
1 ay;
1 il;

216 Müvәqqәti saxlanc anbarını kim tәsis edә bilәr?

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları, Azәrbaycan vә xarici hüquqi vә fiziki şәxslәri.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları vә Azәrbaycan şәxslәri;
Azәrbaycan şәxslәri;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanlarının mәsuliyyәtli şәxslәri;

217 Müvәqqәti saxlanc harada hәyata keçirilir?

•

Sәrbәst anbarlarda.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindә;
Xüsusi olaraq ayrılmış vә hazırlanmış binalarda;
Xüsusi olaraq ayrılmış vә hazırlanmış binalarda vә ya başqa yerlәrdә;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanlarının әrazisindә;

218 Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri hansı şәrtlәrdә müvәqqәti saxlanca verilir?
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanına tәqdim edildiyi andan onların buraxılışına qәdәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanına tәqdim edildiyi andan onların seçilmiş gömrük rejiminә
verilәnәdәk;

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanına tәqdim edildiyi andan onların seçilmiş gömrük rejiminә
verilәnәdәk, gömrük nәzarәti altında;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanına tәqdim edildiyi andan onların buraxılışına qәdәr vә ya seçilmiş
gömrük rejiminә verilәnәdәk;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanına tәqdim edildiyi andan onların buraxılışına qәdәr vә ya seçilmiş
gömrük rejiminә verilәnәdәk, gömrük nәzarәti altında.

219 Hansı hallarda gısa bәyannamә verilmir?

•

Gömrük güzәştlәri verilәn malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı.
Әgәr mallar tәqdim etmә ilә eyni vaxtda müәyyәn gömrük rejimi altında yerlәşdirilirsә;
Әgәr mallar tәqdim etmә ilә eyni vaxtda vә ya göstәrilәn müddәtdә müәyyәn gömrük rejimi altında yerlәşdirilirsә;
Tranzit malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı;
Tez xarab olan malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı;

220 Mallar vә nәqliyyat vasitәlәri müәyyәn gömrük rejimi altında yerlәşdirilәnәdәk:

•

Heç bir rәsmilәşdirilmә aparılmır.
Qısa bәyannamә tәtbiq edilmir;
Qısa bәyannamә tәtbiq edilә bilәr;
Qısa bәyannamә tәtbiq edilir;
Sәrbәst anbar rejimi tәtbiq edilir;

221 İlkin әmәliyyatlar zamanı tәdbirlәr hansı ardıcıllıqla hәyata keçirilir?

•

Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirmәk niyyәti barәdә
gömrük orqanlarına mәlumat verilir, mallar, nәqliyyat vasitәlәri vә lazımi sәnәdlәr gömrük orqanının müәyyәn
etdiyi yerlәrә çatdırılır, baş vermiş gәza vә ya qarşısıalınmaz qüvvәlәrin tәsiri vә görülәn tәdbirlәr barәdә gömrük
orqanlarına mәlumat verilir, mallar vә nәqliyyat vasitәlәri gömrük nәzarәtinә tәqdim edilir.
Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirmәk niyyәti barәdә
gömrük orqanlarına mәlumat verilir, mallar, nәqliyyat vasitәlәri vә lazımi sәnәdlәr gömrük orqanının müәyyәn
etdiyi yerlәrә çatdırılır, mallar vә nәqliyyat vasitәlәri gömrük nәzarәtinә tәqdim edilir;
Mallar, nәqliyyat vasitәlәri vә lazımi sәnәdlәr gömrük orqanının müәyyәn etdiyi yerlәrә çatdırılır, mallar vә
nәqliyyat vasitәlәri gömrük nәzarәtinә tәqdim edilir;
Mallar, nәqliyyat vasitәlәri vә lazımi sәnәdlәr gömrük orqanının müәyyәn etdiyi yerlәrә çatdırılır, baş vermiş gәza
vә ya qarşısıalınmaz qüvvәlәrin tәsiri vә görülәn tәdbirlәr barәdә gömrük orqanlarına mәlumat verilir, mallar vә
nәqliyyat vasitәlәri gömrük nәzarәtinә tәqdim edilir;
Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirmәk niyyәti barәdә
gömrük orqanlarına mәlumat verilir, mallar, nәqliyyat vasitәlәri vә lazımi sәnәdlәr gömrük orqanının müәyyәn
etdiyi yerlәrә çatdırılır, baş vermiş gәza vә ya qarşısıalınmaz qüvvәlәrin tәsiri vә görülәn tәdbirlәr barәdә gömrük
orqanlarına mәlumat verilir;

222 Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin әsas gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә müәyyәn gömrük rejimi altında
yerlәşdirilmәsinә qәdәr gömrük işinә aid olan bütün hәrәkәtlәrin mәcmsu necә adlanır?

•

Bәyanetmә.
Hazırlıq әmәliyyatları;
İbtyidai әmәliyyatlar;
İlkin әmәliyyatlar;
Müvәqqәti saxlanc;

223 Gәmi sahibinin qanuni maraqlarını tәmin etmәk mәqsәdi ilә, yolda vә ya dayanacaq zamanı gәmidә baş
vermiş fövqәladә hallar barәdә gәmi kapitanının notarius tәrәfindәn tәsdiq olunmuş әrizәsi necә adlanır?

•

Kapitan manifesti.
Kapitan protokolu;
Dәniz protesti;
Gәmi aktı;
Dәniz aktı;

224 Yoxlama (arbitraj)probu nәdir?

•

Bir neçә nöqtәvi probun qarışdırılması nәtıcәsindә әldә olunan maddәdir;
Malın analizi üçün bir nöqtәdәn bir qәbulda götürülәn probdur;
Әsas prob götürülmәdәn öncә, ilkin sınaq vә yoxlama mәqsәdi ilә götürülәn probdur.
Malın orta hissәsindәn götürülәn probdur;
Birlәşmiş probun arbitraj sınaqları tәlәb olunduqda istifadә edilmәsi üçün qorunub saxlanan hissәsidir;

225 Birlıәşmiş (orta) prob nәdir?

•

Bir neçә nöqtәvi probun qarışdırılması nәtıcәsindә әldә olunan maddәnin probudur;
Malın analizi üçün bir nöqtәdәn bir qәbulda götürülәn probdur;
Әsas prob götürülmәdәn öncә, ilkin sınaq vә yoxlama mәqsәdi ilә götürülәn probdur.
Malın orta hissәsindәn götürülәn probdur;
Birlәşmiş probun arbitraj sınaqları tәlәb olunduqda istifadә edilmәsi üçün qorunub saxlanan hissәsidir;

226 Birdәfәlik (nöqtәvi) prob nәdir?

•

Bir neçә nöqtәvi probun qarışdırılması nәtıcәsindә әldә olunan maddәnin probudur;
Birlәşmiş probun arbitraj sınaqları tәlәb olunduqda istifadә edilmәsi üçün qorunub saxlanan hissәsidir;
Malın orta hissәsindәn götürülәn probdur;
Әsas prob götürülmәdәn öncә, ilkin sınaq vә yoxlama mәqsәdi ilә götürülәn probdur.
Malın analizi üçün bir nöqtәdәn bir qәbulda götürülәn probdur;

227 Problar necә tәsnifatlandırılır?

•

Birdәfәlik (nöqtәvi), birlәşmiş (orta), yoxlama vә arbitraj probları.
Birdәfәlik, nöqtәvi, vә yoxlama probları;
Birdәfәlik (nöqtәvi), vә yoxlama (arbitraj) probları;
Birdәfәlik (nöqtәvi), birlәşmiş (orta) vә yoxlama (arbitraj) probları;
Birdәfәlik, nöqtәvi, birlәşmiş, orta vә yoxlama (arbitraj) probları;

228 Gömrük rәsdmilәşdirilmәsi mәqsәdi ilә Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları:

•

Mallardan prob vә nümunәlәr götürmәk vә onların tәdqiqatını (ekspertizasını) aparmaq vә onları müsadirә etmәk
hüququna malikdir.
Mallardan prob götürmәk vә onların tәdqiqatını (ekspertizasını) aparmaq hüququna malikdir;
Mallardan nümunәlәr götürmәk vә onların tәdqiqatını (ekspertizasını) aparmaq hüququna malikdir;
Mallardan prob vә nümunәlәr götürmәk hüququna malikdir;
Mallardan prob vә nümunәlәr götürmәk vә onların tәdqiqatını (ekspertizasını) aparmaq hüququna malikdir;

229 Hansı mallara gömrük rәsmilәşdirilmәsinin güzәştli vә sadәlәşdirilmiş qaydası tәtbiq olunur?

•

Canlı heyvanlar, tez xarab olan mallar, radioaktiv maddәlәr, kütlәvi informasiya vasitәlәri üçün mәlumatlar vә
digәr materiallar.
Canlı heyvanlar, tez xarab olan mallar, radioaktiv maddәlәr, kütlәvi informasiya vasitәlәri üçün mәlumatlar vә
digәr materiallar, Azәrbaycan Respublikasının ali qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәti orqanlarının
ünvanlarına göndәrilәn vә digәr bu qәbildәn olan mallar;
Azәrbaycan Respublikasının ali qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәti orqanlarının ünvanlarına
göndәrilәn vә digәr bu qәbildәn olan mallar;
Tәbii fәlakәtlәr, gәzalar, bәdbәxt hadisәlәr zamanı zәruri olan mallar, canlı heyvanlar, tez xarab olan mallar,
radioaktiv maddәlәr, kütlәvi informasiya vasitәlәri üçün mәlumatlar vә digәr materiallar, Azәrbaycan
Respublikasının ali qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәti orqanlarının ünvanlarına göndәrilәn vә digәr bu
qәbildәn olan mallar;
Tәbii fәlakәtlәr, gәzalar, bәdbәxt hadisәlәr zamanı zәruri olan mallar, canlı heyvanlar, tez xarab olan mallar;

230 Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinә görә gömrük rәsmilәşdirilmәsinin sadәlәşdirilmış
qaydasının tәtbiq edilmә hallarını vә şәrtlәrini kim müәyyn edir?
Gömrük orqanınn sәlahiyyәtli nümayәndәsi.
Azәrbaycan Republikasının Milli Mәclisi;
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti;

•

Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinin müddәaları;
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi;

231 Gömrük rәsmilәşdirilmәsinin aparıldığı yer vә vaxt:

•

Gömrük orqanlarının fәaliyyәt zonasında vә gömrük orqanlarının müәyyәn olunmuş iş vaxtında, elәcә dә, gömrük
orqanlarının razılığı ilә başqa yerlәrdә vә iş vaxtından kәnar vaxtlarda;
Gömrük orqanlarının fәaliyyәt zonasında vә gömrük orqanlarının müәyyәn olunmuş iş vaxtında;
Gömrük orqanlarının fәaliyyәt zonasında vә gömrük orqanlarının müәyyәn olunmuş iş vaxtında, elәcә dә,
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin icazәsi ilә başqa yerlәrdә vә iş vaxtından kәnar vaxtlarda.
Gömrük mәntәqәlәrinin xüsusi ofis texnikası ilә tәmin olunmuş mәkananında vә gömrük orqanlarının müәyyәn
olunmuş iş vaxtında;
Gömrük mәntәqәlәrindә vә gömrük orqanlarının müәyyәn olunmuş iş vaxtında;

232 Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına gömrük rәsmilәşdirilmәsi üçün tәqdim edilәn sәnәdlәr
hansı xarici dildә ola bilәr?

•

Gömrük orqanının vәzifәli şәxsinin bildiyi xarici dildә.
İngilis
Türk;
İngilis, türk vә ya rus dillәrinin birindә;
Fransız;

233 Azәrbaycan Respublikasında gömrük rәsmilәşdirilmәsi hansı dildә aparılır?

•

Azәrbaycan dilindә vә ya gömrük orqanının vәzifәli şәxsinin bildiyi xarici dildә.
Azәrbaycan, ingilis, türk vә ya rus dillәrinin birindә;
Azәrbaycan
İngilis
Türk

234 Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinә görә gömrük rәsmilәşdirilmәsi nәdir?

•

Azәrbaycan Respublikasının dövlәtlәrarası müqavilәlәrinә riayәt edilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә hәyata
keçirilәn tәdbirlәr toplusu;
Gömrük mәqsәdlәri üçün Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirilәn malların vә nәqliyyat
vasitәlәrinin statusunu müәyyәn edәn müddәaların mәcmusu;
İdxal, ixrac vә tranzit mәqsәdlәri üçün Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirilәn malların vә
nәqliyyat vasitәlәrinin statusunu müәyyәn edәn müddәaların mәcmusu.
Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinin müddәalarına vә tәlәblәrinә uyğun olaraq malların vә
nәqliyyat vasitәlәrinin müәyyәn gömrük rejimi altında yerlәşdirilmәsi prosedurası vә bu rejimin fәaliyyәtinin başa
çatması;
Gömrük işi haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә, hәmçinin icrasına nәzarәt Azәerbaycan
Respublikasının gömrük orqanlarına hәvalә edilmiş, Azәrbaycan Respublikasının digәr qanunvericiliyinә vә
Azәrbaycan Respublikasının dövlәtlәrarası müqavilәlәrinә riayәt edilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә hәyata
keçirilәn tәdbirlәrin mәcmusu;

235 Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn fiziki şәxslәr sadәlәşdirilmiş vә güzәştli qaydada vә
gömrük ödәnişlәri ödәmәdәn nә qәdәr yanacaq keçirә bilәrlәr?

•

Avtomobilin bakında, 40 litr;
Avtomobilin bakında, texniki pasportla nәzәrdә tutulmuş miqdarda
Avtomobilin bakında, 60 litr;
Avtomobilin bakında, 50 litr;
Avtomobilin bakında, 30 litr;

236 Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn fiziki şәxslәr sadәlәşdirilmiş vә güzәştli qaydada vә
gömrük ödәnişlәri ödәmәdәn nә qәdәr siqaret keçirә bilәrlәr?

•

3 blok.
2 blok;

20 әdәd;
200 әdәd;
1 blok;

237 Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn fiziki şәxslәr tәrәfindәn sadәlәşdirilmiş vә güzәştli
qaydada heyvanlar, baytarlıq tәbabәtindә tәtbiq olunan dәrman, bioloji preparatlar vә baytarlıq lәvazimatları,
bitkilәr, heyvan vә bitki mәnşәli xammal:

•

Azәrbaycan Respublikasının baytarlıq orqanları vә bitkilәrin karantini üzrә müvafiq dövlәt orqanlarının icazәsi
olduqda keçirilә bilәr.
Keçirilә bilmәz;
Bәyan olunmaqla keçirilә bilәr;
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsinin vermiş olduğu icazәni tәqdim etmәklә keçirilә bilәr;
Azәrbaycan Respublikasının Daxili İşlәr Nazirliyinin vermiş olduğu icazәni tәqdim etmәklә keçirilә bilәr;

238 Azәrbaycanda daimi yaşayan, bir ildәn çox xarici ölkәdә yaşamış fiziki şәxslәr Azәrbaycan
Respublikasına gәlәrkәn, müşaiyәt olunan vә ya müşaiyәt olunmayan baqajda, gömrük ödәnişlәri ödәmәdәn
hansı miqdarada zәruri mәişәt әşyaları keçirә bilәrlәr?

•

Dәyәri 5 000 ABŞ dolları;
Dәyәri 1 000 ABŞ dolları;
Dәyәri 30 000 ABŞ dolları.
Dәyәri 20 000 ABŞ dolları;
Dәyәri 10 000 ABŞ dolları;

239 İki ildәn çox xarici ölkәdә yaşamış, daimi yaşayış mәqsәdi ilә Azәrbaycan Respublikasına köçüb gәlәn
vә ya Azәrbaycan Respublikasından köçüb gedәn fiziki şәxslәrә, özü gömrük sәrhәdindәn keçәrkәn,
müşaiyәt olunan vә ya müşaiyәt olunmayan baqajda, gömrük ödәnişlәri ödәmәdәn hansı miqdarada zәruri
mәişәt әşyaları keçirmәyә icazә verilir?

•

Dәyәri 30 000 ABŞ dolları.
Dәyәri 1 000 ABŞ dolları;
Dәyәri 5 000 ABŞ dolları;
Dәyәri 10 000 ABŞ dolları;
Dәyәri 20 000 ABŞ dolları;

240 Fiziki şәxslәr tәrәfindәn istehsal vә kommersiya mәqsәdi üçün nәzәrdә tutulmayan malların Azәrbaycan
Respublikasının gömrük sәrhәdindәn sadәlәşdirilmiş vә güzәştli qaydada keçirilmәsindә tәtbiq olunan
miqdar vә dәyәr mәhdudiyyәtlәrini kim müәyyәn edir?

•

Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi, Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi ilә
razılaşdırmaqla.
Azәrbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti;
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi;
Azәrbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti vә öz sәlahiyyәtlәri daxilindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsi;
Azәrbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti, Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi vә Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi;

241 Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsinin 107ci maddәsinә görә fiziki şәxslәr tәrәfindәn istehsal
vә kommersiya mәqsәdi üçün nәzәrdә tutulmayan malların Azәrbaycan Respublikasının Gömrük
sәrhәdindәn sadәlәşdirilmiş vә güzәştli qaydada keçirilmәsi şәrtlәrini kim müәyyәn edir?
Azәrbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti, Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi vә Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi;
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi, Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi ilә
razılaşdırmaqla.
Azәrbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti;
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi;

•

•

Azәrbaycan Respublikası Nazirlır Kabineti vә öz sәlahiyyәtlәri daxilindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsi;

242 Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn fiziki şәxslәr sadәlәşdirilmiş vә güzәştli qaydada vә
gömrük ödәnişlәri ödәmәdәn nә qәdәr alkohollu içki keçirә bilәrlәr?

•

0,5 litr;
5 litr.
3 litr;
2 litr;
1 litr;

243 Beynәlxalq poçt göndәrişlәri vasitәsi ilә gömrük ödәnişlәri ödәmәdәn Azәrbaycan Respublikasının
gömrük әrazisinә gәtirmәk vә ya gömrük әrazisindәn aparmaq üçün fiziki şәxslәrin mallarına hansı miqdar
mәhdudiyyәtlәri qoyulur?

•

Dәyәri 1 000 ABŞ dolları vә çәkisi 50 kg;
Dәyәri 10 000 ABŞ dolları vә çәkisi 50 kg.
Dәyәri 200 ABŞ dolları vә çәkisi 20 kg;
Dәyәri 5 000 ABŞ dolları vә çәkisi 50 kg;
Dәyәri 1 000 ABŞ dolları vә çәkisi 35 kg;

244 Özlәri ilә birlikdә gömrük ödәnişlәri ödәmәdәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirmәk
vә ya gömrük әrazisindәn aparmaq üçün fiziki şәxslәrin mallarına hansı miqdar mәhdudiyyәtlәri qoyulur?

•

Dәyәri 200 ABŞ dolları vә çәkisi 20 kg;
Dәyәri 10 000 ABŞ dolları vә çәkisi 50 kg.
Dәyәri 5 000 ABŞ dolları vә çәkisi 50 kg;
Dәyәri 1 000 ABŞ dolları vә çәkisi 35 kg;
Dәyәri 1 000 ABŞ dolları vә çәkisi 50 kg;

245 Kompensasiya rüsumları nәdir?

•

Digәr dövlәtlәrin vә onların ittifaqlarının Azәrbaycan dövlәtinin mәnafeyinә toxunan ayrıseçkilik vә digәr
hәrәkәtlәrinә cavab tәdbiri kimi tәtbiq olunan rüsumlar;
İdxal olunan malların qiymәtlәri ölkәnin gömrük әrazisinә gәtirildiyi vaxtda ixrac olunduğu ölkәdәki real
dәyәrindәn aşağı olduğu halda vә bu mallar yerli istehsalçılara ziyan vuracaq şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq olunan
rüsumlar.
)İdxal malları yerli istehsalçılara ziyan vura bilәcәk şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq olunan rüsumlar;
Xarici olkәlәrdә dövlәt subsidiyasının kömәyi ilә istehsal olunmuş malların idxal olunduğu hallarda vә bu mallar
yerli istehsalçılara ziyan vuracaq şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq olunan rüsumlar;
Digәr dövlәtlәrin vә onların ittifaqlarının Azәrbaycan dövlәtinin mәnafeyinә toxunan ayrıseçkilik vә digәr
hәrәkәtinә cavab tәdbiri kimi vә ya idxal malları yerli istehsalçılara ziyan vura bilәcәk şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq
olunan rüsumlar;

246 Antidempinq rüsumları nәdir?

•

İdxal malları yerli istehsalçılara ziyan vura bilәcәk şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq olunan rüsumlar;
İdxal olunan malların qiymәtlәri ölkәnin gömrük әrazisinә gәtirildiyi vaxtda ixrac olunduğu ölkәdәki real
dәyәrindәn aşağı olduğu halda vә bu mallar yerli istehsalçılara ziyan vuracaq şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq olunan
rüsumlar.
Digәr dövlәtlәrin vә onların ittifaqlarının Azәrbaycan dövlәtinin mәnafeyinә toxunan ayrıseçkilik vә digәr
hәrәkәtinә cavab tәdbiri kimi vә ya idxal malları yerli istehsalçılara ziyan vura bilәcәk şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq
olunan rüsumlar;
Xarici olkәlәrdә dövlәt subsidiyasının kömәyi ilә istehsal olunmuş malların idxal olunduğu hallarda vә bu mallar
yerli istehsalçılara ziyan vuracaq şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq olunan rüsumlar;
Digәr dövlәtlәrin vә onların ittifaqlarının Azәrbaycan dövlәtinin mәnafeyinә toxunan ayrıseçkilik vә digәr
hәrәkәtlәrinә cavab tәdbiri kimi tәtbiq olunan rüsumlar;

247 Xüsusi rüsumlar nәdir?

•

•

Digәr dövlәtlәrin vә onların ittifaqlarının Azәrbaycan dövlәtinin mәnafeyinә toxunan ayrıseçkilik vә digәr
hәrәkәtinә cavab tәdbiri kimi vә ya idxal malları yerli istehsalçılara ziyan vura bilәcәk şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq
olunan rüsumlar
Xarici olkәlәrdә dövlәt subsidiyasının kömәyi ilә istehsal olunmuş malların idxal olunduğu hallarda vә bu mallar
yerli istehsalçılara ziyan vuracaq şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq olunan rüsumlar;
İdxal olunan malların qiymәtlәri ölkәnin gömrük әrazisinә gәtirildiyi vaxtda ixrac olunduğu ölkәdәki real
dәyәrindәn aşağı olduğu halda vә bu mallar yerli istehsalçılara ziyan vuracaq şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq olunan
rüsumlar.
Digәr dövlәtlәrin vә onların ittifaqlarının Azәrbaycan dövlәtinin mәnafeyinә toxunan ayrıseçkilik vә digәr
hәrәkәtlәrinә cavab tәdbiri kimi tәtbiq olunan rüsumlar;
İdxal malları yerli istehsalçılara ziyan vura bilәcәk şәrtlәrlә gәtirildikdә tәtbiq olunan rüsumlar;

248 Gömrük Tarifi Haqqında Qanunun 6cә maddәsinә görә, xüsusi növ rüsumlar hansılardır?

•

Xüsusi rüsumlar, ümumi rüsumlar, mövsüm rüsumları;
Xüsusi rüsumlar, antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları.
Antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları, ümumi rüsumlar;
Antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları, mövsüm rüsumları;
Xüsusi rüsumlar, ümumi rüsumlar, antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları;

249 Gömrük Tarifi Haqqında Qanunun 5ci maddәsinә görә, mövsüm rüsumları nәdir?

•

Bәzi malların idxalına mövsümә görә, müddәti 6 aydan çox olmayaraq tәtbiq olunan rüsumlar;
Bәzi malların idxalına vә ya ixracına mövsümә görә, müddәti 6 aydan çox olmayaraq tәtbiq olunan rüsumlar;
Bәzi malların idxalına mövsümә görә tәtbiq olunan rüsumlar
Bәzi malların idxalına vә ya ixracına mövsümә görә tәtbiq olunan rüsumlar;
Bәzi malların ixracına mövsümә görә, müddәti 6 aydan çox olmayaraq tәtbiq olunan rüsumlar;

250 Kombinә üsulla gömrük rüsumunun qiymәti necә hesablanır?

•

Müәyyәn olunmuş faizlә, malın faktura dәyәrindәn.
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın gömrük dәyәrindәn;
Müәyyәn olunmuş rüsum dәrәcәsi ilә, malın miqdarından;
Advalor vә spesifik üsulla hesablanmış rüsumlardan kәmiyyәtcә daha böyüyü tәtbiq olunur;
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın miqdarından;

251 әgәr: GRs  spesifik üsulla hesablanan gömrük rüsumunun qiymәti, MM – malın miqdar ölçüsü, GRD –
gömrük rüsumunun dәrәcәsi olarsa, gömrük rüsumunun qiymәti hansı düsturla hesablanar?

•

GDs = MM : GRD x Mm/e x Mv/m.
GDs= MM : GRD;
GDs = MM x GRD ;
GRs = GD x GRF :100;
GDs= MM x GRD : Mm/e x Mv/m;

252 Spesifik üsulla gömrük rüsumunun qiymәti necә hesablanır?

•

Müәyyәn olunmuş faizlә, malın faktura dәyәrindәn.
Faizlә vә dәrәcә ilә hesablanmış rüsumlardan kәmiyyәtcә daha böyüyü tәtbiq olunur;
Müәyyәn olunmuş rüsum dәrәcәsi ilә, malın miqdarından;
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın gömrük dәyәrindәn;
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın miqdarından;

253 әgәr: GRa  advalor üsulla hesablanan gömrük rüsumunun qiymәti, GD – malın gömrük dәyәri, GRF –
gömrük rüsumunun faizi olarsa, gömrük rüsumunun qiymәti hansı düsturla hesablanar?

•

GDa = GRF : GD x 100.
GDa = GD x 100 : GRF;
GDa = GD : GRF x 100;
GRa = GD x GRF :100;

GDa= GRF x 100 : GD;

254 Advalor üsulla gömrük rüsumunun qiymәti necә hesablanır?

•

Faizlә vә dәrәcә ilә hesablanmış rüsumlardan kәmiyyәtcә daha böyüyü tәtbiq olunur;
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın gömrük dәyәrindәn;
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın faktura dәyәrindәn.
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın miqdarından;
Müәyyәn olunmuş rüsum dәrәcәsi ilә, malın miqdarından;

255 Azәrbaycan Respublikası Gömrük Tarifi Hhaqqında Qanunun4cü maddәsinә görә, Azәrbaycan
Respublikasında gömrük rüsumlarının hesablanması hansı üsullarla hәyata keçirilir?

•

Proporsional vә spesifik.
Majoritar vә proporsional;
Advalor, spesifik vә kombinә;
Advalor vә spesifik;
Advalor, proporsional vә kombinә;

256 Sadalananlardan hansı xarici iqtisadi fәaliyyәtin dövlәt tәnzimlәmәsi metodu deyil:

•

Geyritarif;
Siyasi;
İnzibati;
İqtisadi;
Tarif;

257 Xarici iqtisadi fәaliyyәtin dövlәt tәnzimlәmәsi hansı mәqsәdlәrlә hәyata keçirilir?

•

Dünya iqtisadi siteminә daha sәmәrәli inteqrasiya vә yerli istehsalın stimullaşdırılması.
Dünya iqtisadi siteminә daha sәmәrәli inteqrasiya;
Ölkәnin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması vә milli maraqların qorunması;
Dövlәt tәhlükәsizliyinin tәmin olunması;
Yerli istehsalın stimullaşdırılması;

258 Dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün ayrıayrı fiziki vә hüquqi şәxslәrin
gәlirlәrinin müәyyәn hissәsinin dövlәt xәzinәsinә cәlb etmәk mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin
mәcmusu necә adlanır?

•

Kommunizm.
Fiskal siyasәt.
Proteksionist siyasәt;
Fritreydizm;
Merkantilizm;

259 Gömrük tarifi hansı iqtisadi funksiyaları daşıyır?

•

Proteksionist vә fiskal.
Rәqabәt mühitinin tәmin olunması vә tәbii inhisarlara nәzarәt;
Yerli istehsalın stimullaşdırılması;
Dünya iqtisadi siteminә daha sәmәrәli inteqrasiya;
Gәlirlәrin vә resursların bölgüsünün optimallaşdırılması;

260 Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn fiziki şәxslәr tәrәfindәn sadәlәşdirilmiş vә güzәştli
qaydada dәrman vasitәlәri:

•

Azәrbaycan Respublikasının Sәhiyyә Nazirliyinin icazәsi olduqda keçirilә bilәr.
Bәyan olunmaqla keçirilә bilәr;
Yalnız şәxsi istifadә üçün zәruri olan miqdarda keçirilә bilәr;

Keçirilә bilmәz;
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsinin vermiş olduğu icazәni tәqdim etmәklә keçirilә bilәr;

261 Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn fiziki şәxslәr tәrәfindәn sadәlәşdirilmiş vә güzәştli
qaydada ov silahları vә onların sursatları:

•

Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin vermiş olduğu icazәni tәqdim etmәklә keçirilә bilәr.
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsinin vermiş olduğu icazәni tәqdim etmәklә keçirilә bilәr;
Bәyan olunmaqla keçirilә bilәr;
Keçirilә bilmәz;
Azәrbaycan Respublikasının Daxili İşlәr Nazirliyinin vermiş olduğu icazәni tәqdim etmәklә keçirilә bilәr;

262 Fiziki şәxslәr tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә ölkәnin gömrük sәrhәdini
keçәnәdәk istehsalburaxılış tarixindәn 1 ildәn çox keçmiş avtonәqliyyat vasitәlәri gәtirilәrkәn yürüş
kilometrindәn, gömrük dәyәrindәn vә mәnşә ölkәsindәn asılı olmayaraq, mühәrrikin hәcminin hәr kub
santimetrinә görә hansı mәblәğdә gömrük rüsumları alınır?

•

0,7 ABŞ dollarının ekvivalenti.
0,4 EKÜ;
0,7 manat;
0,4 manat;
0,4 ABŞ dollarının ekvivalenti;

263 Fiziki şәxslәr tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә ölkәnin gömrük sәrhәdini
keçәnәdәk istehsalburaxılış tarixindәn 1 ilәdәk keçmiş avtonәqliyyat vasitәlәri gәtirilәrkәn yürüş
kilometrindәn, gömrük dәyәrindәn vә mәnşә ölkәsindәn asılı olmayaraq, mühәrrikin hәcminin hәr kub
santimetrinә görә hansı mәblәğdә gömrük rüsumları alınır?

•

0,7 ABŞ dollarının ekvivalenti.
0,4 EKÜ;
0,7 manat;
0,4 manat;
0,4 ABŞ dollarının ekvivalenti;

264 Xarici ölkәlәrdә akkreditә olunmuş diplomatik nümayәndәliklәrdә, konsulluq vә başqa rәsmi dövlәt vә
hökumәtlәrarası beynәlxalq tәşkilatlarda neçә tәqvim ilindәn çox işlәmiş şәxslәr Azәrbaycana gәldikdә,
buraxılış tarixindәn, yürüş kilometrindәn, gömrük dәyәrindәn vә mәnşә ölkәsindәn asılı olmayaraq, ailә üçün
bir avtonәqliyyat vasitәsini gömrük ödәnişlәrini ödәmәdәn keçirә bilәr?

•

3.
2;
1,5;
1;
2,5;

265 Xarici ölkәlәrdә neçә tәqvim ilindәn çox yaşamış fiziki şәxslәr daimi yaşayış mәqsәdi ilә Azәrbaycana
köçüb gәldikdә, buraxılış tarixindәn, yürüş kilometrindәn, gömrük dәyәrindәn vә mәnşә ölkәsindәn asılı
olmayaraq, ailә üçün bir avtonәqliyyat vasitәsini gömrük ödәnişlәrini ödәmәdәn keçirә bilәr?

•

3.
2;
1,5;
1;
2,5;

266 Fiziki şәxslәr tәrәfindәn hansı növ avtonәqliyyat vasitәlәri Azәrbaycan Respublikasının gömrük
әrazisinә gömrük rәsmilәşdirilmәsinin sadәlәşdirilmlş vә gözәştli qaydada tәtbiq olunması ilә gәtirilә bilәr?
Tәyinatından asılı olmayaraq, XİF MNnın 8703 mal qrupuna aid edilәn.

•

Tәyinatından asılı olmayaraq;
İstehsal vә kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan;
İstehsal vә kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulan;
İstehsal vә kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan, ümumi tәyinatlı minik avtomobillәri;

267 Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn fiziki şәxslәr sadәlәşdirilmiş vә güzәştli qaydada vә
gömrük ödәnişlәri ödәmәdәn nә qәdәr balıq kürüsü keçirә bilәrlәr?

•

kilogram.
450 gram;
200 gram;
100 gram;
600 gram;

268 Azәrbaycan Respublikası TIR (BYD) konvensiyasına neçәnci ildә qoşulmuşdur?

•

1998
1975
1948
1933;
1982

269 Beynәlxalq Yük Daşımaları (BYD, TIR) konvensiyası neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

1998.
1975;
1948;
1933;
1982;

270 Gömrük dәyәri nәdir?

•

Faktura dәyәrinә malın gömrük rәsmilәşdirmәlәri aparan orqanına gәtirilmәsi zamanı çәkilәn xәrclәrin (nәqliyyat,
sığorta vә s.), elәcә dә vergi vә rüsumların әlavә olunması nәticәsindә alınan dәyәrdir.
Ödәnişli әsasda xarici ticarәt әmәlyyatının şәrtlәrinә müvafiq olaraq malların faktiki ödәnilmiş dәyәridir;
Faktura dәyәrinә malın gömrük rәsmilәşdirmәlәri aparan orqanına gәtirilmәsi zamanı çәkilәn xәrclәrin (nәqliyyat,
sığorta vә s.) әlavә olunması nәticәsindә alınan dәyәrdir;
Ödәnişli әsasda xarici ticarәt әmәlyyatının şәrtlәrinә müvafiq olaraq malların faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilәcәk,
habelә qarşılıqlı mal göndәrişi ilә kompensasiya olunan dәyәrdir;
Ödәnişli әsasda xarici ticarәt әmәlyyatının şәrtlәrinә müvafiq olaraq malların faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilәcәk
dәyәridir;

271 Faktura dәyәri nәdir?

•

Faktura dәyәrinә malın gömrük rәsmilәşdirmәlәri aparan orqanına gәtirilmәsi zamanı çәkilәn xәrclәrin (nәqliyyat,
sığorta vә s.), elәcә dә vergi vә rüsumların әlavә olunması nәticәsindә alınan dәyәrdir.
Ödәnişli әsasda xarici ticarәt әmәlyyatının şәrtlәrinә müvafiq olaraq malların faktiki ödәnilmiş dәyәridir;
Faktura dәyәrinә malın gömrük rәsmilәşdirmәlәri aparan orqanına gәtirilmәsi zamanı çәkilәn xәrclәrin (nәqliyyat,
sığorta vә s.) әlavә olunması nәticәsindә alınan dәyәrdir;
Ödәnişli әsasda xarici ticarәt әmәlyyatının şәrtlәrinә müvafiq olaraq malların faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilәcәk,
habelә qarşılıqlı mal göndәrişi ilә kompensasiya olunan dәyәrdir;
Ödәnişli әsasda xarici ticarәt әmәlyyatının şәrtlәrinә müvafiq olaraq malların faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilәcәk
dәyәridir;

272 Gömrük rәsmilәşdirilmәlәri üşün malların tәsnifatı necә adlanr?

•

Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsi (AR GM).
Gömrük statistikası;
Gömrük tariflәri mәcәllәsi
Xarici iqtisadi fәaliyyәtin mal nomenklaturası (XİF MN);
Tariflәr vә Ticarәt Barәdә Baş Sazış (GATT);

273 Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsininә görә vergilәr nәdir?

•

Müәyyәn olunmuş qaydada Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanları tәrәfindәn alınan gömrük rüsumları,
vergilәr, gömrük yığımları, hüquqi vә fiziki şәxslәrә gömrük fәaliyyәti üçün lisenziyalarn verilmәsinә görә alınan
dövlәt rüsumu, haqqlar vә digәr ödәnişlәr.
Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanları tәrәfindәn alınan gömrük rüsumları, vergilәr vә gömrük yığımları;
Alınması Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına hәvalә olunmuş icbari ödәnişlәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә malların
idxalı vә ixracı zamanı alınan ödәnişlәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә malların
idxalı vә ixracı zamanı alınan vә alınması Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına hәvalә olunmuş icbari
ödәnişlәr;

274 Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsininә görә gömrük rüsumları nәdir?

•

Müәyyәn olunmuş qaydada Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanları tәrәfindәn alınan gömrük rüsumları,
vergilәr, gömrük yığımları, hüquqi vә fiziki şәxslәrә gömrük fәaliyyәti üçün lisenziyalarn verilmәsinә görә alınan
dövlәt rüsumu, haqqlar vә digәr ödәnişlәr.
Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanları tәrәfindәn alınan gömrük rüsumları, vergilәr vә gömrük yığımları;
Alınması Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına hәvalә olunmuş icbari ödәnişlәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә malların
idxalı vә ixracı zamanı alınan ödәnişlәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә malların
idxalı vә ixracı zamanı alınan vә alınması Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına hәvalә olunmuş icbari
ödәnişlәr;

275 Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinә görә gömrük ödәnişlәri nәdir?

•

Müәyyәn olunmuş qaydada Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanları tәrәfindәn alınan gömrük rüsumları,
vergilәr, gömrük yığımları, hüquqi vә fiziki şәxslәrә gömrük fәaliyyәti üçün lisenziyalarn verilmәsinә görә alınan
dövlәt rüsumu, haqqlar vә digәr ödәnişlәr.
Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanları tәrәfindәn alınan gömrük rüsumları, vergilәr vә gömrük yığımları;
Alınması Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına hәvalә olunmuş icbari ödәnişlәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә malların
idxalı vә ixracı zamanı alınan ödәnişlәr;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә malların
idxalı vә ixracı zamanı alınan vә alınması Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına hәvalә olunmuş icbari
ödәnişlәr;

276 CİF şәrtinә görә malın dәyәrinin tәyin olunma mәntәqәsi haradır?

•

Alıcının ünvanında (dәyәr, sığorta vә fraxt);
Daşıyıcının yanında sәrbәst;
Öz anbarında;
Sәrhәdә qәdәr daşıyaraq.
Gәmi bortunda sәrbәst;

277 FOB şәrtinә görә malın dәyәrinin tәyin olunma mәntәqәsi haradır?

•

Sәrhәdә qәdәr daşıyaraq.
Gәmi bortunda sәrbәst;
Daşıyıcının yanında sәrbәst;
Öz anbarında;
Alıcının ünvanında (dәyәr, sığorta vә fraxt);

278 FCA şәrtinә görә malın dәyәrinin tәyin olunma mәntәqәsi haradır?

•

Sәrhәdә qәdәr daşıyaraq.
Gәmi bortunda sәrbәst;
Daşıyıcının yanında sәrbәst;
Öz anbarında;
Alıcının ünvanında (dәyәr, sığorta vә fraxt);

279 EXW şәrtinә görә malın dәyәrinin tәyin olunma mәntәqәsi haradır?

•

Sәrhәdә qәdәr daşıyaraq.
Gәmi bortunda sәrbәst;
Daşıyıcının yanında sәrbәst;
Öz anbarında;
Alıcının ünvanında (dәyәr, sığorta vә fraxt);

280 İnkoterms nәdir?

•

Beynәlxalq ticarәtdә tәtbiq olunan ödәmә sistemi;
Beynәlxalq ticarәtdә alıcının ümumilәşdirilmiş adı;
Beynәlxalq ticarәtdә satıcının ümumilәşdirilmiş adı;
Beynәlxalq ticarәtdә malların gömdәrilmә şәrtlәrini izah edәn terminlәr sistemi;
Beynәlxalq ticarәtdә tәtbiq olunan sığorta sistemi;

281 İdxal vә ixrac gömrük rüsumlarının dәrәcәlәrini kim tәyin edir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi.
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti.
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi.
Gömrük nәzarәtin hәyata keçirәn gömrek orqanı.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti.

282 Azәrbaycan Respublikasının gömrük tarifi nәdir?

•

Spesifik qaydada hesablanmış gömrük rüsumunun mәblәğidir.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallara tәtbiq edilәn gömrük rüsumu dәrәcәlәrinin
mәcmusudur.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallara tәtbiq edilәn vә xarici iqtisadi fәaliyyәtin
әmtәә nomenklaturasına uyğun olaraq sistemlәşdirilmiş gömrük rüsumu dәrәcәlәrinin mәcmusudur.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallara tәtbiq edilәn vә xarici iqtisadi fәaliyyәtin
әmtәә nomenklaturasına uyğun olaraq sistemlәşdirilmiş vergi vә gömrük rüsumu dәrәcәlәrinin mәcmusudur.
Advalor qaydada hesablanmış gömrük rüsumunun mәblәğidir.

283 Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr kabinetinin qәrarı ilә siyahısı tәsdiq olunmuş, idxal zamanı әDVdәn
azad olunan mallar hansı qruplara aiddir?

•

Lizinq müqavilәsinin obyekti olan qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş tәsnifat üzrә әsas vәsaitә aid daşınar
әşyalar; Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının tәsdiqedici sәnәdi әsasında gәtirilmiş elmi cihazlar vә
avadanlıqlar; Qeyrineft sektorunda istehsalın tәşviqi mәqsәdi ilә idxal olunan mallar.
Lizinq müqavilәsinin obyekti olan qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş tәsnifat üzrә әsas vәsaitә aid daşınar
әşyalar; Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının tәsdiqedici sәnәdi әsasında gәtirilmiş elmi cihazlar vә
avadanlıqlar;  Digәr mallar.
Lizinq müqavilәsinin obyekti olan qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş tәsnifat üzrә әsas vәsaitә aid daşınar
әşyalar; Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının tәsdiqedici sәnәdi әsasında gәtirilmiş elmi cihazlar vә
avadanlıqlar;
Lizinq müqavilәsinin obyekti olan qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş tәsnifat üzrә әsas vәsaitә aid daşınar
әşyalar;  Digәr mallar.
Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının tәsdiqedici sәnәdi әsasında gәtirilmiş elmi cihazlar vә avadanlıqlar; 
Digәr mallar.

284 Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr kabinetinin qәrarı ilә siyahısı tәsdiq olunmuş, idxal gömrük
rüsumlarından azad olunan mallar hansı qruplara aiddir?

•

Lizinq müqavilәsinin obyekti olan qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş tәsnifat üzrә әsas vәsaitә aid daşınar
әşyalar; Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının tәsdiqedici sәnәdi әsasında gәtirilmiş elmi cihazlar vә
avadanlıqlar; Qeyrineft sektorunda istehsalın tәşviqi mәqsәdi ilә idxal olunan mallar.
Lizinq müqavilәsinin obyekti olan qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş tәsnifat üzrә әsas vәsaitә aid daşınar
әşyalar;Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının tәsdiqedici sәnәdi әsasında gәtirilmiş elmi cihazlar vә
avadanlıqlar;Qeyrineft sektorunda istehsalın tәşviqi mәqsәdi ilә idxal olunan mallar.

Lizinq müqavilәsinin obyekti olan qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş tәsnifat üzrә әsas vәsaitә aid daşınar
әşyalar; Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasıa gәtirilәn elmi cihazlar vә avadanlıqlar;  Digәr mallar.
Lizinq müqavilәsinin obyekti olan qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş tәsnifat üzrә әsas vәsaitә aid daşınar
әşyalar; Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasına gәtirilmiş elmi cihazlar vә avadanlıqlar; Qeyrineft sektorunda
istehsalın tәşviqi mәqsәdi ilә idxal olunan mallar.
Lizinq müqavilәsinin obyekti olan әşyalar; Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının tәsdiqedici sәnәdi әsasında
gәtirilmiş elmi cihazlar vә avadanlıqlar; Qeyrineft sektorunda istehsalın tәşviqi mәqsәdi ilә idxal olunan mallar.

285 әgәr, әDV – tutulan әlavә dәyәr vergisinin miqdarı, GD – malın gömrük dәyәri, R – idxal/ixrac rüsumu,
A – aksiz miqdarı, әDVF – ayrıayrı mallara qanunla tәtbiq olunan әDVnin faizlә göstәrilәn tutarıdırsa,
gömrük rәsmilәşdirilmәlәri zamanı aksizli mallara әlavә dәyәr vergisi necә hesablanır?

•

ӘDV = GD + R + A : ӘDVF
ӘDV = (GD + R + A) : ӘDVF x 100.
ӘDV = (GD + R + A) x ӘDVF :100.
ӘDV = (GD + R + A) x ӘDVF.
ӘDV = GD x ӘDVF :100 + R + A.

286 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan İstirahәt vә ya idman üçün yaxtalar vә bu mәqsәdlәr üçün
nәzәrdә tutulan digәr üzәn vasitәlәrә aşağıdakı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir:

•

3 300 manat + mühәrrikin hәcminin 4000 kub santimetrindәn cox hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 3 manat.
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә — 1 manat.
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә — 0,5 manat.
Gömrük dәyәrindәn 15%.
Gömrük dәyәrindәn  12,5 %.

287 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobillәrinә mühәrrikin hәcmi 4000 kub
santimetrdәn çox olduqda aşağıdakı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir:

•

3 300 manat + mühәrrikin hәcminin 4000 kub santimetrindәn çox hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 4 manat.
1 300 manat + mühәrrikin hәcminin 4000 kub santimetrindәn çox hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 3 manat.
1300 manat + mühәrrikin hәcminin 3001 —4000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 2 manat.
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә — 4 manat.
3 300 manat + mühәrrikin hәcminin 4000 kub santimetrindәn cox hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 3 manat.

288 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobillәrinә mühәrrikin hәcmi 4000 kub
santimetrәdәk olduqda aşağıdakı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir:

•

Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә — 2 manat.
1 300 manat + mühәrrikin hәcminin 2001 —4000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 2 manat.
1300 manat + mühәrrikin hәcminin 3001 —4000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 2 manat.
300 manat + mühәrrikin hәcminin 2001 —3000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 1 manat.
300 manat + mühәrrikin hәcminin 2001 —3000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 2 manat.

289 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobillәrinә mühәrrikin hәcmi 3000 kub
santimetrәdәk olduqda aşağıdakı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir:

•

100 manat + mühәrrikin hәcminin 2001 —3000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 1 manat.
300 manat + mühәrrikin hәcminin 2001 —3000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 2 manat.
1 300 manat + mühәrrikin hәcminin 2001 —3000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 2 manat.
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә — 1 manat.
300 manat + mühәrrikin hәcminin 2001 —3000 kub santimetr hissәsi üçün hәr kub santimetrә görә — 1 manat.

290 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobillәrinә mühәrrikin hәcmi 2000 kub
santimetrәdәk olduqda aşağıdakı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir:

•

Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә — 0,3 manat.
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә — 0,25 manat.
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә — 0,1 manat.

•

Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә — 0,15 manat.
Mühәrrikin hәcminin hәr kub santimetrinә görә — 0,2 manat.

291 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan viski, rom, taffiya, cin, araq (vodka), likörә aşağıdakı aksiz
dәrәcәsi tәtbiq edilir:

•

hәr litrinә 0,5 Manat.
hәr litrinә 6 ABŞ dolları.
hәr litrinә 8 Avro.
hәr litrinә 5 Avro.
hәr litrinә 5 Manat.

292 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan tәbii üzüm şәrabları vә vermutlara aşağıdakı aksiz dәrәcәsi
tәtbiq edilir:

•

hәr litrinә 5 Manat.
hәr litrinә 6 ABŞ dolları.
hәr litrinә 5 ABŞ dolları .
hәr litrinә 2,5 ABŞ dolları.
hәr litrinә 1 ABŞ dolları.

293 Azәrbaycan Respublikasına idxal olunan denaturasiya olunmamış etil spirti vә sәmәni pivәsinә
aşağıdakı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir:

•

hәr litrinә 0,8ABŞ dolları.
hәr litrinә 0,5 ABŞ dolları.
hәr litrinә 1 ABŞ dolları.
hәr litrinә 1 Avro.
hәr litrinә 0,5 Manat.

294 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә görә hansı mallar aksizli mallar qrupuna aid edilirlәr?

•

 içmәli spirt vә spirtli içkilәrin bütün növlәri;  tütün mәmulatları; neft mәhsulları; minik avtomobillәri (xüsusi
nişan vә avadanlıqlarla tәchiz olunmuş xüsusi tәyinatlı avtonәqliyyat vasitәlәri istisna olmaqla);  istirahәt vә ya
idman üçün yaxtalar vә bu mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulan digәr üzәn vasitәlәr.
 içmәli spirt, maya, pivә vә spirtli içkilәrin bütün növlәri;  tütün mәmulatları; neft mәhsulları; minik
avtomobillәri (xüsusi nişan vә avadanlıqlarla tәchiz olunmuş xüsusi tәyinatlı avtonәqliyyat vasitәlәri istisna
olmaqla);  istirahәt vә ya idman üçün yaxtalar vә bu mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulan digәr üzәn vasitәlәr.
 içmәli spirt, maya, pivә vә spirtli içkilәrin bütün növlәri;  tütün mәmulatları;
 içmәli spirt, maya, pivә vә spirtli içkilәrin bütün növlәri;  tütün mәmulatları; neft mәhsulları;
 içmәli spirt, maya, pivә vә spirtli içkilәrin bütün növlәri;  tütün mәmulatları; neft mәhsulları; minik
avtomobillәri (xüsusi nişan vә avadanlıqlarla tәchiz olunmuş xüsusi tәyinatlı avtonәqliyyat vasitәlәri istisna
olmaqla);

295 әgәr, әDV – tutulan әlavә dәyәr vergisinin miqdarı, GD – malın gömrük dәyәri, R – idxal/ixrac rüsumu,
әDVF – ayrıayrı mallara qanunla tәtbiq olunan әDVnin faizlә göstәrilәn tutarıdırsa, gömrük
rәsmilәşdirilmәlәri zamanı aksizsiz mallara әlavә dәyәr vergisi necә hesablanır?

•

ӘDV = (GD + R) x ӘDVF :100.
ӘDV = (GD + R) x ӘDVF.
ӘDV = (GD + R) : ӘDVF x 100.
ӘDV = GD x ӘDVF :100 + R.
ӘDV = GD + R : ӘDVF

296 TIR proseduralarına әmәl olunmaqla daşınan mallar tranzit gömrükxanalarında azad edilirlәr:

•

İdxal vә ya ixrac rüsum vә vergilәrinin ödәnilmәsindәn, BYD kitabçalarının (TIR kornet) rәsmilәşdirilmәsi üçün
yığımlardan;
İdxal vә ya ixrac rüsum vә vergilәrinin ödәnilmәsindәn, mallar üçün pul vәsaitinin depozitә qoyulmasından, BYD
kitabçalarının (TIR kornet) rәsmilәşdirilmәsi üçün yığımlardan, bir qayda olaraq, gömrük müayinәsindәn;

İdxal vә ya ixrac rüsum vә vergilәrinin ödәnilmәsindәn, mallar üçün pul vәsaitinin depozitә qoyulmasından, BYD
kitabçalarının (TIR kornet) rәsmilәşdirilmәsi üçün yığımlardan, gömrük müayinәsindәn;
İdxal vә ya ixrac rüsum vә vergilәrinin ödәnilmәsindәn, mallar üçün pul vәsaitinin depozitә qoyulmasından, bir
qayda olaraq, gömrük müayinәsindәn.
İdxal vә ya ixrac rüsum vә vergilәrinin ödәnilmәsindәn, mallar üçün pul vәsaitinin depozitә qoyulmasından, BYD
kitabçalarının (TIR kornet) rәsmilәşdirilmәsi üçün yığımlardan;

297 Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә qaytarılan milli mәdәniyyәt sәrvәtlәri:

•

Gömrük nәzarәti altında gәtirilәrkәn gömrük rüsumlarından azad edilirlәr;
Gömrük rüsumları güzәştli vә sadәlәşdirilmiş qaydada ödәnilir.
Gömrük rüsumlarından azad edilirlәr;
Gömrük rüsumlarından azad edilimirlәr;
Gömrük rüsumlarından gismәn azad edilirlәr;

298 Fiziki şәxslәr tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn çıxarılan vә ya bu әraziyә
gәtirilәn hansı mallar gömrük rüsumlarından azad edilirlәr?

•

İstehsal vә kommersiya tәyinatı olan mallar.
Şәxsi istifadә üçün nәzәrdә tutlmuş mallar;
İstehsal vә kommersiya tәyinatı olmayan vә yalnız şәxsi istifadә üçün nәzәrdә tutlmuş mallar;
İstehsal vә kommersiya tәyinatı olmayan vә yalnız şәxsi istifadә üçün nәzәrdә tutlmuş, Azәrbaycan
Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinә uyğun olaraq keçirilәn mallar;
Şәxsi istifadә üçün nәzәrdә tutlmuş, Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinә uyğun olaraq keçirilәn
mallar;

299 Üçüncü ölkәlәr üçün nәzәrdә tutulmuş vә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn tranzit rejimi
ilә keçәn mallar:

•

Gömrük rüsumları güzәştli vә sadәlәşdirilmiş qaydada ödәnilir.
Gömrük nәzarәti altında keçәrkәn gömrük rüsumlarından azad edilirlәr;
Gömrük rüsumlarından azad edilimirlәr;
Gömrük rüsumlarından azad edilirlәr;
rüsumlarından

300 Tәmәnnasız yardım vә xeyriyyә tәyinatlı hansı mallar gömrük rüsumlarından azad edilirlәr?

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn vә ya bu әrazidәn çıxarılan mallar, habelә qrant haqqında
müqavilәyә vә ya qәrara әsasәn qrant kimi alınan pul vә (vә ya) digәr maddi yardımlar.
Hökumәtlәrin vә beynәlxalq tәşkilatların xәtti ilә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn vә ya bu
әrazidәn çıxarılan mallar;
Texniki yardım da daxil olmaqla dövlәtlәrin, hökumәtlәrin vә beynәlxalq tәşkilatların xәtti ilә Azәrbaycan
Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn vә ya bu әrazidәn çıxarılan mallar, habelә qrant haqqında müqavilәyә
vә ya qәrara әsasәn qrant kimi alınan pul vә (vә ya) digәr maddi yardımlar;
Texniki yardım da daxil olmaqla dövlәtlәrin, hökumәtlәrin vә beynәlxalq tәşkilatların xәtti ilә Azәrbaycan
Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn vә ya bu әrazidәn çıxarılan mallar;
Dövlәtlәrin, hökumәtlәrin vә beynәlxalq tәşkilatların xәtti ilә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә
gәtirilәn vә ya bu әrazidәn çıxarılan mallar;

301 Gәza vә dağıntıların, tәbii fәlakәtlәrin nәticәlәrinin aradan qaldırılması mәqsәdi ilә vә ya humanitar
yardım kimi hansı mallar gömrük rüsumlarından azad edilirlәr?

•

Bu mәqsәdlәrlә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn vә bu әrazidәn çıxarılan mallar, o
cümlәdәn mәktәblәr, mәktәbәqәdәr müәssisәlәr vә müalicә ocaqları üçün pulsuz dәrs vәsaitlәri;
Bu mәqsәdlәrlә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn vә bu әrazidәn çıxarılan mallar;
Mәktәblәr vә mәktәbәqәdәr müәssisәlәr üçün pulsuz dәrs vәsaitlәri.
Mәktәblәr üçün pulsuz dәrs vәsaitlәri;
Mәktәblәr, mәktәbәqәdәr müәssisәlәr vә müalicә ocaqları üçün pulsuz dәrs vәsaitlәri;

302 Dәnizdә balıq ovlayan gәmilәrin fәaliyyәti zamanı hansı mallar gömrük rüsumlarından azad edilirlәr?

•

Gәmilәrin fәaliyyәtini tәmin etmәk mәqsәdi ilә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn çıxarılan maddi
texniki tәchizat vә tәdarük malları;
Gәmilәrin fәaliyyәtini tәmin etmәk mәqsәdi ilә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn çıxarılan maddi
texniki tәchizat vә tәdarük malları, yanacaq, әrzaq vә başqa әmlak, habelә hәmin gәmilәrdә Azәrbaycan
Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn vәtәgәçilik mәhsulları;
Yanacaq, әrzaq vә başqa әmlak vә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn vәtәgәçilik mәhsulları.
Gәmilәrin fәaliyyәtini tәmin etmәk mәqsәdi ilә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn çıxarılan maddi
texniki tәchizat vә tәdarük malları, yanacaq, habelә hәmin gәmilәrdә Azәrbaycan Respublikasının gömrük
әrazisinә gәtirilәn vәtәgәçilik mәhsulları;
Gәmilәrin fәaliyyәtini tәmin etmәk mәqsәdi ilә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn çıxarılan maddi
texniki tәchizat vә tәdarük malları, hәmin gәmilәrdә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn
vәtәgәçilik mәhsulları;

303 Nәqliyyat vasitәlәrinin istismarı zamanı hansı mallar gömrük rüsumlarından azad edilirlәr?

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin normal istismarı üçün lazım olan vә ya onlarn qәzasının (sınmasının) nәticәlәrini aradan
qaldırmaq mәqsәdi ilә xaricdәn alınmış madditexniki tәchizat vә tәdarük malları;
Nәqliyyat vasitәlәrinin normal istismarı üçün lazım olan vә ya onlarn qәzasının (sınmasının) nәticәlәrini aradan
qaldırmaq mәqsәdi ilә xaricdәn alınmış madditexniki tәchizat malları;
Nәqliyyat vasitәlәrinin normal istismarı üçün lazım olan vә ya onlarn qәzasının (sınmasının) nәticәlәrini aradan
qaldırmaq mәqsәdi ilә xaricdәn alınmış madditexniki tәchizat vә tәdarük malları, yanacaq vә әrzaq.
Nәqliyyat vasitәlәrinin normal istismarı üçün lazım olan vә ya onlarn qәzasının (sınmasının) nәticәlәrini aradan
qaldırmaq mәqsәdi ilә xaricdәn alınmış madditexniki tәchizat vә tәdarük malları vә yanacaq;
Nәqliyyat vasitәlәrinin normal istismarı üçün lazım olan vә ya onlarn qәzasının (sınmasının) nәticәlәrini aradan
qaldırmaq mәqsәdi ilә xaricdәn alınmış madditexniki tәchizat vә tәdarük malları vә әrzaq;

304 Tarif güzәştlәri (tarif preferensiyaları) dedikdә nә başa düşülür?

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallar üzrә әvvәl ödәnilmiş rüsumun qaytarılması,
rüsum ödәnişindәn azadetmә, rüsum dәrәcәlәrinin aşağı salınması, malın preferensial gәtirilmәsi vә ya çıxarılması
üçün tarif kvotaları şәklindә verilәn güzәştlәr.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallar üzrә әvvәl ödәnilmiş rüsumun qaytarılması;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallar üzrә әvvәl ödәnilmiş rüsumun qaytarılması,
rüsum ödәnişindәn azadetmә;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallar üzrә әvvәl ödәnilmiş rüsumun qaytarılması,
rüsum ödәnişindәn azadetmә, rüsum dәrәcәlәrinin aşağı salınması;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallar üzrә әvvәl ödәnilmiş rüsumun qaytarılması,
rüsum ödәnişindәn azadetmә, rüsum dәrәcәlәrinin aşağı salınması, malın preferensial gәtirilmәsi üçün tarif
kvotaları şәklindә verilәn güzәştlәr;

305 Mәnşәyi dәqiq müәyyәn olunmamış mallara hansı gömrük rüsumları tәtbiq olunur?

•

Kombinә gömrük rüsumu.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük tariflәrinin maksimum dәrәcәlәri;
Gömrük tarifinin iki misli;
Advalor gömrük rüsumu;
Spesifik gömrük rüsumu;

306 Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanı malın buraxılmasından nә vaxt imtina edә bilәr?

•

Malın Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә müvafiq olaraq, malları buraxılmayan ölkәyә mәnsub olmasını
tәsdiq etmәk üçün kifayәt qәdәr әsas olarsa;
Azәrbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynәlxalq sazişlәrә müvafiq olaraq, malları buraxılmayan ölkәyә
mәnsub olmasını tәsdiq etmәk üçün kifayәt qәdәr әsas olarsa;
Kifayәt qәdәr әsas olarsa.
Azәrbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynәlxalq sazişlәrә vә ya Azәrbaycan Respublikası
qanunvericiliyinә müvafiq olaraq, malları buraxılmayan ölkәyә mәnsub olmasını tәsdiq etmәk üçün kifayәt qәdәr
әsas olarsa;
Hәmin malın Azәrbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynәlxalq sazişlәrә vә ya Azәrbaycan Respublikası
qanunvericiliyinә müvafiq olaraq, malları buraxılmayan ölkәyә mәnsub olmasını tәsdiq etmәk üçün kifayәt qәdәr
әsas olarsa;

307 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә mal gәtirilәrkәn hansı hallarda malın mәnşәyi haqqında
sertifikat tәqdim olunmalıdır?

•

1. Azәrbaycan Respublikasının imtiyaz verdiyi ölkәlәrdәn olan mallara; 2. Gәtirilmәsi kәmiyyәt mәhdudiyyәtlәri
(kvota) ilә vә ya xarici iqtisadi fәaliyyәtin digәr üsulları ilә tәnzimlәnәn mallara; 3. Azәrbaycan Respublikasının
hәyati mәnafelәri sahәsindәki qanunvericilik aktlarında nәzәrdә tutulmuşsa.
1. Azәrbaycan Respublikasının imtiyaz verdiyi ölkәlәrdәn olan mallara; 2. Gәtirilmәsi kәmiyyәt mәhdudiyyәtlәri
(kvota) ilә vә ya xarici iqtisadi fәaliyyәtin digәr üsulları ilә tәnzimlәnәn mallara; 3. Azәrbaycan Respublikasının
hәyati mәnafelәri sahәsindәki qanunvericilik aktlarında nәzәrdә tutulmuşsa; 4. Bәyan edilәn mәlumatların qeyri
dәqiqliyini tәsdiq etmәk üçün әsas olduğu hallarda.
1. Azәrbaycan Respublikasının imtiyaz verdiyi ölkәlәrdәn olan mallara; 2. Gәtirilmәsi kәmiyyәt mәhdudiyyәtlәri
(kvota) ilә vә ya xarici iqtisadi fәaliyyәtin digәr üsulları ilә tәnzimlәnәn mallara; 3. Azәrbaycan Respublikasının
hәyati mәnafelәri sahәsindәki qanunvericilik aktlarında nәzәrdә tutulmuşsa; 4. Bәyan edilәn mәlumatların qeyri
dәqiqliyini tәsdiq etmәk üçün әsas olduğu hallarda; 5. Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq öhdәliklәrindә
nәzәrdә tutulmuşsa.
Azәrbaycan Respublikasının imtiyaz verdiyi ölkәlәrdәn olan mallara.
1. Azәrbaycan Respublikasının imtiyaz verdiyi ölkәlәrdәn olan mallara; 2. Gәtirilmәsi kәmiyyәt mәhdudiyyәtlәri
(kvota) ilә vә ya xarici iqtisadi fәaliyyәtin digәr üsulları ilә tәnzimlәnәn mallara.

308 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn mal çıxarılarkәn malın mәnşә sertifikatını kim vә nә
zaman verir?

•

İstәnilәn vaxt, müvafiq dövlәt orqanı tәrәfindәn verilir.
Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq öhdәliklәrindә nәzәrdә tutulmuşsa, müvafiq dövlәt orqanı tәrәfindәn
verilir.
Kontraktlarda nәzәrdә tutulmuşsa, müvafiq dövlәt orqanı tәrәfindәn verilir.
İstәnilәn vaxt, dövlәt gömrük orqanları tәrәfindәn verilir.
Kontraktlarda, ölkәnin qanunvericilik aktlarında vә ya Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq öhdәliklәrindә
nәzәrdә tutulmuşsa, müvafiq dövlәt orqanı tәrәfindәn verilir.

309 Müәyyәn bir ölkәdә malların kifayәt qәdәr emalının meyarları hansılardır?

•

1. Emal nәticәsindә Әmtәә nomenklaturasında hәr hansı birinci dörd rәqәm sәviyyәsindә mal mövqeyinin (malın
tәsnifat kodunun) dәyişmәsi; 2. Malın müәyyәn ölkә mәnşәli hesab olunması üçün kifayәt edәn istehsaltexnoloji
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi; 3. Advalor pay qaydası — istifadә olunmuş materialların dәyәrinin vә ya әlavә
dәyәrin göndәrilәn malın qiymәtinin faizlә müәyyәn edilmiş hәddә çatması ilә әlaqәdar malın dәyәrinin
dәyişmәsi.
1. Emal nәticәsindә Әmtәә nomenklaturasında hәr hansı birinci dörd rәqәm sәviyyәsindә mal mövqeyinin (malın
tәsnifat kodunun) dәyişmәsi; 2. Malın müәyyәn ölkә mәnşәli hesab olunması üçün kifayәt edәn vә ya etmәyәn
istehsaltexnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi;
Emal nәticәsindә Әmtәә nomenklaturasında hәr hansı birinci dörd rәqәm sәviyyәsindә mal mövqeyinin (malın
tәsnifat kodunun) dәyişmәsi.
Malın müәyyәn ölkә mәnşәli hesab olunması üçün kifayәt edәn vә ya etmәyәn istehsaltexnoloji әmәliyyatların
yerinә yetirilmәsi.
Advalor pay qaydası — istifadә olunmuş materialların dәyәrinin vә ya әlavә dәyәrin göndәrilәn malın qiymәtinin
faizlә müәyyәn edilmiş hәddә çatması ilә әlaqәdar malın dәyәrinin dәyişmәsi.

310 Müәyyәn ölkәdә tam istehsal olunmuş mallar hansılardır?

•

Onun әrazisindә istehsal edilmiş mәhsullar;
1. Onun әrazisindә vә ya mәhәlli sularında, yaxud qitә şelfindә vә dәnizin tәkindә çıxarılan faydalı qazıntılar (әgәr
ölkәnin bu dәniz tәkini istismar etmәyә müstәsna hüququ varsa); 2. Onun әrazisindә becәrilmiş vә yığılmış
bitkiçilik mәhsulları; 3. Orada doğulub vә bәslәnilmiş heyvanlar.
1. Onun әrazisindә vә ya mәhәlli sularında, yaxud qitә şelfindә vә dәnizin tәkindә çıxarılan faydalı qazıntılar (әgәr
ölkәnin bu dәniz tәkini istismar etmәyә müstәsna hüququ varsa); 2. Onun әrazisindә becәrilmiş vә yığılmış
bitkiçilik mәhsulları; 3. Orada doğulub vә bәslәnilmiş heyvanlar; 4. Hәmin ölkәdә bәslәnilmiş heyvanlardan
alınmış mәhsullar; 5. Orada istehsal edilmiş ovçuluq, balıqçılıq vә dәniz vәtәgәsi mәhsulları.
1. Onun әrazisindә vә ya mәhәlli sularında, yaxud qitә şelfindә vә dәnizin tәkindә çıxarılan faydalı qazıntılar (әgәr
ölkәnin bu dәniz tәkini istismar etmәyә müstәsna hüququ varsa); 2. Onun әrazisindә becәrilmiş vә yığılmış
bitkiçilik mәhsulları; 3. Orada doğulub vә bәslәnilmiş heyvanlar; 4. Hәmin ölkәdә bәslәnilmiş heyvanlardan
alınmış mәhsullar; 5. Orada istehsal edilmiş ovçuluq, balıqçılıq vә dәniz vәtәgәsi mәhsulları; 6. Dünya okeanında
hәmin ölkәnin gәmilәri ilә vә ya onun icarәyә (fraxta) götürdüyü gәmilәrlә ovlanmış vә istehsal edilmiş dәniz
vәtәgәsi mәhsulları; 7. Hәmin ölkәdәki istehsalın vә başqa әmәliyyatların nәticәsi olan tәkrar xammal vә
tullantılar.

•

1. Onun әrazisindә vә ya mәhәlli sularında, yaxud qitә şelfindә vә dәnizin tәkindә çıxarılan faydalı qazıntılar (әgәr
ölkәnin bu dәniz tәkini istismar etmәyә müstәsna hüququ varsa); 2. Onun әrazisindә becәrilmiş vә yığılmış
bitkiçilik mәhsulları; 3. Orada doğulub vә bәslәnilmiş heyvanlar; 4. Hәmin ölkәdә bәslәnilmiş heyvanlardan
alınmış mәhsullar; 5. Orada istehsal edilmiş ovçuluq, balıqçılıq vә dәniz vәtәgәsi mәhsulları; 6. Dünya okeanında
hәmin ölkәnin gәmilәri ilә vә ya onun icarәyә (fraxta) götürdüyü gәmilәrlә ovlanmış vә istehsal edilmiş dәniz
vәtәgәsi mәhsulları; 7. Hәmin ölkәdәki istehsalın vә başqa әmәliyyatların nәticәsi olan tәkrar xammal vә
tullantılar; 8. Hәmin ölkәyә mәxsus olan vә ya onun icarәyә götürdüyü kosmik gәmilәr vasitәsilә açıq kosmosda
alınmış yüksәk texnologiya mәhsulları; 9. Müstәsna olaraq hәmin ölkәdә tam istehsal edilmiş mәhsullarından
istehsal edilmiş mallar.

311 Malın mәnşә ölkәsi nәdir?

•

“Gömrük tarifi haqqında”Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә müәyyәn olunan meyarlar әsasında kifayәt
qәdәr yenidәn emala mәruz qaldığı ölkә.
Malın tamamilә hәmin ölkәdә istehsal olunduğu ölkә.
Malın ixrac olunduğu ölkә.
Malın tamamilә hәmin ölkәdә istehsal olunduğu vә ya “Gömrük tarifi haqqında” Azәrbaycan Respublikasının
Qanunu ilә müәyyәn olunan meyarlar әsasında kifayәt qәdәr yenidәn emala mәruz qaldığı ölkә.
Malın tamamilә hәmin ölkәdә istehsal olunduğu vә ya yenidәn emala mәruz qaldığı ölkә.

312 Gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün ehtiyat üsul nәdir?

•

Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün malın istehsalçı tәrәfindәn qiymәtlәndirilәn istehsal xәrclәri vә
materiallarının dәyәrinin, ixrac edәnin әldә etdiyi mәnfәәtin, ixrac edәn ölkәdәn eyni növlü malların Azәrbaycan
Respublikasına satışı üçün sәciyyәvi olan ümumi xәrclәrin toplanması yolu ilә hesablanmış qiymәti.
Gömrük dәyәri, “Gömrük Tarifi haqqında” Qanunun 18—22ci maddәlәrindә göstәrilәn üsulların ardıcıl tәtbiqi
nәticәsindә deklarant tәrәfindәn müәyyәn edilә bilmirsә vә ya gömrük orqanları gömrük dәyәrinin müәyyәn
edilmәsindә bu üsullardan istifadә oluna bilmәmәsini әsaslandırırlarsa, malların gömrük dәyәrinin beynәlxalq
tәcrübәyә әsasәn müqayisәlәr yolu ilә müәyyәn edilәn qiymәti.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn maldan fiziki xüsusiyyәtlәrinә, keyfiyyәtinә, malın
mәnşә ölkәsinә vә istehsalçısına görә fәrqlәnmәyәn digәr malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn mallarla bütün xüsusiyyәtlәrinә görә eyni olmasa da,
qiymәtlәndirilәn mallarla eyni vәzifәlәri yerinә yetirәn vә kommersiya baxımından birbirini әvәz edә bilәn digәr
malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikası әrazisindә qiymәtlәndirilәn eyni vә
eynicinsli malların әn böyük partiyasınn mal vahidinin qiymәtindәn komisyon xәrclәrinin, idxal gömrük
rüsumlarının, vergilәrin, yığımların vә digәr ödәnişlәrin, Azәrbaycan Respublikasında daşınma, yüklәnmә,
boşaldılma işlәrinә, sığortaya sәrf olunan xәrclәrin çıxılması ilә müәyyәn olunur.

313 Gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün dәyәrin toplanması üsulu nәdir?

•

Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün malın istehsalçı tәrәfindәn qiymәtlәndirilәn istehsal xәrclәri vә
materiallarının dәyәrinin, ixrac edәnin әldә etdiyi mәnfәәtin, ixrac edәn ölkәdәn eyni növlü malların Azәrbaycan
Respublikasına satışı üçün sәciyyәvi olan ümumi xәrclәrin toplanması yolu ilә hesablanmış qiymәti.
Malların gömrük dәyәri hesablanarkәn, gәtirilәn mal üçün Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn
keçirilәrkәn faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilmәli olan sövdәlәşmә qiymәtiәsas götürülür.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn maldan fiziki xüsusiyyәtlәrinә, keyfiyyәtinә, malın
mәnşә ölkәsinә vә istehsalçısına görә fәrqlәnmәyәn digәr malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn mallarla bütün xüsusiyyәtlәrinә görә eyni olmasa da,
qiymәtlәndirilәn mallarla eyni vәzifәlәri yerinә yetirәn vә kommersiya baxımından birbirini әvәz edә bilәn digәr
malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikası әrazisindә qiymәtlәndirilәn eyni vә
eynicinsli malların әn böyük partiyasınn mal vahidinin qiymәtindәn komisyon xәrclәrinin, idxal gömrük
rüsumlarının, vergilәrin, yığımların vә digәr ödәnişlәrin, Azәrbaycan Respublikasında daşınma, yüklәnmә,
boşaldılma işlәrinә, sığortaya sәrf olunan xәrclәrin çıxılması ilә müәyyәn olunur.

314 Gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün dәyәrin çıxılması üsulu nәdir?
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün malın istehsalçı tәrәfindәn qiymәtlәndirilәn istehsal xәrclәri vә
materiallarının dәyәrinin, ixrac edәnin әldә etdiyi mәnfәәtin, ixrac edәn ölkәdәn eyni növlü malların Azәrbaycan
Respublikasına satışı üçün sәciyyәvi olan ümumi xәrclәrin toplanması yolu ilә hesablanmış qiymәti.
Malların gömrük dәyәri hesablanarkәn, gәtirilәn mal üçün Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn
keçirilәrkәn faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilmәli olan sövdәlәşmә qiymәtiәsas götürülür.

•

Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn maldan fiziki xüsusiyyәtlәrinә, keyfiyyәtinә, malın
mәnşә ölkәsinә vә istehsalçısına görә fәrqlәnmәyәn digәr malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn mallarla bütün xüsusiyyәtlәrinә görә eyni olmasa da,
qiymәtlәndirilәn mallarla eyni vәzifәlәri yerinә yetirәn vә kommersiya baxımından birbirini әvәz edә bilәn digәr
malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikası әrazisindә qiymәtlәndirilәn eyni vә
eynicinsli malların әn böyük partiyasınn mal vahidinin qiymәtindәn komisyon xәrclәrinin, idxal gömrük
rüsumlarının, vergilәrin, yığımların vә digәr ödәnişlәrin, Azәrbaycan Respublikasında daşınma, yüklәnmә,
boşaldılma işlәrinә, sığortaya sәrf olunan xәrclәrin çıxılması ilә müәyyәn olunur.

315 Gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti üsulu nәdir?

•

Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn maldan fiziki xüsusiyyәtlәrinә, keyfiyyәtinә, malın
mәnşә ölkәsinә vә istehsalçısına görә fәrqlәnmәyәn digәr malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.
Malların gömrük dәyәri hesablanarkәn, gәtirilәn mal üçün Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn
keçirilәrkәn faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilmәli olan sövdәlәşmә qiymәtiәsas götürülür.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün malın istehsalçı tәrәfindәn qiymәtlәndirilәn istehsal xәrclәri vә
materiallarının dәyәrinin, ixrac edәnin әldә etdiyi mәnfәәtin, ixrac edәn ölkәdәn eyni növlü malların Azәrbaycan
Respublikasına satışı üçün sәciyyәvi olan ümumi xәrclәrin toplanması yolu ilә hesablanmış qiymәti.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikası әrazisindә qiymәtlәndirilәn eyni vә
eynicinsli malların әn böyük partiyasınn mal vahidinin qiymәtindәn komisyon xәrclәrinin, idxal gömrük
rüsumlarının, vergilәrin, yığımların vә digәr ödәnişlәrin, Azәrbaycan Respublikasında daşınma, yüklәnmә,
boşaldılma işlәrinә, sığortaya sәrf olunan xәrclәrin çıxılması ilә müәyyәn olunur.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn mallarla bütün xüsusiyyәtlәrinә görә eyni olmasa da,
qiymәtlәndirilәn mallarla eyni vәzifәlәri yerinә yetirәn vә kommersiya baxımından birbirini әvәz edә bilәn digәr
malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.

316 Gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün eyni malların sövdәlәşmә qiymәti üsulu nәdir?

•

Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn maldan fiziki xüsusiyyәtlәrinә, keyfiyyәtinә, malın
mәnşә ölkәsinә vә istehsalçısına görә fәrqlәnmәyәn digәr malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.
Malların gömrük dәyәri hesablanarkәn, gәtirilәn mal üçün Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn
keçirilәrkәn faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilmәli olan sövdәlәşmә qiymәtiәsas götürülür.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün malın istehsalçı tәrәfindәn qiymәtlәndirilәn istehsal xәrclәri vә
materiallarının dәyәrinin, ixrac edәnin әldә etdiyi mәnfәәtin, ixrac edәn ölkәdәn eyni növlü malların Azәrbaycan
Respublikasına satışı üçün sәciyyәvi olan ümumi xәrclәrin toplanması yolu ilә hesablanmış qiymәti.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikası әrazisindә qiymәtlәndirilәn eyni vә
eynicinsli malların әn böyük partiyasınn mal vahidinin qiymәtindәn komisyon xәrclәrinin, idxal gömrük
rüsumlarının, vergilәrin, yığımların vә digәr ödәnişlәrin, Azәrbaycan Respublikasında daşınma, yüklәnmә,
boşaldılma işlәrinә, sığortaya sәrf olunan xәrclәrin çıxılması ilә müәyyәn olunur.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn mallarla bütün xüsusiyyәtlәrinә görә eyni olmasa da,
qiymәtlәndirilәn mallarla eyni vәzifәlәri yerinә yetirәn vә kommersiya baxımından birbirini әvәz edә bilәn digәr
malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.

317 Gәtirilәn malların gömrük dәyәrinin sövdәlәşmә qiymәti ilә müәyyәn edilmәsi üsulu nәdir?

•

Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn maldan fiziki xüsusiyyәtlәrinә, keyfiyyәtinә, malın
mәnşә ölkәsinә vә istehsalçısına görә fәrqlәnmәyәn digәr malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün gәtirilәn mallarla bütün xüsusiyyәtlәrinә görә eyni olmasa da,
qiymәtlәndirilәn mallarla eyni vәzifәlәri yerinә yetirәn vә kommersiya baxımından birbirini әvәz edә bilәn digәr
malların sövdәlәşmә qiymәti әsas götürülür.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikası әrazisindә qiymәtlәndirilәn eyni vә
eynicinsli malların әn böyük partiyasınn mal vahidinin qiymәtindәn komisyon xәrclәrinin, idxal gömrük
rüsumlarının, vergilәrin, yığımların vә digәr ödәnişlәrin, Azәrbaycan Respublikasında daşınma, yüklәnmә,
boşaldılma işlәrinә, sığortaya sәrf olunan xәrclәrin çıxılması ilә müәyyәn olunur.
Malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün malın istehsalçı tәrәfindәn qiymәtlәndirilәn istehsal xәrclәri vә
materiallarının dәyәrinin, ixrac edәnin әldә etdiyi mәnfәәtin, ixrac edәn ölkәdәn eyni növlü malların Azәrbaycan
Respublikasına satışı üçün sәciyyәvi olan ümumi xәrclәrin toplanması yolu ilә hesablanmış qiymәti.
Malların gömrük dәyәri hesablanarkәn, gәtirilәn mal üçün Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn
keçirilәrkәn faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilmәli olan sövdәlәşmә qiymәtiәsas götürülür.

318 Gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üsullarından hansı ardıcıllıqla istifadә olunur?
Benefisiarla gömrük orqanının sәlahiyyәtli nümayәndәsi arasında razılaşma yolu ilә istәnәllәn üsul tәtbiq edilir.

•

Dәyәrin toplanması, dәyәrin çıxılması, malların sövdәlәşmә qiymәti ilә.
Eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә, dәyәrin toplanması vә dәyәrin çıxılması üsulu ilә.
Hәr biri ardıcıl olaraq tәtbiq edilir.
Hәr bir sonrakı üsulun tәtbiqi gömrük dәyәrini әvvәlki üsulla tәyin etmәk mümkün olmadıqda hәyata keçirilir.

319 Gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin әsas üsulu hansıdır?

•

Dәyәrin toplanması.
Gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә.
Eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә.
Eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә.
Dәyәrin çıxılması.

320 Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Tarifi haqqında Qanununun müddәalarına uyğun olaraq
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malların gömrük dәyәrihansı üsullarla müәyyәn
edilir?

•

1) gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; 2) eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; 3) eynicinsli malların
sövdәlәşmә qiymәti ilә; 4) dәyәrin çıxılması üsulu ilә; 5) dәyәrin toplanması üsulu ilә; 6) ehtiyat üsulu ilә.
1) gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; 2) eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; 3) eynicinsli malların
sövdәlәşmә qiymәti ilә; 4) dәyәrin çıxılması üsulu ilә; 5) dәyәrin toplanması üsulu ilә;
1) gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; 2) eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; 3) eynicinsli malların
sövdәlәşmә qiymәti ilә;
1) dәyәrin çıxılması üsulu ilә; 2) dәyәrin toplanması üsulu ilә; 3) ehtiyat üsulu ilә.
1) gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; 2) eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; 3) eynicinsli malların
sövdәlәşmә qiymәti ilә; 4) dәyәrin çıxılması üsulu ilә;

321 Malların gömrük dәyәrini kim vә nә zaman hesablayır?

•

Bәyannamә verәn şәxs (deklarant) tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn çıxarılarkәn
müәyyәn edilir
Bәyannamә verәn şәxs (deklarant) tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәrkәn müәyyәn
edilir.
Bәyannamә verәn şәxs (deklarant) tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn keçirilәrkәn
müәyyәn edilir.
Gömrük orqanları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn keçirilәrkәn müәyyәn edilir.
Gömrük orqanları tәrәfindәn tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәrkәn müәyyәn edilir.

322 Malların gömrük dәyәri hansı mәqsәdlә hesablanır?

•

Gömrük ödәnişlәrini hesablamaq, başqa gömrük mәqsәdlәri üçün malların dәyәrini müәyyәn etmәk, o cümlәdәn
cәrimәlәrin tutulması vә gömrük qaydalarının pozulmasına görә Azәrbaycan Respublikasının gömrük
qanunvericiliyinә uyğun olaraq mәsuliyyәt tәtbiq etmәk vә gömrük statistikasını aparmaq.
Gömrük ödәnişlәrini hesablamaq.
Gömrük ödәnişlәrini hesablanmaq, başqa gömrük mәqsәdlәri üçün malların dәyәrini müәyyәn etmәk.
Gömrük ödәnişlәrini hesablamaq, başqa gömrük mәqsәdlәri üçün malların dәyәrini müәyyәn etmәk, o cümlәdәn
cәrimәlәrin tutulması vә gömrük qaydalarının pozulmasına görә Azәrbaycan Respublikasının gömrük
qanunvericiliyinә uyğun olaraq mәsuliyyәt tәtbiq etmәk.
Gömrük statistikasını aparmaq.

323 Ölkәyә gәtirilәn idman avadanlığı, texnikası vә malları hansı hallarda gömrük rüsumlarından azad
edilirlәr?

•

Yığma komandaların hazırlığı ilә bağlı müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn gәtirilәrkәn;
Komandaların hazırlığı ilә bağlı gәtirilәrkәn;
Yığma komandaların hazırlığı ilә bağlı gәtirilәrkәn;
Komandaların hazırlığı ilә bağlı müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn gәtirilәrkәn;
Yığma komandaların hazırlığı vә ya yarışların keçirilmәsi ilә bağlı müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn
gәtirilәrkәn.

324 әmәkçi miqrantların hansı mülkiyyәti gömrük rüsumundan azad edilir?

•

Qazandığı vәsait vә bu vәsaitlә әldә etdiyi mәişәt avadanlıqları, hәmçinin әmәk fәaliyyәti üçün zәruri olan alәtlәr;
Qazandığı vәsait vә bu vәsaitlә әldә etdiyi mәişәt avadanlıqları;
Qazandığı vәsait vә bu vәsaitlә әldә etdiyi mәişәt avadanlıqları, hәmçinin әmәk fәaliyyәti üçün zәruri olan alәtlәr
Azәrbaycan Respublikasına gәtirilәrkәn vә ya Azәrbaycan Respublikasından çıxarılarkәn.
Qazandığı vәsait;
Qazandığı vәsait vә bu vәsaitlә әldә etdiyi mәişәt avadanlıqları, hәmçinin әmәk fәaliyyәti üçün zәruri olan alәtlәr
Azәrbaycan Respublikasına gәtirilәrkәn;

325 Tarif preferensiyaları nәdir?

•

Preferensial idxal vә ya ixrac üçün kvotalar qoyulması güzәştlәri.
Mallar üzrә gömrük rüsumlarından azadetmә, gömrük dәrәcәlәrinin aşağı salınması, yaxud preferensial idxal
güzәştlәrinin mәcmusu;
Mallar üzrә gömrük rüsumlarından azadetmә;
Mallar üzrә gömrük rüsumlarından azadetmә, gömrük dәrәcәlәrinin aşağı salınması;
Mallar üzrә gömrük rüsumlarından azadetmә, gömrük dәrәcәlәrinin aşağı salınması, preferensial idxal vә ya ixrac
üçün kvotalar qoyulması güzәştlәri;

326 Azәrbaycan Respublikasında tarif preferensiyaları mәnşәcә hansı mallara tәtbiq edilir?

•

Azәrbaycan Respublikası ilә gömrük ittifaqı vә azad ticarәt zonası yaratmış vә ya bu cür ittifaqın, yaxud zonanın
yaradılmasına dair müqavilә imzalamış dövlәtlәrә vә ya Azәrbaycan Respublikasının milli preferensiya
sistemindәn istifadә edәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә mәnsub mallar.
Azәrbaycan Respublikasının milli preferensiya sistemindәn istifadә edәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә mәnsub
mallar;
Azәrbaycan Respublikası ilә gömrük ittifaqı yaratmış ölkәlәrә mәnsub mallar;
Azәrbaycan Respublikası ilә azad ticarәt zonası yaratmış ölkәlәrә mәnsub mallar;
Azәrbaycan Respublikası ilә gömrük ittifaqı vә azad ticarәt zonası yaradılmasına dair müqavilә imzalamış
dövlәtlәrә mәnsub mallar;

327 Gömrük güzәştlәri nәdir?

•

Mallar üzrә gömrük rüsumlarından azadetmә.
Mallar üzrә әvvәl ödәnilmiş gömrük rüsumlarının qaytarılması;
Mallar üzrә әvvәl ödәnilmiş gömrük rüsumlarının qaytarılması vә rüsum dәrәcәlәrinin azaldılması;
Mallar üzrә әvvәl ödәnilmiş gömrük rüsumlarının qaytarılması, rüsum dәrәcәlәrinin azaldılması vә müstәsna
hallarda gömrük rüsumlarından azadetmә;
Rüsum dәrәcәlәrinin azaldılması vә gömrük rüsumlarından azadetmә;

328 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisi hüdudlarında gömrük güzәştlәri hansı mallara verilir?

•

Gömrük nәzarәti altında Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә müvәqqәti gәtirilәn vә hәmin әrazidәn müvәqqәti
çıxarılan, hökumәtlәrarası sazişlәrә müvafiq olaraq xaricdә investisiya әmәkdaşlığı üzrә obyektlәrin inşası üçün
dәstlә göndәrilәn, dövlәt ehtiyacları üçün Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn çıxarılan mallar;
Gömrük nәzarәti altında Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә müvәqqәti gәtirilәn vә hәmin әrazidәn müvәqqәti
çıxarılan, hökumәtlәrarası sazişlәrә müvafiq olaraq xaricdә investisiya әmәkdaşlığı üzrә obyektlәrin inşası üçün
dәstlә göndәrilәn, dövlәt ehtiyacları üçün Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn çıxarılan, xarici
sәrmayәnin iştirakı ilә yaradılan müәssisәlәrin vә xarici müәssisәlәrin nizamnamә fonduna pay şәklindә
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn müxtәlif növ mallar;
Gömrük nәzarәti altında Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә müvәqqәti gәtirilәn vә hәmin әrazidәn müvәqqәti
çıxarılan mallar;
Gömrük nәzarәti altında Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә müvәqqәti gәtirilәn vә hәmin әrazidәn müvәqqәti
çıxarılan, hökumәtlәrarası sazişlәrә müvafiq olaraq xaricdә investisiya әmәkdaşlığı üzrә obyektlәrin inşası üçün
dәstlә göndәrilәn mallar;
Xarici sәrmayәnin iştirakı ilә yaradılan müәssisәlәrin vә xarici müәssisәlәrin nizamnamә fonduna pay şәklindә
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn müxtәlif növ mallar.

329 Valyuta nәzarәtinin mәqsәdi nәdir?

•

Valyuta әmәliyyatları üzrә hesabatların tam vә obyektiv olduğunun yoxlanması.
Aparılan valyuta әmәliyyatlarının qüvvәdә olan qanunvericiliyә uyğun olmasına nәzarәt;
Valyuta әmәliyyatlarında valyuta qanunvericiliyinә riayәt olunmasının tәmin edilmәsi;

Beynәlxalq ticarәtdә valyuta qanunvericiliyinә riayәt olunmasının tәmin edilmәsi;
Xarici valyutada ödәnişlәrin qanuni vә әsaslı olduğunun yoxlanması;

330 Rezidentlәr Azәrbaycan Respublikasından hansı mәblәğdә valyuta sәrvәtlәrini sәnәd tәqdim etmәdәn,
gömrük orqanlarında bәyan edilmәklә nağd şәkildә çıxara bilәrlәr?

•

mәhdudiyyәt qoyulmadan.
10 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
5 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
2 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
50 000 ABŞ dolları ekvivalenti;

331 әvvәllәr nağd şәkildә gәtirilmiş valyuta sәrvәtlәrindәn rezidentlәr vә qeyri rezidentlәr gömrük
orqanlarında bәyan etmәklә hansı mәblәği Azәrbaycan Respublikasından nağd şәkildә çıxara bilәrlәr?

•

mәhdudiyyәt qoyulmadan.
10 000 ABŞ dolları ekvivalentinәdәk;
5 000 ABŞ dolları ekvivalentinәdәk;
2.000 ABŞ dolları ekvivalentinәdәk;
50 000 ABŞ dolları ekvivalentinәdәk;

332 Gömrük orqanlarında bәyan etmәklә rezidentlәr vә qeyri rezidentlәr nә qәdәr valyuta sәrvәtlәri
Azәrbaycan Respublikasına nağd şәkildә gәtirә bilәrlәr?

•

mәhdudiyyәt qoyulmadan.
10 000 ABŞ dolları ekvivalentinәdәk;
5 000 ABŞ dolları ekvivalentinәdәk;
2 000 ABŞ dolları ekvivalentinәdәk;
50 000 ABŞ dolları ekvivalentinәdәk;

333 Azәrbaycan Respublikası İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 262ci maddәsinә görә, xarici valyuta
vәsaitlәrinin xaricdәn qaytarılmamasına görә hansı cәza tәdbiri tәtbiq olunur?

•

inzibati xәtanın bilavasitә obyekti olan malların vә nәqliyyat vasitәlәrinindәyәrinin 10 %dәn 50 %dәk
miqdarında cәrimә.
inzibati xәtanın bilavasitә obyekti olan malların vә nәqliyyat vasitәlәrinindәyәrinin 5 %dәn 10 %dәk
miqdarında cәrimә;
inzibati xәtanın bilavasitә obyekti olan malların vә nәqliyyat vasitәlәrinindәyәrinin 5 % miqdarında cәrimә;
inzibati xәtanın bilavasitә obyekti olan malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin dәyәrinin 50 % miqdarında cәrimә;
inzibati xәtanın bilavasitә obyekti olan malların vә nәqliyyat vasitәlәrinindәyәrinin 5 %dәn 50 %dәk
miqdarında cәrimә;

334 Uçot kartoçkası nә zaman nәzarәtdәn çıxarılır?

•

nәzarәtdәn çıxarılmır.
valyuta vәsaitlәrinin daxil olması barәdә müvәkkil bank tәrәfindәn tәsdiq edilmiş Uçot kartoçkası vә ya malların
geri qaytarılması barәdә deklarant tәrәfindәn tәrtib edilmiş idxal YGB ixracatçı tәrәfindәn gömrük orqanına
tәqdim edildiyi tәqdirdә;
malların geri qaytarılması barәdә deklarant tәrәfindәn tәrtib edilmiş idxal YGB ixracatçı tәrәfindәn gömrük
orqanına tәqdim edildiyi tәqdirdә;
valyuta vәsaitlәrinin daxil olması barәdә müvәkkil bank tәrәfindәn tәsdiq edilmiş Uçot kartoçkası gömrük
orqanına tәqdim edildiyi tәqdirdә;
YGB ixracatçı tәrәfindәn gömrük orqanına tәqdim edildiyi tәqdirdә;

335 Gömrük nәzarәti zamanı ixrac әmәliyyatlarına valyuta nәzarәti uçot kartoçkası (UK):

•

Müvәkkil banka vә surәti DGK Valyuta Nәzarәti şöbәsinә göndirilir;
UK reyestrinә salınır vә onun surәti DGK Valyuta Nәzarәti şöbәsinә göndirilir;
DGK Valyuta Nәzarәti şöbәsinә göndirilir;
UK reyestrinә salınır;

UK reyestrinә salınır vә onun surәti müvәkkil banka göndirilir;

336 Kreditә ixrac әmәliyyatları nәdir?

•

Xarici ölkәlәrdә xidmәt göstәrilmәsi, lizinq әmәliyyatlarının aparılması, sәrgilәrdә, yarmarkalarda iştirak vә s.
üçün malların dәyişdirilmәdәn Azәrbaycan Respublikasına qaytarılması şәrtilә ixracı;
Haqqı faktiki mal (xidmәt vә әqli mülkiyyәt) ixracından sonra müәyyәn şәrtlәrlә vә hәr hansı müddәt әrzindә
ödәnilәn ixracat;
Dәyәri ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı mal, xidmәt vә ya әqli mülkiyyәt mübadilәsi vasitәsi ilә ödәnilәn ticarәt;
Xarici şәxslәrlә bağlanmış müqavilәlәrә әsasәn respublika hüdudlarından kәnarda satışı gömrük orqanlarında
bәyan edildiyi gündәn etibarәn 180 günә qәdәr müәyyәn olunmaqla malların ixracını;
Dәyәri ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı mal, xidmәt vә ya әqli mülkiyyәt mübadilәsi vasitәsi ilә ödәnilәn vә ya
haqqı faktiki mal (xidmәt vә әqli mülkiyyәt) ixracından sonra müәyyәn şәrtlәrlә vә hәr hansı müddәt әrzindә
ödәnilәn ixracat.

337 Malların barter yolu ilә ixracı zamanı gömrük orqanları tәrәfindәn tәlәb olunan sәnәdlәr aşağıdakılardır:

•

1) istehsalçı ilә ixracatçı arasında bağlanmış müqavilә; 2) dövlәt müәssisәsindә istehsal edilmiş malın dәyәrinin
tam ödәnilmәsini tәsdiq edәn sәnәd; 3) xarici tәrәflә bağlanmış barter müqavilәsi; 4) ixrac olunan malın mәnşә
sertifikatı; 5) ekvivalent mәblәğdә malların vaxtında gәtirilәcәyi barәdә zәmanәt öhdәliyi; 6) Uçot kartoçkası
(UK);7) Yük Gömrük Bәyannamәsi (YGB).
1) istehsalçı ilә ixracatçı arasında bağlanmış müqavilә; 2) dövlәt müәssisәsindә istehsal edilmiş malın dәyәrinin
tam ödәnilmәsini tәsdiq edәn sәnәd; 3) xarici tәrәflә bağlanmış barter müqavilәsi; 4) ixrac olunan malın mәnşә
sertifikatı; 5) ekvivalent mәblәğdә malların vaxtında gәtirilәcәyi barәdә zәmanәt öhdәliyi.
1) istehsalçı ilә ixracatçı arasında bağlanmış müqavilә; 2) dövlәt müәssisәsindә istehsal edilmiş malın dәyәrinin
tam ödәnilmәsini tәsdiq edәn sәnәd; 3) xarici tәrәflә bağlanmış barter müqavilәsi; 4) ixrac olunan malın mәnşә
sertifikatı.
1) istehsalçı ilә ixracatçı arasında bağlanmış müqavilә; 2) dövlәt müәssisәsindә istehsal edilmiş malın dәyәrinin
tam ödәnilmәsini tәsdiq edәn sәnәd; 3) xarici tәrәflә bağlanmış barter müqavilәsi.
1) istehsalçı ilә ixracatçı arasında bağlanmış müqavilә; 2) dövlәt müәssisәsindә istehsal edilmiş malın dәyәrinin
tam ödәnilmәsini tәsdiq edәn sәnәd; 3) xarici tәrәflә bağlanmış barter müqavilәsi; 4) ixrac olunan malın mәnşә
sertifikatı; 5) ekvivalent mәblәğdә malların vaxtında gәtirilәcәyi barәdә zәmanәt öhdәliyi; 6) Uçot kartoçkası
(UK).

338 Barter әmәliyyatlarında ekvivalent mәblәğdә malların göndәrilmәsi vә alınması arasındakı müddәt
qanunla neçә günәdәk müәyyәn olunmuşdur?

•

180
90
60
30
120

339 Barter әmәliyyatları nәdir?

•

Dәyәri ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı mal, xidmәt vә ya әqli mülkiyyәt mübadilәsi vasitәsi ilә ödәnilәn vә ya
haqqı faktiki mal (xidmәt vә әqli mülkiyyәt) ixracından sonra müәyyәn şәrtlәrlә vә hәr hansı müddәt әrzindә
ödәnilәn ixracat.
Haqqı faktiki mal (xidmәt vә әqli mülkiyyәt) ixracından sonra müәyyәn şәrtlәrlә vә hәr hansı müddәt әrzindә
ödәnilәn ixracat;
Dәyәri ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı mal, xidmәt vә ya әqli mülkiyyәt mübadilәsi vasitәsi ilә ödәnilәn ticarәt;
Xarici şәxslәrlә bağlanmış müqavilәlәrә әsasәn respublika hüdudlarından kәnarda satışı gömrük orqanlarında
bәyan edildiyi gündәn etibarәn 180 günә qәdәr müәyyәn olunmaqla malların ixracını;
Xarici ölkәlәrdә xidmәt göstәrilmәsi, lizinq әmәliyyatlarının aparılması, sәrgilәrdә, yarmarkalarda iştirak vә s.
üçün malların dәyişdirilmәdәn Azәrbaycan Respublikasına qaytarılması şәrtilә ixracı;

340 Konsiqnasiya yolu ilә ixrac әmәliyyatlarının rәsmilәşdirilmәsindә gömrük orqanları tәrәfindәn tәlәb
olunan sәnәdlәr hansılardır?
1) xarici tәrәflә bağlanmış müqavilә; 2) ixrac olunan malın mәnşә sertifikatı; 3) istehsalçı ilә ixracatçı arasında
bağlanmış müqavilә; 4) ixrac olunan mal dövlәt müәssisәsindә istehsal edilmişdirsә, onun dәyәrinin istehsalçıya
tam ödәnilmәsini tәsdiq edәn müvafiq bank sәnәdi; 5) Valyuta zәmanәt öhdәliyi; 6) Uçot kartoçkası (UK).

•

1) xarici tәrәflә bağlanmış müqavilә; 2) ixrac olunan malın mәnşә sertifikatı; 3) istehsalçı ilә ixracatçı arasında
bağlanmış müqavilә.
1) xarici tәrәflә bağlanmış müqavilә; 2) ixrac olunan malın mәnşә sertifikatı; 3) istehsalçı ilә ixracatçı arasında
bağlanmış müqavilә.
1) xarici tәrәflә bağlanmış müqavilә; 2) ixrac olunan malın mәnşә sertifikatı; 3) istehsalçı ilә ixracatçı arasında
bağlanmış müqavilә; 4) ixrac olunan mal dövlәt müәssisәsindә istehsal edilmişdirsә, onun dәyәrinin istehsalçıya
tam ödәnilmәsini tәsdiq edәn müvafiq bank sәnәdi; 5) Valyuta zәmanәt öhdәliyi; 6) Uçot kartoçkası (UK); 7) Yük
Gömrük Bәyannamәsi (YGB).
1) xarici tәrәflә bağlanmış müqavilә; 2) ixrac olunan malın mәnşә sertifikatı; 3) istehsalçı ilә ixracatçı arasında
bağlanmış müqavilә; 4) ixrac olunan mal dövlәt müәssisәsindә istehsal edilmişdirsә, onun dәyәrinin istehsalçıya
tam ödәnilmәsini tәsdiq edәn müvafiq bank sәnәdi; 5) Valyuta zәmanәt öhdәliyi.

341 Konsiqnasiya yolu ilә ixrac әmәliyyatları nәyi nәzәrdә tutur?

•

Dәyәri ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı mal, xidmәt vә ya әqli mülkiyyәt mübadilәsi vasitәsi ilә ödәnilәn vә ya
haqqı faktiki mal (xidmәt vә әqli mülkiyyәt) ixracından sonra müәyyәn şәrtlәrlә vә hәr hansı müddәt әrzindә
ödәnilәn ixracat.
Haqqı faktiki mal (xidmәt vә әqli mülkiyyәt) ixracından sonra müәyyәn şәrtlәrlә vә hәr hansı müddәt әrzindә
ödәnilәn ixracat;
Dәyәri ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı mal, xidmәt vә ya әqli mülkiyyәt mübadilәsi vasitәsi ilә ödәnilәn ticarәt;
Xarici şәxslәrlә bağlanmış müqavilәlәrә әsasәn respublika hüdudlarından kәnarda satışı gömrük orqanlarında
bәyan edildiyi gündәn etibarәn 180 günә qәdәr müәyyәn olunmaqla malların ixracını;
Xarici ölkәlәrdә xidmәt göstәrilmәsi, lizinq әmәliyyatlarının aparılması, sәrgilәrdә, yarmarkalarda iştirak vә s.
üçün malların dәyişdirilmәdәn Azәrbaycan Respublikasına qaytarılması şәrtilә ixracı;

342 İxracatçı tәrәfindәn tәqdim valyuta sәnәdlәrinin tamlığı vә düzgünlüyünә ilkin nәzarәti kim hәyata
keçirir?

•

Müvәkkil bank vә gömrük orqanı.
Benefisiar;
Müvәkkil bank;
Gömrük orqanları;
Gömrük rәsmilәşdirilmәsini aparan yük şöbәsi;

343 İxrac әmәliyyatlarına valyuta nәzarәti uçot kartoçkası (UK) nәdir?

•

İxrac zamanı valyuta nәzarәtini tәmin etmәk mәqsәdi ilә deklarant tәrәfindәn doldurulan, müvәkkil bank
tәrәfindәn tәsdiq edilәn sәnәd.
İxrac zamanı valyuta nәzarәtini tәmin etmәk mәqsәdi ilә deklarant tәrәfindәn doldurulan, gömrük orqanı
tәrәfindәn tәsdiq edilәn sәnәd;
İxrac zamanı valyuta nәzarәtini tәmin etmәk mәqsәdi ilә gömrük orqanı tәrәfindәn tәrtib edilәn sәnәd;
İxrac zamanı valyuta nәzarәtini tәmin etmәk mәqsәdi ilә müvәkkil bank tәrәfindәn tәrtib edilәn sәnәd;
İxrac zamanı valyuta nәzarәtini tәmin etmәk mәqsәdi ilә müvәkkil bank tәrәfindәn doldurulan, gömrük orqanı
tәrәfindәn tәsdiq edilәn sәnәd;

344 Bitkin sәnәdli nәzarәt zamanı hansı әmәliyyatlar keçirilir?

•

 valyutanın köçürülmәsindә mümkün ola bilәcәk çatışmazlıqları fakt üzrә mәqsәdli yoxlama;  Gömrük Mәcәllәsi
ilә müәyyәn edilmiş sanksiyaların tәtbiqi;  valyuta nәzarәti, uçot kartoçkasının doldurulması vә әqd üzrә
hesablaşmaları aparan müvәkkil banklara göndәrilmәsi;  valyuta köçürülmәsi üzrә müәyyәn edilmiş qaydaları
pozanların müәyyәn edilmәsi.
 valyutanın köçürülmәsindә mümkün ola bilәcәk çatışmazlıqları fakt üzrә mәqsәdli yoxlama;  Gömrük Mәcәllәsi
ilә müәyyәn edilmiş sanksiyaların tәtbiqi.
 Gömrük Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş sanksiyaların tәtbiqi.
 valyutanın köçürülmәsindә mümkün ola bilәcәk çatışmazlıqları fakt üzrә mәqsәdli yoxlama
 valyutanın köçürülmәsindә mümkün ola bilәcәk çatışmazlıqları fakt üzrә mәqsәdli yoxlama;  Gömrük Mәcәllәsi
ilә müәyyәn edilmiş sanksiyaların tәtbiqi;;  valyuta nәzarәti, uçot kartoçkasının doldurulması vә әqd üzrә
hesablaşmaları aparan müvәkkil banklara göndәrilmәsi.

345 Mәlumat  analitik nәzarәt zamanı hansı әmәliyyatlar keçirilir?

•

•

 gömrük orqanlarından alınan mәlumatların yoxlanılması;  valyuta nәzarәti, uçot kartoçkasının doldurulması vә
әqd üzrә hesablaşmaları aparan müvәkkil banklara göndәrilmәsi;  bank tәrәfindәn rәsmilәşdirilәn uçot
kartoçkalarının alınması vә istifadәsi (analizi);  valyuta köçürülmәsi üzrә müәyyәn edilmiş qaydaları pozanların
müәyyәn edilmәsi.
 gömrük orqanlarından alınan mәlumatların yoxlanılması;  valyuta nәzarәti, uçot kartoçkasının doldurulması vә
әqd üzrә hesablaşmaları aparan müvәkkil banklara göndәrilmәsi;  valyuta köçürülmәsi üzrә müәyyәn edilmiş
qaydaları pozanların müәyyәn edilmәsi.
 gömrük orqanlarından alınan mәlumatların yoxlanılması;  bank tәrәfindәn rәsmilәşdirilәn uçot kartoçkalarının
alınması vә istifadәsi (analizi);  valyuta köçürülmәsi üzrә müәyyәn edilmiş qaydaları pozanların müәyyәn
edilmәsi.
 valyuta nәzarәti, uçot kartoçkasının doldurulması vә әqd üzrә hesablaşmaları aparan müvәkkil banklara
göndәrilmәsi;  bank tәrәfindәn rәsmilәşdirilәn uçot kartoçkalarının alınması vә istifadәsi (analizi);  valyuta
köçürülmәsi üzrә müәyyәn edilmiş qaydaları pozanların müәyyәn edilmәsi.
 gömrük orqanlarından alınan mәlumatların yoxlanılması;  valyuta nәzarәti, uçot kartoçkasının doldurulması vә
әqd üzrә hesablaşmaları aparan müvәkkil banklara göndәrilmәsi;  bank tәrәfindәn rәsmilәşdirilәn uçot
kartoçkalarının alınması vә istifadәsi (analizi);

346 İlkin nәzarәt zamanı hansı әmәliyyatlar keçirilir?

•

 YGBnin düzgün doldurulmasına vә göstәrilәn mәlumatların dәqiqliyinә nәzarәt;  hesabatların formalaşdırılması
vә DGKya tәqdim edilmәsi;
 YGBnin düzgün doldurulmasına vә göstәrilәn mәlumatların dәqiqliyinә nәzarәt;  hәyata keçirilәn
sövdәlәşmәnin qanunvericiliyә uyğunluğuna nәzarәt;
 hәyata keçirilәn sövdәlәşmәnin qanunvericiliyә uyğunluğuna nәzarәt;  hesabatların formalaşdırılması vә DGK
ya tәqdim edilmәsi.
 YGBnin düzgün doldurulmasına vә göstәrilәn mәlumatların dәqiqliyinә nәzarәt;
 YGBnin düzgün doldurulmasına vә göstәrilәn mәlumatların dәqiqliyinә nәzarәt;  hәyata keçirilәn
sövdәlәşmәnin qanunvericiliyә uyğunluğuna nәzarәt;  hesabatların formalaşdırılması vә DGKya tәqdim
edilmәsi;

347 İxrac edilәn malların müqabilindә valyuta vәsaitlәrinin ödәnişinә nәzarәtin mәrhәlәlәri aşağıdakılardır:

•

1. İlkin nәzarәt 2. Mәlumatanalitik nәzarәt 3. Gömrük baxışı 4. Bitkin sәnәdli nәzarәt.
1. Mәlumatanalitik nәzarәt 2. Bitkin sәnәdli nәzarәt.
1. İlkin nәzarәt 2. Mәlumatanalitik nәzarәt
1. İlkin nәzarәt 2. Bitkin sәnәdli nәzarәt.
1. İlkin nәzarәt 2. Mәlumatanalitik nәzarәt 3. Bitkin sәnәdli nәzarәt.

348 İxracatçılar tәrәfindәn aparılan ixrac әmәliyyatlarının hesablaşmalar hissәsinә nәzarәti kim hәyata
keçirir?

•

Benefisiar.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları;
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi;
Azәrbaycan Respublikasının Milli Bankı;
Azәrbaycan Respublikasının müvәkkil bankları;

349 Valyuta nәzarәtinin әsas istiqamәtlәri hansılardır?

•

 aparılan valyuta әmәliyyatlarının qüvvәdә olan qanunvericiliyә uyğun olması vә tәlәb olunanicazәlәrin
alınması; rezidentlәrin dövlәt qarşısındakı öhdәliklәrinin, hәmçinin әldә olunan xarici valyutanın daxili valyuta
bazarında satılması öhdәliyinin yerinә yetirilmәsinin yoxlanılması;  xarici valyutada ödәnişlәrin qanuni vә әsaslı
olduğunun yoxlanması;  valyuta әmәliyyatları üzrә hesabatların tam vә obyektiv olduğunun yoxlanması.
 aparılan valyuta әmәliyyatlarının qüvvәdә olan qanunvericiliyә uyğun olması vә tәlәb olunan icazәlәrin
alınması;  rezidentlәrin dövlәt qarşısındakı öhdәliklәrinin, hәmçinin әldә olunan xarici valyutanın daxili valyuta
bazarında satılması öhdәliyinin yerinә yetirilmәsinin yoxlanılması;  xarici valyutada ödәnişlәrin qanuni vә әsaslı
olduğunun yoxlanması.
 aparılan valyuta әmәliyyatlarının qüvvәdә olan qanunvericiliyә uyğun olması vә tәlәb olunan icazәlәrin
alınması;  valyuta әmәliyyatları üzrә hesabatların tam vә obyektiv olduğunun yoxlanması.
 aparılan valyuta әmәliyyatlarının qüvvәdә olan qanunvericiliyә uyğun olması vә tәlәb olunan icazәlәrin
alınması;  xarici valyutada ödәnişlәrin qanuni vә әsaslı olduğunun yoxlanması;  valyuta әmәliyyatları üzrә
hesabatların tam vә obyektiv olduğunun yoxlanması.

 rezidentlәrin dövlәt qarşısındakı öhdәliklәrinin, hәmçinin әldә olunan xarici valyutanın daxili valyuta bazarında
satılması öhdәliyinin yerinә yetirilmәsinin yoxlanılması;  xarici valyutada ödәnişlәrin qanuni vә әsaslı
olduğunun yoxlanması;  valyuta әmәliyyatları üzrә hesabatların tam vә obyektiv olduğunun yoxlanması.

350 Qeyri rezidentlәrAzәrbaycan Respublikasından hansı mәblәğdә valyuta sәrvәtlәrini sәnәd tәqdim
etmәdәn, gömrük orqanlarında bәyan edilmәklә nağd şәkildә çıxara bilәrlәr?

•

5 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
2 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
mәhdudiyyәt qoyulmadan.
50 000 ABŞ dolları ekvivalenti;
10 000 ABŞ dolları ekvivalenti;

351 Lisenziyalaşdırma nәdir?

•

İdxala müvafiq hakimiyyәt orqanlarının verdiyi xüsusi icazәlәrin tәtbiqi;
İdxalına icazә verilmәyәn malların fiziki hәcm vә ya dәyәrinin maksimum hәdlәrini müәyyәn edәn kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması tәdbirlәri.
İdxal vә ixraca müvafiq hakimiyyәt orqanlarının verdiyi xüsusi icazәlәrin tәtbiqi;
İxraca müvafiq hakimiyyәt orqanlarının verdiyi xüsusi icazәlәrin tәtbiqi;
İdxalına icazә verilmiş malların fiziki hәcminin maksimum hәdlәrini müәyyәn edәn kәmiyyәt mәhdudlaşdırılması
tәdbirlәri;

352 Kvotalaşdırma nәdir?

•

İdxalına icazә verilmiş malların fiziki hәcminin maksimum hәdlәrini müәyyәn edәn kәmiyyәt mәhdudlaşdırılması
tәdbirlәri;
İdxalına icazә verilmәyәn malların dәyәrinin maksimum hәdlәrini müәyyәn edәn kәmiyyәt mәhdudlaşdırılması
tәdbirlәri;
İdxalına icazә verilmiş malların fiziki hәcm vә ya dәyәrinin maksimum hәdlәrini müәyyәn edәn kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması tәdbirlәri;
İdxalına icazә verilmәyәn malların fiziki hәcm vә ya dәyәrinin maksimum hәdlәrini müәyyәn edәn kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması tәdbirlәri;
İdxalına icazә verilmiş malların dәyәrinin maksimum hәdlәrini müәyyәn edәn kәmiyyәt mәhdudlaşdırılması
tәdbirlәri;

353 İnzibati qeyri tarif mәhdudiyyәtlәrinә aşağıdakılar aiddir:

•

embarqo (qadağa), lisenziyalaşdırma vә kvotalaşdırma, ixracın mәhdudlaşdırılması.
lisenziyalaşdırma vә kvotalaşdırma;
ixracın mәhdudlaşdırılması, әlavә gömrük sәnәdlәri vә әmәliyyatları;
embarqo (qadağa), lisenziyalaşdırma vә kvotalaşdırma, ixracın mәhdudlaşdırılması, inhisarçı tәdbirlәr,
proteksionist mәqsәdlәr üçün standart vә texniki normalardan istifadә edilmәsi, әlavә gömrük sәnәdlәri vә
әmәliyyatları;
embarqo (qadağa), lisenziyalaşdırma vә kvotalaşdırma;

354 İqtisadi qeyri tarif mәhdudiyyәtlәrinә aşağıdakılar aiddir:

•

xüsusi növ rüsumlar, müxtәlif vergi vә yığımlar;
xüsusi növ rüsumlar, müxtәlif vergi vә yığımlar, idxal depozitlәri;
idxal depozitlәri, valyuta tәnzimlәnmәsi tәdbirlәri.
xüsusi növ rüsumlar, müxtәlif vergi vә yığımlar, idxal depozitlәri, valyuta tәnzimlәnmәsi tәdbirlәri;
müxtәlif vergi vә yığımlar, idxal depozitlәri, valyuta tәnzimlәnmәsi tәdbirlәri;

355 Qeyritarif mәhdudiyyәtlәrinin mәqsәdi nәdir?

•

İdxal edәn ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi, milli sәnayenin müdafiәsi;
İdxal edәn ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi;
Milli sәnayenin müdafiәsi, әhalinin hәyat vә sağlamlığının, әtraf mühitin, әxlaqın, dinin vә milli tәhlükәsizliyin
qorunması;
İdxal edәn ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi, milli sәnayenin müdafiәsi, әhalinin hәyat vә
sağlamlığının, әtraf mühitin, әxlaqın, dinin vә milli tәhlükәsizliyin qorunması;

Әxlaqın, dinin vә milli tәhlükәsizliyin qorunması;

356 İdxal әmәliyyatlarında qeyritarif mәhdudiyyәtlәrinin (QTM) mahiyyәti nәdir?

•

Xarici malların daxili bazara nüfuz etmәsinin qarşısını alan qadağa xarakterli tәdbirlәr kompleksi.
Rüsumların artırılması xarakterli tәdbirlәr kompleksi;
Rüsumların artırılması xarakterli tәdbirlәr kompleksi;
Qadağan xarakterli tәdbirlәr kompleksi;
Xarici malların daxili bazara nüfuz etmәsinin qarşısını alan mәhdudlaşdırma – rüsumların artırılması xarakterli
tәdbirlәr kompleksi;

357 AR XİF MN neçә rәqәmli kod sisteminә malikdir?

•

12.
10;
9;
8;
11;

358 Malların kombinә edilmiş tarifstatistika nomenklaturası nә demәkdir?

•

mal mövqelәri, submövqelәri (subpozisiyaları) vә onlara aid rәqәmli kodları; bölmә, qrup vә submövqelәrә
qeydlәri, hәmçinin Konvensiyanın әlavәsindә verilmiş Harmonik Sistemin әsas tәsvir qaydalarını özündә
birlәşdirәn nomenklaturadır;
malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün sövdәlәşәn tәrәflәrin qanunvericiliyә uyğun qәbul
etdiklәri nomenklaturadır;
statistika nomenklaturası  malların idxalı ixracı barәdә statistik mәlumatları toplamaq üçün sövdәlәşәn tәrәflәrin
qәbul etdiklәri mal nomenklaturasıdır;
kombinә edilmiş tarifstatistika nomenklaturası  sövdәlәşәn tәrәflәrin yerli (milli) qanunvericiliklәrinә uyğun
olaraq idxal mallarının bәyan edilmәsi zamanı istifadәsi mәcburi olan, gömrük tarif vә statistik nomenklaturaları
birlәşdirәn nomenklaturadır;
tәsnifat sistemlәri vә kodlaşdırılmadır.

359 Malların statistika nomenklaturası nә demәkdir?

•

malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün sövdәlәşәn tәrәflәrin qanunvericiliyә uyğun qәbul
etdiklәri nomenklaturadır;
malların idxalı ixracı barәdә statistik mәlumatları toplamaq üçün sövdәlәşәn tәrәflәrin qәbul etdiklәri mal
nomenklaturasıdır;
tәsnifat sistemlәri vә kodlaşdırılmadır.
mal mövqelәri, submövqelәri (subpozisiyaları) vә onlara aid rәqәmli kodları; bölmә, qrup vә submövqelәrә
qeydlәri, hәmçinin Konvensiyanın әlavәsindә verilmiş Harmonik Sistemin әsas tәsvir qaydalarını özündә
birlәşdirәn nomenklaturadır;
kombinә edilmiş tarifstatistika nomenklaturası  sövdәlәşәn tәrәflәrin yerli (milli) qanunvericiliklәrinә uyğun
olaraq idxal mallarının bәyan edilmәsi zamanı istifadәsi mәcburi olan, gömrük tarif vә statistik nomenklaturaları
birlәşdirәn nomenklaturadır;

360 Malların gömrüktarif nomenklaturası nә demәkdir?

•

tәsnifat sistemlәri vә kodlaşdırılmadır.
mal mövqelәri, submövqelәri (subpozisiyaları) vә onlara aid rәqәmli kodları; bölmә, qrup vә submövqelәrә
qeydlәri, hәmçinin Konvensiyanın әlavәsindә verilmiş Harmonik Sistemin әsas tәsvir qaydalarını özündә
birlәşdirәn nomenklaturadır;
malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün sövdәlәşәn tәrәflәrin qanunvericiliyә uyğun qәbul
etdiklәri nomenklaturadır;
statistika nomenklaturası  malların idxalı ixracı barәdә statistik mәlumatları toplamaq üçün sövdәlәşәn tәrәflәrin
qәbul etdiklәri mal nomenklaturasıdır;
kombinә edilmiş tarifstatistika nomenklaturası  sövdәlәşәn tәrәflәrin yerli (milli) qanunvericiliklәrinә uyğun
olaraq idxal mallarının bәyan edilmәsi zamanı istifadәsi mәcburi olan, gömrük tarif vә statistik nomenklaturaları
birlәşdirәn nomenklaturadır;

361 Malların harmonik sisteminin tәsviri vә kodlaşdırılması nә demәkdir?

•

tәsnifat sistemlәri vә kodlaşdırılmadır.
kombinә edilmiş tarifstatistika nomenklaturası  sövdәlәşәn tәrәflәrin yerli (milli) qanunvericiliklәrinә uyğun
olaraq idxal mallarının bәyan edilmәsi zamanı istifadәsi mәcburi olan, gömrük tarif vә statistik nomenklaturaları
birlәşdirәn nomenklaturadır;
mal mövqelәri, submövqelәri (subpozisiyaları) vә onlara aid rәqәmli kodları; bölmә, qrup vә submövqelәrә
qeydlәri, hәmçinin Konvensiyanın әlavәsindә verilmiş Harmonik Sistemin әsas tәsvir qaydalarını özündә
birlәşdirәn nomenklaturadır;
malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün sövdәlәşәn tәrәflәrin qanunvericiliyә uyğun qәbul
etdiklәri nomenklaturadır;
statistika nomenklaturası  malların idxalı ixracı barәdә statistik mәlumatları toplamaq üçün sövdәlәşәn tәrәflәrin
qәbul etdiklәri mal nomenklaturasıdır;

362 Harmonik sistem haqqındakı Beynәlxalq Konvensiya hansı terminlәri müәyyәnlәşdirmişdir?

•

malların gömrüktarif nomenklaturası, statistika nomenklaturası, kombinә edilmiş tarifstatistika nomenklaturası.
malların harmonik sisteminin tәsviri vә kodlaşdırılması, gömrüktarif nomenklaturası, statistika nomenklaturası,
kombinә edilmiş tarifstatistika nomenklaturası;
malların harmonik sisteminin tәsviri vә kodlaşdırılması, gömrüktarif nomenklaturası, statistika nomenklaturası;
malların harmonik sisteminin tәsviri vә kodlaşdırılması, gömrüktarif nomenklaturası, kombinә edilmiş tarif
statistika nomenklaturası;
malların harmonik sisteminin tәsviri vә kodlaşdırılması, statistika nomenklaturası, kombinә edilmiş tarifstatistika
nomenklaturası;

363 Malların kodlaşdırılmasının әsas mәqsәdi nәdir?

•

gömrük orqanlarında iqtisadi әmәliyyatların sәmәrәliliyinin artırılması vә xarici ticarәtin mal strukturunun
öyrәnilmәsi.
gömrük orqanlarında iqtisadi әmәliyyatların sәmәrәliliyinin artırılması;
xarici ticarәtin mal strukturunun öyrәnilmәsi;
gömrük orqanlarında intizamın artırılması;
xarici ticarәtin mal strukturunun yaxşılaşdırılması;

364 Gömrük işlәrindә istifadә olunan mal nomenklaturası nә demәkdir?

•

tәsnifat sisteminә ayrılmış malların nömrәsi;
malların toplu siyahısı;
tәsnifat sisteminә ayrılmış malların siyahısı;
tәsnifat sisteminә ayrılmış malların toplu siyahısı;
tәsnifat sisteminә ayrılmış malların sıra nömrәsi.

365 Nomenklatura latınca nә demәkdir?

•

siyahı, adların cәdvәli;
adların cәdvәli;
sıra nömrәsi.
siyahı;
nömrә;

366 Statistik mәlumatların hansı formaları var?

•

tәcili, aylıq, rüblük, illik.
aylıq, rüblük, illik;
tәcili, aylıq, illik;
tәcili, aylıq, rüblük;
tәcili, rüblük, illik;

367 Azәrbaycan Respublkası xarici ticarәtin gömrük statistikasının metodologiyası hansı sәnәdlә tәsdiq
edilmlşdir?
NKnın 15.02.1999cu il tarixli 011 saylı sәrәncamı.
Dövlәt Statistika İdarәsinin sәdrinin 15.02.1999cu il tarixli 011 saylı әmri;

•

MM 15.02.1999cu il tarixli 011 saylı qәrarı;
DGK sәdrinin 15.02.1999cu il tarixli 011 saylı әmri;
DGK sәdrinin 15.02.2009cu il tarixli 011 saylı әmri;

368 Yük gömrük bәyannamәlәri, yükü müşayiәt edәn sәnәdlәr, dövlәt orqanlarının lisenziyası vә icarәlәri,
hesabat (uçot) jurnalları, gömrük sәrhәdindәn keçәn mallar barәsindә lazımi mәlumat olan digәr sәnәdlәr;

•

Yük gömrük bәyannamәlәri, dövlәt orqanlarının lisenziyası vә icarәlәri, hesabat (uçot) jurnalları, gömrük
sәrhәdindәn keçәn mallar barәsindә lazımi mәlumat olan digәr sәnәdlәr;
Yük gömrük bәyannamәlәri, yükü müşayiәt edәn sәnәdlәr, dövlәt orqanlarının lisenziyası vә icarәlәri, hesabat
(uçot) jurnalları, gömrük sәrhәdindәn keçәn mallar barәsindә lazımi mәlumat olan digәr sәnәdlәr;
Yük gömrük bәyannamәlәri, yükü müşayiәt edәn sәnәdlәr;
Yük gömrük bәyannamәlәri, yükü müşayiәt edәn sәnәdlәr, dövlәt orqanlarının lisenziyası vә icarәlәri;
Yük gömrük bәyannamәlәri, yükü müşayiәt edәn sәnәdlәr, dövlәt orqanlarının lisenziyası vә icarәlәri, hesabat
(uçot) jurnalları;

369 Xarici ticarәtin gömrük statistikası hansı mәqsәdlәrlә aparılır?

•

İdxal vә ixrac olunan malların sayının, dәyәrinin, habelә onların coğrafi istiqamәtinin hesabatı;
İdxal vә ixrac olunan malların sayının vә dәyәrinin hesabatı;
İdxal vә ixrac olunan malların coğrafi istiqamәtinin hesabatı;
İdxal olunan malların sayının, dәyәrinin, habelә onların coğrafi istiqamәtinin hesabatı;
İxrac olunan malların sayının, dәyәrinin, habelә onların coğrafi istiqamәtinin hesabatı.

370 Gömrük qaydalarının pozulmasına hansı qanunazidd hәrәkәtlәr vә ya hәrәkәtsizliklәr aiddir?

•

mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәdini keçmәsi ilә, gömrük güzәştlәrinin verilmәsi vә onlardan istifadә
ilә bağlı pozuntular.
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirilmәsi ilә bağlı, gömrük ödәnişlәrinin qoyulması vә ödәnilmәsi
ilә әlaqәdar pozuntular;
mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәdini keçmәsi ilә bağlı, onlara gömrük nәzarәti ilә әlaqәdar, bu mal vә
nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirilmәsi ilә bağlı, gömrük ödәnişlәrinin qoyulması vә ödәnilmәsi ilә
әlaqәdar vә gömrük güzәştlәrinin verilmәsi vә onlardan istifadә ilә bağlı pozuntular;
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirilmәsi ilә bağlı, gömrük ödәnişlәrinin qoyulması vә ödәnilmәsi
ilә әlaqәdar vә gömrük güzәştlәrinin verilmәsi vә onlardan istifadә ilә bağlı pozuntular;
mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәdini keçmәsi ilә bağlı pozuntular;

371 Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin 209cu maddәsinin birinci hissәsinә görә, xeyli
miqdarda gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsindәn yayınma necә cәzalandırılır?

•

Әmlakı müsadirә olunmaqla 7 ildәn 12 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla üç ildәn sәkkiz ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin min mislindәn iki min mislinәdәk miqdarda cәrimә vә ya bir ilәdәk müddәtә
islah işlәri.
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 3 ildәn 7 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 5 ildәn 8 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;

372 Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin 206cı maddәsinin dördüncü hissәsinә görә,
qaçaqmalçılıq әmәllәri mütәşәkkil dәstә tәrәfindәn törәdildikdә hansı cәza tәdbiri tәtbiq olunur?

•

Minimum әmәk haqqı mәblәğinin min mislindәn iki min mislinәdәk miqdarda cәrimә vә ya bir ilәdәk müddәtә
islah işlәri.
Әmlakı müsadirә olunmaqla 7 ildәn 12 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 5 ildәn 8 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 3 ildәn 7 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla üç ildәn sәkkiz ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;

373 Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin 206cı maddәsinin ikinci hissәsinә görә
qaçaqmalçılıq törәtmiş şәxsә hansı cәza tәtbiq olunur?

•

Minimum әmәk haqqı mәblәğinin min mislindәn iki min mislinәdәk miqdarda cәrimә vә ya bir ilәdәk müddәtә
islah işlәri.
Әmlakı müsadirә olunmaqla 7 ildәn 12 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 5 ildәn 8 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 3 ildәn 7 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla üç ildәn sәkkiz ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;

374 Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin 206cı maddәsinә görә, Qaçaqmalçılıq (kontrabanda)
nәdir?

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn sәnәdlәrdәn vә ya gömrük eynilәşdirilmәsi vasitәlәrindәn
aldatma yolu ilә istifadә etmәklә, yaxud bәyan etmәmәklә vә ya düzgün bәyan etmәmәklә malların keçirilmәsi;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn gömrük nәzarәtindәn kәnar vә ya ondan gizli, yaxud
sәnәdlәrdәn vә ya gömrük eynilәşdirilmәsi vasitәlәrindәn aldatma yolu ilә istifadә etmәklә malların keçirilmәsi;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn gömrük nәzarәtindәn kәnar vә ya ondan gizli malların
keçirilmәsi;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn gömrük nәzarәtindәn kәnar vә ya ondan gizli, yaxud
sәnәdlәrdәn vә ya gömrük eynilәşdirilmәsi vasitәlәrindәn aldatma yolu ilә istifadә etmәklә, yaxud bәyan
etmәmәklә vә ya düzgün bәyan etmәmәklә malların keçirilmәsi;
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn gömrük nәzarәtindәn kәnar vә ya ondan gizli, yaxud bәyan
etmәmәklә vә ya düzgün bәyan etmәmәklә malların keçirilmәsi;

375 Kontrabanda sözünün mәnası nәdir?

•

Kontrabas ifaçılarının ansamblı.
İtalyanca “contro”  “әks” vә “bando”  “hökumәt qәrarları” demәkdir;
İtalyanca “contro”  “әks” vә “bando”  “cinayәtkar qrup” demәkdir;
İtalyanca “contro”  “nәzarәt” vә “bando”  “hökumәt qәrarları” demәkdir;
İtalyanca “contro”  “nәzarәt” vә “bando”  “cinayәtar qrup” demәkdir;

376 Gömrük işi sahәsindә әmәliyyataxtarış fәaliyyәtinә aid olan hansı vәzifәlәr bilavasitә gömrük orqanları
tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

 hazırlanan vә törәdilәn cinayәtlәrin qarşısının alınması;  törәdilmiş cinayәtlәrin aşkar edilmәsi vә açılması; 
cinayәtlәri hazırlayan, törәdәn vә ya törәtmiş şәxslәrin müәyyәn edilmәsi;  mәhkәmә, istintaq vә tәhqiqat
orqanlarından gizlәnәn, cәza çәkmәkdәn boyu qaçıran vә ya itkin düşәn şәxslәrin axtarılması;  namәlum
meyitlәrin şәxsiyyәtinin müәyyәn edilmәsi.
 hazırlanan vә törәdilәn cinayәtlәrin qarşısının alınması;  törәdilmiş cinayәtlәrin aşkar edilmәsi vә açılması; 
cinayәtlәri hazırlayan, törәdәn vә ya törәtmiş şәxslәrin müәyyәn edilmәsi;
 hazırlanan vә törәdilәn cinayәtlәrin qarşısının alınması;  törәdilmiş cinayәtlәrin aşkar edilmәsi vә açılması;
Hazırlanan vә törәdilәn cinayәtlәrin qarşısının alınması;
 hazırlanan vә törәdilәn cinayәtlәrin qarşısının alınması;  törәdilmiş cinayәtlәrin aşkar edilmәsi vә açılması; 
cinayәtlәri hazırlayan, törәdәn vә ya törәtmiş şәxslәrin müәyyәn edilmәsi;  mәhkәmә, istintaq vә tәhqiqat
orqanlarından gizlәnәn, cәza çәkmәkdәn boyu qaçıran vә ya itkin düşәn şәxslәrin axtarılması;

377 Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin 206cı maddәsinin üçüncü hissәsinә görә
qaçaqmalçılıq әmәllәri tәkrar, qabaqcadan әlbir olan bir qrup şәxs tәrәfindәn, vәzifәli şәxs tәrәfindәn öz
qulluq mövqeyindәn istifadә etmәklә, gömrük nәzarәtini hәyata keçirәn şәxsә zor tәtbiq etmәklә törәdildikdә
hansı cәza növü tәtbiq olunur?

•

Minimum әmәk haqqı mәblәğinin min mislindәn iki min mislinәdәk miqdarda cәrimә vә ya bir ilәdәk müddәtә
islah işlәri.
Әmlakı müsadirә olunmaqla 7 ildәn 12 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 3 ildәn 7 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 5 ildәn 8 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla üç ildәn sәkkiz ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;

378 Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsinә görә, gömrük orqanı işçilәrinin hәyatı vә sağlamlığı
üçün tәhlükә törәnәndә onların hansı xüsusi vasitәlәr tәtdiq etmәlәrinә icazә verilir?

•

Әl qandalları, rezin dәyәnәklәr, gözyaşardıcı maddәlәr odlu silah vә s.;

Rezin dәyәnәklәr, gözyaşardıcı maddәlәr vә odlu silah;
Әl qandalları, rezin dәyәnәklәr vә gözyaşardıcı maddәlәr;
Әl qandalları vә rezin dәyәnәklәr;
Gözyaşardıcı maddәlәr odlu silah vә s.;

379 Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanları әmәliyyataxtarış tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi zamanı
hansı texniki vә başqa vasitәlәrdәn istifadә edә bilәr?

•

informasiya sistemlәrindәn, video vә sәsyazmadan, kino vә fotoçәkilişlәrdәn, hәmçinin vәtәndaşların hәyat vә
sağlamlığına, әtraf mühitә zәrәr vurmayan digәr vasitәlәrdәn.
Video vә sәsyazmadan, kino vә fotoçәkilişlәrdәn, hәmçinin vәtәndaşların hәyat vә sağlamlığına, әtraf mühitә zәrәr
vurmayan digәr vasitәlәrdәn;
Video vә sәsyazmadan, kino vә fotoçәkilişlәrdәn;
İnformasiya sistemlәrindәn, video vә sәsyazmadan, kino vә fotoçәkilişlәrdәn;
İnformasiya sistemlәrindәn, kino vә fotoçәkilişlәrdәn, hәmçinin vәtәndaşların hәyat vә sağlamlığına, әtraf mühitә
zәrәr vurmayan digәr vasitәlәrdәn;

380 әmәliyyataxtarış fәaliyyәti subyektlәri ilә mәxfi әmәkdaşlıq etmiş vә edәn şәxslәr barәdә mәlumatlar nә
zaman aşkarlana bilәr?

•

Әmәliyyataxtarış müfәttişinin sәrәncamı ilә vә ya “Әmәliyyataxtarış fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Qanununda birbaşa nәzәrdә tutulmuş hallarda.
Yalnız hәmin şәxslәrin yazılı razılığı ilә vә ya “Әmәliyyataxtarış fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikası
Qanununda birbaşa nәzәrdә tutulmuş hallarda;
Azәrbaycan Respublikası Qanununda birbaşa nәzәrdә tutulmuş hallarda;
Yalnız hәmin şәxslәrin yazılı razılığı ilә;
Hәmin şәxslәrin yazılı razılığı, әmәliyyataxtarış müfәttişinin sәrәncamı ilә vә ya “Әmәliyyataxtarış fәaliyyәti
haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununda birbaşa nәzәrdә tutulmuş hallarda;

381 Gömrük orqanları hansı cinayәt işlәri üzrә tәhqiqat vә istintaq orqanı sayılır?

•

Qaçaqmalçılıq, incәsәnәt, tarixi vә arxeoloji sәrvәt sayılan әşyaların Azәrbaycan әrazisinә gәtirilmәmәsi, gömrük
ödәnişlәrinin ödәnilmәsindәn yayınma, pasportviza rejiminin pozulması, yol hәrәkәt qaydalarının pozulması.
Qaçaqmalçılıq, incәsәnәt, tarixi vә arxeoloji sәrvәt sayılan әşyaların Azәrbaycan әrazisinә gәtirilmәmәsi, gömrük
ödәnişlәrinin ödәnilmәsindәn yayınma;
Qaçaqmalçılıq, incәsәnәt, tarixi vә arxeoloji sәrvәt sayılan әşyaların Azәrbaycan әrazisinә gәtirilmәmәsi;
Qaçaqmalçılıq;
Qaçaqmalçılıq, incәsәnәt, tarixi vә arxeoloji sәrvәt sayılan әşyaların Azәrbaycan әrazisinә gәtirilmәmәsi, gömrük
ödәnişlәrinin ödәnilmәsindәn yayınma, pasportviza rejiminin pozulması;

382 ARin İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 277ci maddәsinә görә gömrük orqanına hesabat tәqdim
edilmәmәsi vә uçot aparılması qaydasına riayәt edilmәmәsi hallarında hüquqi vә fiziki şәxslәrә hansı cәza
tәdbiri tәtbiq edilir?

•

xәbәrdarlıq vә ya şәrti maliyyә vahidinin 20 mislindәn 70 mislinәdәk miqdarda cәrimә.
şәrti maliyyә vahidinin 30 mislindәn 100 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 15 mislindәn 50 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 5 mislindәn 15 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 20 mislindәn 70 mislinәdәk;

383 ARin İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 274cü maddәsinә görә malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin
bәyanetmә qaydasının pozulması hallarında hüquqi şәxslәr hansı miqdarda cәrimә edilir?

•

xәbәrdarlıq vә ya şәrti maliyyә vahidinin 20 mislindәn 70 mislinәdәk miqdarda cәrimә.
şәrti maliyyә vahidinin 30 mislindәn 100 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 15 mislindәn 50 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 5 mislindәn 15 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 20 mislindәn 70 mislinәdәk;

384 ARin İnzibatiXәtalar Mәcәllәsinin 274cü maddәsinә görә malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin
bәyanetmә qaydasının pozulması hallarında vәzifәli şәxslәr hansı miqdarda cәrimә edilir?

•

xәbәrdarlıq vә ya şәrti maliyyә vahidinin 20 mislindәn 70 mislinәdәk miqdarda cәrimә.
şәrti maliyyә vahidinin 30 mislindәn 100 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 15 mislindәn 50 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 5 mislindәn 15 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 20 mislindәn 70 mislinәdәk;

385 ARin İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 274cü maddәsinә görә malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin
bәyanetmә qaydasının pozulması hallarında fiziki şәxslәr hansı miqdarda cәrimә edilir?

•

xәbәrdarlıq vә ya şәrti maliyyә vahidinin 20 mislindәn 70 mislinәdәk miqdarda cәrimә.
şәrti maliyyә vahidinin 30 mislindәn 100 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 15 mislindәn 50 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 5 mislindәn 15 mislinәdәk;
şәrti maliyyә vahidinin 20 mislindәn 70 mislinәdәk;

386 Gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsindәn yayınma әmlini ilk dәfә törәtmiş şәxs cinayәt nәticәsindә
vurulmuş ziyanı tamamilә ödәdikdә:

•

Cinayәt mәsuliyyәti yüngüllәşdirilir;
İnzibati mәsuliyyәtә cәlb olunur;
Cinayәt mәsuliyyәtindәn azad olunur;
Cinayәt mәsuliyyәtindәn azad olunmur;
Cinayәt mәsuliyyәtindәn qismın azad olunur;

387 Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin 209cu maddәsinә görә külli miqdar dedikdә nә başa
düşülür?

•

Ödәnilmәmiş gömrük ödәnişlәrinin minimum әmәk haqqı mәblәğinin sәkkiz min mislindәn yuxarı olan mәblәğ.
Ödәnilmәmiş gömrük ödәnişlәrinin minimum әmәk haqqı mәblәğinin dörd min mislindәn yuxarı olan mәblәğ;
Ödәnilmәmiş gömrük ödәnişlәrinin minimum әmәk haqqı mәblәğinin iki min mislindәn dörd min mislinәdәk olan
mәblәğ;
Ödәnilmәmiş gömrük ödәnişlәrinin minimum әmәk haqqı mәblәğinin min mislindәn iki min mislinәdәk olan
mәblәğ;
Ödәnilmәmiş gömrük ödәnişlәrinin minimum әmәk haqqı mәblәğinin dörd min mislindәn sәkkiz min mislinәdәk
olan mәblәğ;

388 Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin 209cu maddәsinә görә xeyli miqdar dedikdә nә başa
düşülür?

•

Ödәnilmәmiş gömrük ödәnişlәrinin minimum әmәk haqqı mәblәğinin sәkkiz min mislindәn yuxarı olan mәblәğ.
Ödәnilmәmiş gömrük ödәnişlәrinin minimum әmәk haqqı mәblәğinin dörd min mislindәn yuxarı olan mәblәğ;
Ödәnilmәmiş gömrük ödәnişlәrinin minimum әmәk haqqı mәblәğinin iki min mislindәn dörd min mislinәdәk olan
mәblәğ;
Ödәnilmәmiş gömrük ödәnişlәrinin minimum әmәk haqqı mәblәğinin min mislindәn iki min mislinәdәk olan
mәblәğ;
Ödәnilmәmiş gömrük ödәnişlәrinin minimum әmәk haqqı mәblәğinin dörd min mislindәn sәkkiz min mislinәdәk
olan mәblәğ;

389 Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin 209cu maddәsinin ikiinci hissәsinә görә, xeyli
miqdarda gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsindәn yayınma әmәllәri tәkrar vә ya külli miqdarda törәdilәrsә
hansı cәza tәdbiri tәtbiq ounur?

•

Minimum әmәk haqqının iki min mislindәn beş min mislinәdәk miqdarda cәrimә vә ya iki ilәdәk müddәtә islah
işlәri vә eyni müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә.
Әmlakı müsadirә olunmaqla 7 ildәn 12 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 5 ildәn 8 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 3 ildәn 7 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla üç ildәn sәkkiz ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;

390 Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin 207ci maddәsinә görә, Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinә müvafiq olaraq qaytarılması mәcburi olan incәsәnәt, tarixi vә arxeoloji sәrvәti olan
әşyaların müәyyәn edilmiş müddәtdә Azәrbaycan Respublikasına qaytarmamaq necә cәzalandırılır?

•

Minimum әmәk haqqı mәblәğinin min mislindәn iki min mislinәdәk miqdarda cәrimә vә ya bir ilәdәk müddәtә
islah işlәri.
Әmlakı müsadirә olunmaqla 7 ildәn 12 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 5 ildәn 8 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla 3 ildәn 7 ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;
Әmlakı müsadirә olunmaqla vә ya olunmamaqla üç ildәn sәkkiz ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә;

391 Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn aşkar olunmuş hüquq pozuntularının
qeydiyyatı vә nәzarәtinin avtomatlaşdırılması sistemi hansı mәqsәdlә yaradılmışdır?

•

Rәsmilәşdirmә prosesinin sürәtini vә keyfiyyәtini artırmaq ;
Azәrbaycan Respublikasının әrazisini keçәn nәqliyyat vasitәlәrinә gömrük nәzarәtini hәyata keçirmәk mәqsәdilә
giriş vә çıxış, hәmçinin daxili gömrük orqanlarına mәlumatın tez vә operativ şәkildә otürülmәsini tәmin etmәk;
Respublika әrazisinә müvәqqәti idxal olunmuş vә respublika әrazisindәn müvәqqәti aparılmış mallara elektron
nәzarәt.
Qaçaqmalçılıq vә gömrük qaydalarının pozulması faktlarının müәyyәn edilmәsi vә araşdırılması sahәsindә
aparılan işlәri yüksәk sәviyyәyә qaldırmaq;
Gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә nәzarәtinin şәffaflığını tәmin etmәk, fiziki vә hüquqi şәxslәri mәlumatlandırmaq;

392 Giriş gömrük orqanından göndәrilmiş, lakin nәzarәtdәn çıxarılmayan yüklәr haqqında hansı orqan
tәrәfindәn tәdbirlәr görülür?

•

Qaçaqmalçılıq vә gömrük qaydalarının pozulması şöbәsi tәrәfindәn;
Qaçaqmalçılıq şöbәsi tәrәfindәn;
Polis şöbәsi tәrәfindәn.
Mәhkәmә tәrәfindәn;
Prokurorluq tәrәfindәn;

393 Giriş gömrük orqanında nәqliyyat vasitәlәri haqqında olan mәlumatlar nә zaman nәzarәtdәn çıxarılır?

•

Nәzarәtdәn çıxarılmır.
Gömrük nәzarәtinin bitmәsi ilә;
Dövlәt Gömrük Komitәsinin icazәsi ilә;
Gömrükxana rәisinin sәrәncamı ilә;
Tәyinat gömrük orqanından yükün gәlmәsi haqqında mәlumat alındıqdan sonra;

394 Nәqliyyat vasitәlәri haqqında giriş gömrük orqanında mәlumat bazasına daxil olunmuş mәlumat hara
göndәrilir?

•

Poçt vasitәlsi ilә Dövlәt Gömrük Komitәsinә.
Poçt vasitәlsi ilә tәyinat gömrük mәntәqәsinә;
Telefonoqram vasitәlsi ilә tәyinat gömrük mәntәqәsinә;
Elektron poçt vasitәlsi ilә tәyinat gömrük mәntәqәsinә;
Elektron poçt vasitәlsi ilә Dövlәt Gömrük Komitәsinә;

395 Çatdırma proqram tәminatı hansı mәqsәdlә hazırlanmışdır?

•

Respublika әrazisinә müvәqqәti idxal olunmuş vә respublika әrazisindәn müvәqqәti aparılmış mallara elektron
nәzarәt.
Azәrbaycan Respublikasının әrazisini keçәn nәqliyyat vasitәlәrinә gömrük nәzarәtini hәyata keçirmәk mәqsәdilә
giriş vә çıxış, hәmçinin daxili gömrük orqanlarına mәlumatın tez vә operativ şәkildә otürülmәsini tәmin etmәk;
Rәsmilәşdirmә prosesinin sürәtini vә keyfiyyәtini artırmaq ;
Gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә nәzarәtinin şәffaflığını tәmin etmәk, fiziki vә hüquqi şәxslәri mәlumatlandırmaq;
Qaçaqmalçılıq vә gömrük qaydalarının pozulması faktlarının müәyyәn edilmәsi vә araşdırılması sahәsindә
aparılan işlәri yüksәk sәviyyәyә qaldırmaq;

396 İnformasiya köşklәrindә hansı mәlumatlar yerlәşdirilib?

•

Rәsmilәşdirilmәdә istifadә olunan bütün normativhüquqi sәnәdlәr vә tarif dәrәcәlәri;
Mal nomenklaturası;
Rәsmilәşdirilmәdә istifadә olunan bütün normativhüquqi sәnәdlәr;
Tarif dәrәcәlәri;
Rәsmilәşdirilmәdә istifadә olunan bütün normativhüquqi sәnәdlәr, mal nomenklaturası vә müvafiq tarif
dәrәcәlәri.

397 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin Qlobal Korporativ Şәbәkәsi hansı gömrük
orqanlarını әhatә edir?

•

Xәzәr Dәnizindә Fövqәladә Hallar İdarәsi istisna olmaqla bütün gömrük orqanlarını.
Bütün gömrük orqanlarını;
Xәzәr Dәnizindә Azәrbaycan Respublikasının Mәnafeyini Mühafizә İdarәsini vә Bakı Baş Gömrük İdarәsini;
Xәzәr Dәnizindә Azәrbaycan Respublikasının Mәnafeyini Mühafizә İdarәsi daxil olmaqla bütün gömrük
orqanlarını;
Xәzәr Dәnizindә Azәrbaycan Respublikasının Mәnafeyini Mühafizә İdarәsi istisna olmaqla bütün gömrük
orqanlarını;

398 Gömrük orqanlarının idarәetmә sәviyyәlәri hansılardır?

•

 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi; gömrük postları;
gömrükxanalar; gömrük postları;
 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi; gömrükxanalar; gömrük postları;
 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi; gömrükxanalar;
 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi; gömrükxanalar; gömrük postları;  gömrük orqanlarının
әmәkdaşları.

399 İdarәetmәdә mәrkәzlәşdirmә nәdir?

•

Müxtәlif bölmә vә әmәkdaşların öz xidmәti funksiyalarının dәqiq bilmәsi;
İerarxiya üzrә yuxarıdan aşağıya tapşırıqların verilmәsi vә hesabatların alınması mexanizmi;
Şaquli vә üfüqi istiqamәt üzrә informasiya mübadilәsi mexanizmi;
İdarәedicilәrin hazırlıq sәviyyәsi;
İdarәetmә hәlqәlәrinin, idarәetmә sәviyyәlәrinin vә qarşılıqlı әlaqәlәrin bir mәrkәzdәn qoyulmuş qaydalarla idarә
olunması.

400 İdarәetmәdә sәriştәlilik nәdir?

•

İerarxiya üzrә yuxarıdan aşağıya tapşırıqların verilmәsi vә hesabatların alınması mexanizmi;
Şaquli vә üfüqi istiqamәt üzrә informasiya mübadilәsi mexanizmi;
İdarәetmә hәlqәlәrinin, idarәetmә sәviyyәlәrinin vә qarşılıqlı әlaqәlәrin bir mәrkәzdәn qoyulmuş qaydalarla idarә
olunması.
Müxtәlif bölmә vә әmәkdaşların öz xidmәti funksiyalarının dәqiq bilmәsi;
İdarәedicilәrin hazırlıq sәviyyәsi;

401 İdarәetmәdә koordinasiya nәdir?

•

İdarәetmә hәlqәlәrinin, idarәetmә sәviyyәlәrinin vә qarşılıqlı әlaqәlәrin bir mәrkәzdәn qoyulmuş qaydalarla idarә
olunması.
Müxtәlif bölmә vә әmәkdaşların öz xidmәti funksiyalarının dәqiq bilmәsi;
İerarxiya üzrә yuxarıdan aşağıya tapşırıqların verilmәsi vә hesabatların alınması mexanizmi;
Şaquli vә üfüqi istiqamәt üzrә informasiya mübadilәsi mexanizmi;
İdarәedicilәrin hazırlıq sәviyyәsi;

402 İdarәetmәdә sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi nәdir?

•

İdarәetmә hәlqәlәrinin, idarәetmә sәviyyәlәrinin vә qarşılıqlı әlaqәlәrin bir mәrkәzdәn qoyulmuş qaydalarla idarә
olunması.
İdarәedicilәrin hazırlıq sәviyyәsi;
Müxtәlif bölmә vә әmәkdaşların öz xidmәti funksiyalarının dәqiq bilmәsi;

•

İerarxiya üzrә yuxarıdan aşağıya tapşırıqların verilmәsi vә hesabatların alınması mexanizmi;
Şaquli vә üfüqi istiqamәt üzrә informasiya mübadilәsi mexanizmi;

403 İdarәetmәnin effektivliyini tәmin edәn amillәr hansılardır?

•

Sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi, koordinasiya, sәriştәtlilik, mәrkәzlәşdirmә.
Sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi, koordinasiya;
Sәriştәtlilik, mәrkәzlәşdirmә;
Koordinasiya, sәriştәtlilik;
Sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi, koordinasiya, mәrkәzlәşdirmә;

404 İdarәetmәdә çeviklik prinsipi nәdir?

•

Tәşkilatın xarici şәraitin dәyişmәsinә cәld reaksiya vermәk vә ona uyğunlaşmaq qabiliyyәti.
Tәşkilati strukturun sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdi ilә resurs sәrfinin optimallaşdırılması;
Müxtәlif bölmә vә әmәkdaşların öz xidmәti funksiyalarının dәqiq bilmәsi;
İderәetmәnin yuxarı sәviyyәlәrindәn aşağı sәviyyәlәrinә ötürülmә prosesindә informasiyanın minimum itkisinin
tәmin edilmәsi;
Tәşkilati strukturun qәrar qәbul etmә prosesinin sadәlik sәviyyәsi;

405 İdarәetmәdә sabitlik prinsipi nәdir?

•

Tәşkilati strukturun qәrar qәbul etmә prosesinin sadәlik sәviyyәsi;
Müxtәlif bölmә vә әmәkdaşların öz xidmәti funksiyalarının dәqiq bilmәsi;
Tәşkilati strukturun sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdi ilә resurs sәrfinin optimallaşdırılması;
İderәetmәnin yuxarı sәviyyәlәrindәn aşağı sәviyyәlәrinә ötürülmә prosesindә informasiyanın minimum itkisinin
tәmin edilmәsi;
Tәşkilatın әtraf mühitdә baş verәn dәyişikliklәrdәn asılı olmayaraq, stabil qalmaq qabiliyyәti.

406 İdarә oluna bilmә prinsipi nәdir?

•

İderәetmәnin yuxarı sәviyyәlәrindәn aşağı sәviyyәlәrinә ötürülmә prosesindә informasiyanın minimum itkisinin
tәmin edilmәsi;
Müxtәlif bölmә vә әmәkdaşların öz xidmәti funksiyalarının dәqiq bilmәsi;
Tәşkilatın әtraf mühitdә baş verәn dәyişikliklәrdәn asılı olmayaraq, stabil qalmaq qabiliyyәti.
Tәşkilati strukturun sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdi ilә resurs sәrfinin optimallaşdırılması;
Tәşkilati strukturun qәrar qәbul etmә prosesinin sadәlik sәviyyәsi;

407 İdarәetmәdә müәyyәnlik prinsipi nәdir?

•

Tәşkilatın әtraf mühitdә baş verәn dәyişikliklәrdәn asılı olmayaraq, stabil qalmaq qabiliyyәti.
Tәşkilati strukturun sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdi ilә resurs sәrfinin optimallaşdırılması;
Müxtәlif bölmә vә әmәkdaşların öz xidmәti funksiyalarının dәqiq bilmәsi;
İderәetmәnin yuxarı sәviyyәlәrindәn aşağı sәviyyәlәrinә ötürülmә prosesindә informasiyanın minimum itkisinin
tәmin edilmәsi;
Tәşkilati strukturun qәrar qәbul etmә prosesinin sadәlik sәviyyәsi;

408 İdarәetmәdә aydınlıq prinsipi nәdir?

•

Tәşkilatın әtraf mühitdә baş verәn dәyişikliklәrdәn asılı olmayaraq, stabil qalmaq qabiliyyәti.
Tәşkilati strukturun qәrar qәbul etmә prosesinin sadәlik sәviyyәsi;
Tәşkilati strukturun sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdi ilә resurs sәrfinin optimallaşdırılması;
Müxtәlif bölmә vә әmәkdaşların öz xidmәti funksiyalarının dәqiq bilmәsi;
İderәetmәnin yuxarı sәviyyәlәrindәn aşağı sәviyyәlәrinә ötürülmә prosesindә informasiyanın minimum itkisinin
tәmin edilmәsi;

409 İdarәetmәdә qәnaәtcillik prinsipi nәdir?

•

Tәşkilatın әtraf mühitdә baş verәn dәyişikliklәrdәn asılı olmayaraq, stabil qalmaq qabiliyyәti.
Tәşkilati strukturun sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdi ilә resurs sәrfinin optimallaşdırılması;

Müxtәlif bölmә vә әmәkdaşların öz xidmәti funksiyalarının dәqiq bilmәsi;
İderәetmәnin yuxarı sәviyyәlәrindәn aşağı sәviyyәlәrinә ötürülmә prosesindә informasiyanın minimum itkisinin
tәmin edilmәsi;
Tәşkilati strukturun qәrar qәbul etmә prosesinin sadәlik sәviyyәsi;

410 Gömrük orqanları idarәetmә sistemi hansı prinsiplәrlә formalaşır?

•

Qәnaәtcillik, aydınlıq, müәyyәnlik, idarә oluna bilmә, sabitlik, çeviklik;
Qәnaәtcillik, sabitlik, çeviklik;
Müәyyәnlik, idarә oluna bilmә, sabitlik, çeviklik;
Qәnaәtcillik, aydınlıq, müәyyәnlik,;
Qәnaәtcillik, aydınlıq, müәyyәnlik, sabitlik, çeviklik.

411 Gömrük ekspertizasının obyektlәrinә aiddir

•

gömrük sәrhәddini keçәn turistlәr
ancaq qaçaqmalçılıq obyektlәri
ancaq gömrük sәrhәddini keçәn mallar vә әşyalar
maddilәşmiş informasiya mәnbәlәri
ancaq gömrük nәzarәti üçün istifadә olunan sәnәdlәr

412 Gömrük ekspertizası xüsusi elmitәcrübi tәdqiqatdır

•

nәzarәt xarakterli mәsәlәlәri hәll etmәk üçün
ancaq statistik xarkterli mәsәlәlәri hәll etmәk üçün
ancaq hüquq mühafizә xarakterli mәsәlәlәri hәll etmәk üçün
ancaq fiskal xarakterli mәsәlәlәri hәll etmәk üçün
müxtәlif gömrük mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün

413 әmtәәşünaslıq ekspertizası .... üçün aparılır

•

tarif vә qeyritarif tәnzimlәnmә tәdbirlәrini hәyata keçirmәk
tәqdim edilmiş malın mal mövqe vә submövqeyini tәyin etmәk
iki obyekt arasındakı oxşarlıqları müәyyәn etmәk
mal növünü, onun tәyinatını vә digәr xüsusiyyәtlәrini tәyin etmәk
malın konkret göstәricilәrini vә ya әlamәtlәrini tәyin etmәk

414 İdentifikasiya ekspertizası .... üçün aparılır

•

tәqdim edilmiş malın mal mövqe vә submövqeyini tәyin etmәk
tarif vә qeyritarif tәnzimlәnmә tәdbirlәrini hәyata keçirmәk
mal növünü, onun tәyinatını vә digәr xüsusiyyәtlәrini
iki obyekt arasındakı oxşarlıqlarda müәyyәn etmәk
malın konkret göstәricilәrini vә ya әlamәtlәrini tәyin etmәk

415 Ekspert profilaktikası ....üzrә fәaliyyәtdir

•

kriminal tәhlükәli mal mövqelәrinin ola bilәcәyini proqnozlaşdırmaq
qiymәtli daşqaşların, әntiq malların, muzey eksponatlarının diaqnostikası
hadisәlәrin formalaşma mexanizmi vә ardıcıllığı
gömrük qanunvericiliyinin pozulması vә onların aradan qaldırılması
obyektlәrin indentifikasiyası

416 Gömrük ekspertizasının predmetinә hansılar aiddir

•

malların tәsnifatı
gömrük işinin ümumi problemlәri vә gömrük nәzarәti prosedurunun konkret faktları
gömrük nәzarәti obyektlәrinin tәyinatını müәyyәn etmәk
malların bazar qiymәti

malların gömrük dәyәri

417 Malın mәnşә ölkәsinin tәyini ekspertizası .... üçün aparılır

•

malın konkret göstәricilәrini vә ya әlamәtlәrini tәyin etmәk
iki obyekt arasındakı oxşarlıqları müәyyәn etmәk
tәqdim edilmiş malın mal mövqe vә submövqeyini tәyin etmәk
tarif vә qeyritarif tәnzimlәnmә tәdbirlәrini hәyata keçirmәk
mal növünü, onun tәyinatını vә digәr xüsusiyyәtlәrini tәyin etmәk

418 Perspektiv tәlәblәr dedikdә başa düşülür

•

malın tәyinatına uyğunluğu
malın tәyinata uyğunluğu, istifadәyә yararlığı, etibarlığı, tәhlükәsizliyi vә s. xassәlәr
malın keyfiyyәtinә verilәn nisbәtәn geniş vә yüksәk sәviyyәli kompleks göstәricilәrin cәmi
satışda olan mallara verilәn tәlәblәrdir
malların istehlak zamanı tәhlükәsizliyidir

419 Ümumi tәlәblәr dedikdә başa düşülür 

•

ancaq malların tәhlükәsizliyi
satışda olan mallara verilәn tәlәblәr
malın keyfiyytәinә verilәn nisbәtәn geniş vә yüksәk sәviyyәli kompleks göstәricilәrin cәmi
malın tәyinata uyğunluğu, istifadәyә yararlığı, etibarlığı, tәhlükәsizliyi vә s. xassәlәr
ancaq malın tәyinata uyğunluğu

420 Ekspertiza subyektlәrinә ..... aiddir

•

malların ayrıayrı xüsusiyyәt lәri
malın istehlak xassәlәri
ixtisaslaşmış mütәxәssislәr
maddilәşmiş informasiya mәnbәlәri
sәnәdlәr vә mәlumatlar

421 Malın tәyinat xassәsi

•

mәmulatın istismar prosesindә insan orqanizminә müvafiq olmasıdır
malın qabaqcadan müәyyәn olunmuş müddәtә istehlak vә saxlanma zamanının öz funksiyasını saxlaya bilmә
qabiliyyәtidir
malın fasilәsiz işlәmә qabiliyyәtidir
istehlakçının sağlamlığı üçün әmtәәlәrin tәhlükәsiz olması xassәsidir
malların fizioloji vә sosial tәlәbatları ödәyә bilmәk qabiliyyәtidir

422 Ekspertiza tapşırıqları

•

keyfiyyәt göstәricilәridir
sәnәdlәrdә göstәrilәn mәlumatlardır
mallar vә әşyaların keyfiyyәtinin tәdqiqidir
malların istehlak xassәlәridir
dәqiq ifadә olunmuş işin mәqsәdidir

423 Mәhsulun keyfiyyәti

•

mәhsulun tәyinatına uyğun olaraq müәyyәn tәlәblәri ödәyәn xassәlәrinin mәcmusudur
mәhsulun müәyyәn nümunәlәrә uyğun gәlmәsi
mәhsulun xüsusi tәlәblәri ödәyәn xassәlәrinin mәcmusudur
mәhsulun xüsusi tәlәblәrә uyğun gәlmәsi
mәhsulun müәyyәn olunmuş tәlәblәrә uyğun gәlmәsi

424 Texnoloji ekspertiza .... üçün aparılır

•

tarif vә qeyritarif tәnzimlәnmә tәdbirlәrini hәyata keçirmәk
malın emal gömrük rejimi vә gömrük nәzarәti altında yerlәşdirmә imkanını tәyin etmәk
iki obyekt arasındakı oxşarlıqları müәyyәn etmәk
tәqdim edilmiş malın mal mövqeyini vә submövqeyini tәyin etmәk
malın konkret göstәricilәrini vә ya әlamәtlәrini tәyin etmәk

425 Tәsnifat ekspertizası .... üçün aparılır

•

tarif vә qeyritarif tәnzimlәnmә tәdbirlәrini hәyata keçirmәk
mal növünü, onun tәyinatını vә digәr xüsusiyyәtlәrini tәyin etmәk
iki obyekt arasındakı oxşarlıqları müәyyәn etmәk
tәqdim edilmiş malın mal mövqe vә submövqeyini tәyin etmәk
malın konkret göstәricilәrini vә ya әlamәtlәrini tәyin etmәk

426 Materialşünaslıq ekspertizası .... üçün aparılır

•

tәqdim edilmiş malın mövqe vә submövqeyini tәyin etmәk
mal növünü, onun tәyinatını vә digәr xüsusiyyәtlәrini tәyin etmәk
tarif vә qeyritarif tәnzimlәnmә tәdbirlәrini hәyata keçirmәk
malın konkret göstәricilәrini vә ya әlamәtlәrini tәyin etmәk
iki obyekt arasındakı oxşarlıqları müәyyәn etmәk

427 Cari tәlәblәr dedikdә nә başa düşülür

•

ancaq malın tәyinata uyğunluğu
cari dövrdә satışa daxil olan mallara verilәn tәlәblәr
malın keyfiyyәtinә verilәn nisbәtәn geniş vә yüksәk sәviyyәli kopleks göstәricilәrin cәmi
malın tәyinata uyğunluğunu, istifadәyә yararlığını, insan üçün zәrәrsizliyi vә digәr tәlәblәr
ancaq malın müәyyәn olunmuş müddәt әrzindә istismar zamanı davamlılığı, etivarlığı

428 Mallardan prob vә nümunәlәr kim tәrәfindәn götürülә billәr

•

nәzarәt funksiyasını yerinә yetirәn digәr dövlәt orqanları tәrәfindәn
deklorant tәrәfindәn
gömrük orqanları tәrәfindәn vә onların icazәsi ilә
daşıyıcı tәrәfindәn
ekspertlәr tәrәfindәn

429 Mal nümunәsi nәdir

•

bütün tәdqiqat obyekti ilә eyni olmayan mal nümunәsinin optimal vahididr
laboratoriya analizi üçün lazım olan mal miqdarı
bütün partiya ilә eyni olan mәhsul vahidi
bütün partiya ilә eyni olan mәhsul vahidi
bütün partiya ilә eyni olmayan mәhsul vahididir

430 Emalın material balansı hansı düsturla hesablanır

•

X=M+T+İ
X=MTİ
X=M+Tİ
X=MT+İ
X=M+T

431 Azәrbaycan malları dedikdә nә başa düşülür

•

mәnşә ölkәsi Azәrbaycan Respublikası olan vә ya Azәrbaycan Respublikası әrazisindә sәrbәst dövriyyә üçün
buraxılmış mallar
mәnşә ölkәsi Azәrbaycan Respublikası olan mallar

idxal malları
ixrac malları
sәrbәst dövriyyә üçün buraxılmış mallar

432 Malların identifikasiyası dedikdә

•

çoxsaylı obyektlәr arasında fәrq soruşulur
iki obyekt arasında oxşarlığın müәyyәn edilmәsi başa düşülür
iki obyekt arasında fәrqin müәyyәn edilmәsi başa düşülür
iki obyekt arasındakı münasibәt başa düşülür
üç obyekt arasındakı fәrqin müәyyәnlәşdirilmәsi başa düşülür

433 Gömrük sәrhәddindәn keçirilәn mallara hansı rüsumlar tәtbiq edilir?

•

Qeydiyyat rüsumları
Daşınma rüsumları
Torpaqbasdı rüsumu
Dövlәt rüsumu
Gömrük rüsumları

434 Embarqo nә demәkdir?

•

İqtisadi tarif mәhdudiyyәtinin bir növü olub, mallara әlavә rüsumların tәtbiqi demәkdir.
İqtisadi qeyritarif mәhdudiyyәtinin bir növü olub, malların idxal vә ixracına qadağa qoymaq demәkdir
Malların idxalın qismәn mәhdudlaşdırılması demәkdir
Tarif mәhdudiyyәtlәrinin bir növü olub malların ixracının limitlәşdirilmәsi demәkdir
İqtisadi qeyritarif mәhdudiyyәtinin bir növü olub, mallara әlavә sәnә vә әmәliyyatların tәlәb edilmәsi demәkdir

435 Gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı mal vә nәqliyyat vasitәlәri hansı vergilәrә cәlb oluna bilәr?

•

Dövlәt rüsumu, gömrük haqqı
Rüsum, yığım
Rüsum,ӘDV,aksiz,yol vergisi,yığım
ӘDV,aksiz,yol vergisi
Gömrük rüsumu,aksiz,yol vergisi

436 Gömrük orqanlarına hәvalә edilmiş icbari ödәnişlәr hansılardır?

•

Rüsum,ӘDV
ӘDV,yığım
Aksiz,yol vergisi,ӘDV
Aksiz,ӘDV
Gömrük haqları, dövlәt rüsumu

437 Gömrük rüsumları tәtbiq edilir:

•

topdan satılan mallara;
gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallara;
tranzit mallara
müvәqqәti idxal rejimindә yerlәşdirilәn mallara
әmtәә birjasında satılan mallara;

438 İqtisadi qeyritarif mәhdudiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Valyuta – tәnzimlәnmә tәdbirlәri
İdxal depozitlәri
Müxtәlif vergi vә yığımlar
Embarqo
Xüsusi növ rüsumlar

439 Fiskal funksiya nәdir?

•

Dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün ayrıayrı fiziki şәxslәrin gәlirlәrinin müәyyәn
hissәsinin dövlәt xәzinәsinә cәlb edilmәsi
Azad bazar prinsipinә әsaslanma
Milli istehsalın xarici rәqabәtdәn qorunması
Ölkәlәr arasında olan maneәlәrin aradan qaldırılması
Milli istehsalın dәstәklәnmәsi

440 Gömrük ödәnişlәrini seçin: 1. Gömrük rüsumları 2. әlavә Dәyәr Vergisi 3. Aksizlәr 4. Gömrük yığımları
5. Mәlumatlandırmaya görә haqq 6. Yol vergisi 7. Dövlәt rüsumu 8. İlkin qәrarların qәbuluna görә haqq 9.
Gömrük hәrraclarında iştiraka görә haqq

•

1,2,3,4,6,7,9
1,2,3
3,4,5,6
1,5,6,8,9
1,2,6,9,8

441 Gömrük rüsumlarının formalaşdırılmasının obyektiv әsası nәdir?

•

Dünya vә milli xәrclәr arasındakı fәrqlәr
Hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәt
Ölkәlәrin qeyribәrabәr inkişafı
Miqrasiya proseslәri
Global proseslәr

442 Gömrük orqanları tәrәfindәn alınan vergi hansıdır?

•

Dövlәt rüsumu
Gömrük müşayiәtinә görә yığım
Torpaq vergisi
Aksiz
Mәnfәәt vergisi

443 Alınması gömrük orqanlarına hәvalә edilmiş icbari ödәnişlәr?

•

ӘDV, yol vergisi
Mәnfәәt vergisi, gömrük rәsmilәşdirilmәsinә görә yığım
Malların saxlancına görә yığım, gömrük nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı yığımlar
ӘDV, aksiz, yol vergisi
Rüsum, rәsmilәşdirmәyә görә yığım

444 Gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı mal vә nәqliyyat vasitәlәri hansı vergilәrә cәlb oluna bilәrlәr:

•

gömrük rüsumu, ӘDV, Aksiz, Yol vergisi
torpaq vergisi, әmlak vergisi, aksiz vergisi, ӘDV
ӘDV, Aksiz vergisi, Yol vergisi
cәlb olunmurlar
mәnfәәt vergisi, yol vergisi, aksiz vergisi

445 Gömrük rüsumlarının iqtisadi roluna aid deyil:

•

Fiskal funksiyanı yerinә yetirir
Rәqiblәri müәyyәn güzәştlәrә getmәyә mәcbur etmәk mәqsәdilә tәzyiq vasitәsi kimi geniş istifadә olunur
Daxili bazarın tәnzimlәnmәsi vasitәsi kimi istifadә olunur
Çox zaman satışı zәif olan malların müdafiәsi üçün istifadә olunur
Xarici әmtәәnin daxili bazarda satışı zamanı qiymәti qaldıran alәtdir

446 Gömrük rüsumlarının digәr vergilәrdәn fәrqi:

•

Mal gömrük sәrhәddindәn keçdiyi zaman alınır
Mütlәq mәcburi ödәmәdir
Ölkәnin bütün әrazisindә eyni tәtbiq olunur
Fiskal funksiyanı yerinә yetirir
Milli iqtisadiyyatın stimulyatorlarıdır

447 Gömrük rüsumunun xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

Vergi xassәli olmaması;
Büdcәdәnkәnar fondlara daxil edilmәsi;
Gömrük fәaliyyәtinin tәşili xәrclәrinin qarşılığı olaraq alınması
Ölkәnin bütün әrazisindә müxtәlif cür tәtbiq olunması;
Vergi xassәli olması;

448 Xarici İqtisadi Fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsindә әsasәn hansı iqtisadi siyasәt alәtindәn istifadә olunur?

•

Dövlәt rüsumu
Aksiz vergisi
Gömrük rüsumu
Әlavә Dәyәr Vergisi
Torpaq vergisi

449 Gömrük Mәcәllәsinә әsasәn aşağıdakı vergi növlәrindәn hansı gömrük ödәnişi hesab edilmir?

•

Torpaq vergisi
Aksizlәr
Dövlәt rüsumu
Yol vergisi
ӘDV

450 Mәnşәyinә görә rüsumların növlәri:

•

Daimi, dәyişkәn, qarışıq
Avtonom, konvension, preferensial
Nominal, sәmәrәli
Sabit, kömәkçi
İdxal, ixrac, tranzit

451 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur? 1. Gömrük rüsumu sәrhәdboyu dövriyyәyә şamil edilmir. 2.
Gömrük rüsumu mәcburi xarakter daşımır. 3. Gömrük rüsumu göstәrilәn xidmәtin әvәzidir. 4. Gömrük
ödәnişlәrindәn daxilolmalar konkret dövlәt xәrclәrini ödәmәk üçün nәzәrdә tutulmamışdır. 5. Gömrük
rüsumu dövlәt hakimiyyәt mәcburiyyәti ilә tәmin edilir.

•

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

452 Mürәkkәb tarif:

•

rüsum dәrәcәsini gömrük orqanları müәyyәn edir.
Rüsum dәrәcәlәr 3 dәfә artırılan tarifdir;
Rüsum dәrәcәlәri 2 dәfә artırılan tarifdir;
0 rüsum dәrәcәsi tәtbiq edilәn tarifdir.
çoxsütunlu tarifdir

453 Sadә tarif:

•

Mәnşә ölkәsindәn asılı olmayaraq tәtbiq olunur
İKT üzvü olan ölkәlәrin mallarına tәtbiq olunur
MDB istehsallı mallara tәtbiq olunur
ӘTR müqavilәsi olan ölkәlәrdәn gәlәn mallara tәtbiq olunur.
Yerli istehsal mallarına tәtbiq olunur

454 Sadә tarif:

•

Kәnd tәsәrrüfatı mallarına tәtbiq edilir;
Bir sütunludur;
Rüsum dәrәcәlәrinin aşağı hәddi göstәrilәn tarifdir
Iki sütunludur.
Iyirminci әsrin әvvәllәrindә tәtbiq edilәn tariflәrdir.

455 Gömrük tarifinin tipi:

•

Sadә, mürәkkәb
Qarışıq, 3 sütunlu
Adı, yüksәk,
Razılaşdırılmış, konvension
Minimal, birtәrәfli

456 Gömrük tarifi:

•

Gömrük ödәnişlәrinin mәcmusudur
Gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı alınan gömrük yığımıdır.
Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn hazırlanan rüsumlar toplusudur
XİF MN a uyğun rusum dәrәcәlәrinin әks olunduğu cәdvәldir
ÜTT – nin milli hökümәtlәr üçün tövsiyә etdiyi rüsum dәrәcәlәridir

457 Gömrük tarifinin әsas mәqsәdlәri sırasına daxil deyil:

•

Valyuta sәrvәtlәrinin ölkә әrazisinә gәtirilmәsi vә çıxarılması üzrә sәmәrәli nәzarәti tәşkil etmәk
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә malların gәtirilmәsi vә çıxarılmasının, valyuta gәlirlәrinin vә xәrclәrinin
әlverişli nisbәtini tәmin etmәk
Ölkә iqtisadiyyatını xarici rәqabәtdәn qorumaq
Ölkә iqtisadiyyatının dünya tәsәrrüfatı ilә inteqrasiyasına şәrait yaratmaq
İxracın әmtәә strukturunu sәmәrәlilәşdirmәk

458 Sadә tarif dedikdә nә başa düşülür?

•

Müәyyәn mal qrupuna daxil olan әmtәәlәrә iki gömrük dәrәcәsi tәtbiq olunur
Hәr mal üçün bir gömrük dәrәcәsi nәzәrdә tutur ki, hansı ki, mәnşә ölkәsindәn asılı olmayaraq tәtbiq olunur
Bütün mallara eyni gömrük rüsumu tәtbiq olunur.
Mәnşә ölkәsindәn asılı olaraq mallara iki vә ya daha çox rüsum dәrәcәsi tәtbiq olunur.
Hәr mal üçün iki vә ya daha çox gömrük rüsumu dәrәcәsi müәyyәn edir.

459 Alınma qaydasına görә gömrük tarifnin növlәri:

•

Idxal, ixrac
Daimi, dәyişkәn
Nominal, sәmәrәli
Mövsümi, xüsusi
Advalor, spesifik, kombinә edilmiş

460 Gömrük tarifinin hansı tiplәri var?

•

Adi, mәhdudulaşdırıcı

•

Sadә, mürәkkәb
İqtisadi, inzibati
İnzibati, qeyritarif
Sadә, qeyritarif

461 Gömrük tarifi daşıdığı funksiyaların xarakterindәn asılı olaraq neçә yerә bölünür vә hansılardır?

•

2: iqtisadi, inzibati
4: fiskal, nәzarәtedici, tәnzimlәyici, inteqrasiyaedici
3: nәzarәtedici, tәnzimlәyici, inteqrasiyaedici
2: qoruyucu, birlәşdirici
2: fiskal, proteksionist

462 Gömrük tarifi dedikdә nә başa düşülür?

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә daxil olan mallara tәtbiq edilәn rüsumların mәcmusu
XİFMN  ә uyğun olaraq sistemlәşdirilmiş rüsumların mәcmusu
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirilәn mallara tәtbiq edilәn rüsum növlәri
Yerli malların xarici ölkәlәrә aparılması zamanı ödәnilәn vergilәrin әks olunduğu cәdvәl
Mal Nomenklaturasına uyğun olaraq sistemlәdirilmiş idxal vә ya ixrac zamanı gömrük vergiqoymasına cәlb
olunmalı olan әmtәәlәrә tәtbiq edilәcәk gömrük rüsum dәrәcәlәrinin tәsnifatını özündә әks etdirәn qanunvericilik
aktıdır

463 Kompensasiya rüsumları nә zaman tәtbiq olunur?

•

Dövlәt büdcәsindә kәsr yarandıqda, büdcәnin kәsr hissәsini kompensasiya etmәk mәqsәdilә tarifdәn әlavә tәtbiq
olunur
Azәrbaycan Respublikası gömrük әrazisinә gәtirilәn malların istehsalı vә ya ixracı zamanı birbasa vә dolayı
subsidiyalardan istifadә olunduqda vә belә bir idxal bu qәbildәn olan malların yerli istehsalçılarına ziyan
vurduqda vә ya bu hal istisna edilmәdikdә, Azәrbaycan Respublikasında bu malların istehsalının tәskilinә vә
genislәndirilmәsinә maneçilik törәdildikdә tәtbiq edilir
Azәrbaycan Respublikasının “Gömrük Tarifi” haqqında Qanunda nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olunmaqla, yerli
sәnaye istehsallı malların xarıci ölkә bazarlarında mövqe әldә edә bilmәsi mәqsәdilә rәqabәtәdavamlı qiymәtlә
xarici bazara çıxarılan malın qiymәti arasındakı fәrqi kompensasiya etmәyә zәrurәt yarandıqda tәtbiq edilir
Yerli istehsal mallarının dünya bazarında rәqib malların rәqabәtindәn qorumaq mәqsәdilә tәtbiq edilir.
idxal olunan malların qiymәti Azәrbaycan Respublikası gömrük әrazisinә gәtirildiyi anda ixrac olunduğu
ölkәdәki real dәyәrindәn xeyli baha olduqda vә belә bir idxal bu qәbildәn olan malların әcnәbi istehsalçılarına
ziyan vurduqda vә ya bu hal istisna edilmәdikdә, Azәrbaycan Respublikasında onların idxalının tәskilinә vә ya
genislәndirilmәsinә maneçilik törәdildikdә tәtbiq edilir

464 Antidempinq rüsumları nә zaman tәtbiq olunur?

•

Azәrbaycan Respublikasının milli istehsal mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq vә satış imkanlarını
genişlәndirmәk mәqsәdilә tәtbiq edilir
idxal olunan malların qiymәti Azәrbaycan Respublikası gömrük әrazisinә gәtirildiyi anda ixrac olunduğu
ölkәdәki real dәyәrindәn xeyli asağı olduqda vә belә bir idxal bu qәbildәn olan malların yerli istehsalçılarına
ziyan vurduqda vә ya bu hal istisna edilmәdikdә, Azәrbaycan Respublikasında onların istehsalının tәskilinә vә ya
genislәndirilmәsinә maneçilik törәdildikdә tәtbiq edilir
mallar Azәrbaycan Respublikası gömrük әrazisinә bu qәbildәn olan malların yerli istehsalçılarına ziyan vuran vә
ya ziyan vura bilәcәk kәmiyyәtdә vә sәrtlәrlә gәtirildiyi tәqdirdә müdafiә tәdbiri kimi
malların qiymәti Azәrbaycan Respublikasının daxili bazardakı qiymәtindәn 2 dәfә aşağı olduqda tәtbiq edilir
idxal olunan malların qiymәti Azәrbaycan Respublikası gömrük әrazisinә gәtirildiyi anda ixrac olunduğu
ölkәdәki real dәyәrindәn xeyli baha olduqda vә belә bir idxal bu qәbildәn olan malların әcnәbi istehsalçılarına
ziyan vurduqda vә ya bu hal istisna edilmәdikdә, Azәrbaycan Respublikasında onların idxalının tәskilinә vә ya
genislәndirilmәsinә maneçilik törәdildikdә tәtbiq edilir.

465 Xüsusi rüsumlar hansı hallarda tәtbiq olunur?
Digәr ölkәlәr Azәrbaycan Respublikası istehsalı olan mallara qarşı açıqaşkar proteksionist siyasәt hәyata
keçirәrkәn cavab tәdbirlәri kimı

•

•

mallar Azәrbaycan Respublikası gömrük әrazisinә bu qәbildәn olan malların yerli istehsalçılarına ziyan vuran vә
ya ziyan vura bilәcәk kәmiyyәtdә vә sәrtlәrlә gәtirildiyi tәqdirdә müdafiә tәdbiri kimi. Digәr dövlәtlәrin vә
onların ittifaqlarının Azәrbaycan dövlәtinin mәnafeyinә toxunan ayrıseçkilik vә digәr hәrәkәtlәrinә cavab tәdbiri
kimi
Dövlәt büdcәsinin doldurulması mәqsәdilә tәdbirlәr hәyata keçirilәrkәn zәrurәt yarandıqda
Milli istehsalın tәşviqi mәqsәdilә xarici malların daxili bazarda artan rәqabәtinin qarşısının alınması vә milli
istehlakçıların mәnafelәrinin qorunması mәqsәdlәrilә
Proteksionist siyasәtin nәticәlәri hökümәtin gözlәdiyi nәticәlәri vermәdikdә yerli istehsalı qorumaq mәqsәdilә

466 Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi mәnafeyini qorumaq üçün idxal edilәn mallara müvәqqәti olaraq
tәtbiq olunan xüsusi növ rüsumlar hansılardır?

•

xüsusi rüsumlar, antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları
sadә rüsumlar, mürәkkәb rüsumlar, qarışıq rüsumlar
razılaşdırılmış rüsumlar, birtәrәfli rüsumlar, qoruyucu rüsumlar
Konvension rüsumlar, avtonom rüsumlar, sprsifik rüsumlar
yüksәk rüsumlar, güzәştlә rüsumlar, birdәfәlik rüsumlar

467 Malların ixracını vә idxalını operativ tәnzimlәmәk üçün bәzi mallara mövsümi rüsumlar tәtbiq
olunduqda gömrük tarifindә nәzәrdә tutulmus gömrük rüsumları dәrәcәlәri tәtbiq olunurmu?

•

Malın mәnşә ölkәsindәn asılı olaraq tәtbiq olunur
Bu halda gömrük tarifindә nәzәrdә tutulmus gömrük rüsumları dәrәcәlәri tәtbiq olunmur
Bu halda gömrük tarifindә nәzәrdә tutulmus gömrük rüsumları dәrәcәlәri tәtbiq olunur
Bu halda gömrük tarifindә nәzәrdә tutulmus gömrük rüsumları dәrәcәlәri yarıbayarı tәtbiq olunur
Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә tәtbiq olunur

468 Azәrbaycan Respublikasında hesablanma qaydasına görә gömrük rüsumunun neçә növü var vә
hansılardır?

•

3 növü var – qarışıq, advalor, mövsümi
5 növü var – preferensial, konvension, avtonom, sadә, mürәkkәb
4 növü var – advalor, qarışıq, sadә, güzәştli
3 növü var – advalor, spesifik, kombinә edilmiş
2 növü var – advalor, spesifik

469 Azәrbaycan Respublikasının әlverisli ticarәt rejimi tәtbiq etdiyi ölkәlәrin malları üçün ixrac gömrük
rüsumları dәrәcәlәrinin son hәddi hansı orqan tәrәfindәn müәyyәn olunur?

•

Azәrbaycan Respublikası Tarif Şurası tәrәfindәn müәyyәn olunur
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi tәrәfindәn tәyin olunur
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn müәyyәn olunur
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn olunur
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn olunur

470 İxrac gömrük rüsumlarının dәrәcәlәri vә onların tәtbiq olunduğu malların siyahısı, hәmçinin xarici
iqtisadi tәnzimlәnmәnin qeyritarif tәdbirlәri hansı orqan tәrәfindәn müәyyәn olunur?

•

Azәrbaycan Respublikası Tarif Şurası tәrәfindәn müәyyәn olunur
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn müәyyәn olunur.
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn olunur
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn olunur
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn olunur

471 Azәrbaycan Respublikası tәrәfindәn tarif imtiyazları verildiyi hallar istisna olmaqla, әlverisli ticarәt
rejimi tәtbiq olunmayan ölkәlәrin mallarına vә mәnsә ölkәsi müәyyәnlәsdirilmәyәn mallara idxal gömrük
rüsumlarının dәrәcәlәri neçә dәfә artırılır:
4 dәfә
Artırılmır

•

3 dәfә
2 dәfә
5 dәfә

472 Hәr mal üçün bir gömrük dәrәcәsi nәzәrdә tutulan vә mәnşә ölkәsindәn asılı olmayaraq tәtbiq olunan
tarif necә adlanır?

•

Sadә tarif
Konvension tarif
Güzәştli tarif
Mürәkkәb tarif
Birgә tarif

473 Dünya bazarında müasir rәqabәt şәrtlәrinә uyğun gәlmәyәn tarif növü:

•

Adi
Çoxsütunlu
Sadә
Mürәkkәb
Qarışıq

474 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün xas olan tarif növü:

•

Kombinә edilmiş
qarşılıqlı
Sadә
Mürәkkәb
Birgә

475 Tarif:

•

Әrәb sözü olub, cәdvәl demәkdir
Fars sözü olub, reyestr demәkdir
Yunan sözü olub, siyahı demәkdir
Türk sözü olub, tәrif etmәk demәkdir
Italyan sözü olub,rüsum demәkdir

476 Güzәştli tarif:

•

Daxili bazarın qorunması üçün tәtbiq olunan gömrük tarifidir
Ticarәtdә әlverişli şәrait rejiminin şamil edildiyi ölkәlәrdәn gәlәn mallar üçün aşağı rüsum dәrәcәlәrini nәzәrdә
tutan gömrük tarifidir
Malın mәnsub olduğu ölkәdәn asılı olaraq güzәştli gömrük siyasәtinin tәtbiq olunmasına imkan verәn gömrük
tarifidir
Mala bu vә ya digәr hәddin seçilmәsi malın mәnsub olduğu konkret ölkә ticarәt siyasi münasibәtlәrdәn asılıdır
Daha yüskәk gömrük rüsumu tәtbiq olunan tarif növüdür

477 Mәhdudlaşdırıcı tarifin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Malın mәnsub olduğu ölkәdәn asılı olaraq güzәştli gömrük siyasәtinin tәtbiq olunmasına imkan verәn gömrük
tarifidir
İdxalı mәhdudlaşdırmaq mәqsәdilә tәtbiq olunan gömrük tarifidir
Hәr hansı bir әmtәәnin ölkәyә gәtirilmәsini vә çıxarılmasını mәhdudlaşdırmaq,qarşısını almaq mәqsәdilә tәtbiq
olunur
İxracı mәhdudlaşdırmaq mәqsәdilә tәtbiq olunan gömrük tarifidir
Gәtirilәn mallara qanunvericiliyә әsasәn mәhdudiyyәt tәtәbiq olunan tarifdir

478 Diskriminasion tarif:

•

•

İdxal olunan mallara onların mәnsub olduğu ölkәlәrdәn asılı olaraq müxtәlif rüsum dәrәcәlәrinin tәtbiq olunduğu
gömrük tarifidir
Gömrük rüsumları hökumәtlәrarası müqavilәlәrә әsasәn müәyyәn olunur
Xarici mallara güzәşt nәzәrdә tutan gömrük tarifidir.
Malların ölkәyә gәtirilmәsi vә çıxarılmasını qadağan edәn gömrük tarifidir
Gömrük rüsumu qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә qarşılıqlı razılıq olmadan dәyişdirlmәyәn gömrük tarifidir

479 İkiqat gömrük tarifi:

•

Normal tarif ikiyә vurularaq tәtbiq olunur
Hәr bir mal mövqeyi üzrә minimal vә maksimal gömrük rüsum dәrәcәlәrini nәzәrdә tutan gömrük tarifidir
Yerli vә xarici malların qiymәtlәrini bәrabәrlәşdirmәk üçün istifadә olunan gömrük tarifidir
Hökumәt tәrәfindәn qanunvericilik qaydasında müәyyәn edilәn tarif növüdür
İdxal olunan mallara onların mәnsub olduğu ölkәlәrdәn asılı olaraq müxtәlif rüsum dәrәcәlәrinin tәtbiq olunduğu
gömrük tarifidir

480 әn yüksәk rüsum dәrәcәsi olur:

•

Avtonom tarifdә.
Sadә taifdә;
Mürәkkәb tarifdә;
Qarışıq tarifdә;
Konvension tarifdә.

481 Hәr әmtәә üçün yalnız bir gömrük rüsumu dәrәcәsi müәyyәn edilәn tarif necә adlanır?

•

Rәsmi tarif;
Adi tarif;
Qeyrirәsmi tarif;
Sadә tarif;
Müvәqqәti tarif

482 Hәr әmtәә üçün iki vә ya daha çox gömrük rüsumu dәrәcәsi müәyyәn edilәn tarif necә adlanır?

•

Qarışıq tarif
Mürәkkәb tarif
Güzәştli tarif
Әlavә tarif
Konvension tarif.

483 Mürәkkәb tarif:

•

Hәr әmtәә üçün әlverişli rüsum dәrәcәsi müәyyәn edir.
Hәr әmtәә üçün bir rüsum dәrәcәsi ilә müәyyәn olunur;
Hәr әmtәә üçün iki vә ya daha çox gömrük rüsumu dәrәcәsi müәyyәn edir.
Hәr әmtәә üçün rüsum dәrәcәlәrini Milli Mәclis müәyyәn edir;
Hәr әmtәә üçün rüsum dәrәcәlәrini gömrük әmәkdaşları müәyyәn edir;

484 Gömrük Gömrük tarifinin әsas mәqsәdlәrindәn deyil:

•

Azәrbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmasına şәrait yaratmaq
Azәrbaycan Respublikası üzrә idxalın әmtәә strukturunu sәmәrәlilәsdirmәk
Azәrbaycan Respublikası әrazisindә malların gәtirilmәsi vә çıxarılmasının, valyuta gәlirlәrinin vә xәrclәrinin
әlverisli nisbәtini tәmin etmәk
Valyuta sәrvәtlәrinin Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilmәsi vә bu әrazidәn çıxarılması
üzәrindә sәmәrәli nәzarәt etmәk
Azәrbaycan Respublikasında malların istehsal vә istehlak strukturunda mütәrәqqi dәyisikliklәr üçün sәrait
yaratmaq

485 Xüsusi növ rüsumların tәtbiqindәn әvvәl Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt idarәetmә
orqanlarının tәsәbbüsü ilә Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә uyğun olaraq hәr bir xüsusi hal üçün
aparılan tәhqiqatın nәticәlәrinә görә rüsum dәrәcәlәri hansı orqan tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi

486 Xüsusi növ rüsumların (xüsusi, antidempinq vә kompensasiya) tәtbiqindәn әvvәl Azәrbaycan
Respublikasının müvafiq dövlәt idarәetmә orqanlarının tәsәbbüsü ilә Azәrbaycan Respublikası
qanunvericiliyinә uyğun olaraq hansı müddәtdә tәhqiqat aparılır?

•

1 ay müddәtindә
2 ay müddәtindә
15 gün müddәtindә
45 gün müddәtindә
10 gün müddәtindә

487 Malların idxal vә ixracını operativ tәnzimlәmәk üçün mallara tәtbiq edilәn rüsum növü hansıdır?

•

Advalor
Antidempinq
Mövsümi
Xüsusi
Komdinә edilmiş

488 Azәrbaycan Respublikasında tәtbiq edilәn gömrük rüsumlarının növünә aid olmayanı göstәrin:

•

Birdәfәlik bir dәfә tәtbiq edilmәklә hesablanan
Spesifik Mal vahidinә görә müәyyәn olunmuş dәyәrlә hesablanan
Mövsümi rüsumlar  malların ixracını vә idxalını operativ tәnzimlәmәk üçün bәzi mallara tәtbiq olunan
Advalor malların gömrük dәyәrinә görә hesablanan
Kombinә edilmiş hәr iki növü birlәşdirmәklә hesablanan

489 Artıq ödәnilmiş vә ya alınmış gömrük rüsumları hansı müddәtdә qaytarılır?

•

Qaytarılmır
45 gün әrzindә
Bir il әrzindә
İki il әrzindә
Istәnilәn vaxt

490 Xüsusi növ rüsumlara aiddir:

•

Qarışıq, sadә
Advalor, spesifik, qarışıq
Xüsusi, antidempinq, kompensasiya
Antidempinq, kompensasiya
Mövsümi, xüsusi

491 Gömrük rüsumları:

•

Gömrük rәsmilәşdirilmәsinә görә alınan yığım.
Yük Gömrük Bәyannamәsinin doldurulması üçün verilәn ödәniş;
avtonәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәddindәn keçdiyi zaman alınan vergi;
malların gömrük әrazisinә gәtirilmәsi vә bu әrazidәn aparılması zamanı gömrük orqanları tәrәfindәn alınan
gömrük ödәnişlәrinin bir növü;

Gömrük orqanları әmәkdaşlarınin gömrük sәrhәddindә göstәrdiyi xidmәtin müqabilindә alınan ödәniş.

492 Xüsusi rüsumun tәtbiq olunma sәbәbi:

•

Yerli sәnaye mallarının rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq.
Yerli istehsalı qorumaq
Daha çox vәsaitin büdcәyә daxil olmasını tәmin etmәk
Dövlәt vә ya dövlәtlәr birliyinin qәrәzli şәkildә ucuz malı ölkә әrazisinә daxil etmәsinin qarşısını almaq.
Daxili bazarda qiymәtlәrin sәviyyәsini aşağı salmaq.

493 Hesablanma qaydasına görә gömrük rüsumunun növlәri:

•

Effektiv, preferensial
Sadә, mürәkkәb
Fәrdi, konvension
İdxal, ixrac
Nominal, effektiv

494 Stavka (dәrәcәsinә) görә rüsumlar bölünür:

•

Xüsusi, antidempinq
Müvәqqәti, kompensasiya, xüsusi
Müvәqqәti, kompensasiya, xüsusi
Daimi, dәyişkәn
Sabit, avtonom

495 İxrac gömrük rüsumları hansı qәrarla tәnzimlәnir?

•

Vergilәr Nazirliyinin 05.08.2005 – ci il tarixli 33 saylı
Nazilәr Kabinetinin 12.12.2007 – ci il tarixli 128 saylı
Maliyyә Nazirliyinin 27.07.1998 ci il tarixli 91 saylı
Nazilәr Kabinetinin 12.04.2001 ci il tarixli 80 saylı
DGKnin 01.12.2010 tarixli, 215 saylı

496 Spesifik rüsumlar nәyә әsasәn alınır?

•

Kәmiyyәtinә
Uzunluğuna
Әdәdә
Çәkiyә
Hәcminә

497 Advalor gömrük rüsumu dedikdә nә başa düşülür?

•

Malın gömrük dәyәrinә görә faizlә hesablanan gömrük rüsumu
50 % güzәştlә hesablanan gömrük rüsumu
Mal vahidinә görә müәyyәn olunmuş dәyәrlә hesablanan gömrük rüsumu
Sabit miqdarda hesablanan gömrük rüsumu
Hәr iki növü birlәşdirmәklә hesablanan

498 İdxal gömrük rüsumları hansı orqan tәrәfindәn müәyyәn olunur?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsi
Milli Mәclis
Nazirlәr Kabineti
Tarif Şurası
Maliyә Nazirliyi

499 Gömrük rüsumundan azad olunmuş mallar siyahısına daxil deyil:

•

birgә müәssisәnin nizamnamә fonduna pay şәklindә göndәrilәn mallar
cins damazlıq malqara
yığma komandaların hazırlığı ilә bağlı müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn ölkәyә gәtirilәn idman
avadanlığı, texnikası vә malları
Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә qaytarılan milli mәdәniyyәt sәrvәtlәri;
üçüncü ölkәlәr üçün nәzәrdә tutulmuş vә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisindәn tranzit rejimi ilә
gömrük nәzarәti altında keçәn mallar

500 Konkret mallar üzrә gömrük rüsum dәrәcәlәrini müәyyәn edir:

•

Nazirlәr Kabineti
Dövlәt Gömrük komitәsi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Milli Mәclis
Sәrhәd Xidmәti

501 Kombinә edilmiş rüsum növü necә hesablanır?

•

Advalor vә spesifik rüsum növlәrinin birlәşdirilmәsi yolu ilә
Malın çәkisinә görә
Malın gömrük dәyәrinә görә
Mal vahidinә görә
Malın gömrük dәyәrinә görә faizlә

502 İdxal olunan mallara müvәqqәti olaraq tәtbiq olunan rüsum növlәri hansılardır?

•

Xüsusi,kompensasiya
Advalor,spesifik
Antidempinq,kombinә edilmiş
Xüsusi,antidempinq,kompensasiya
Kombinә edilmiş, әlahiddә

503 Mövsümi rüsumların tәtbiqi zamanı mallar hansı dәrәcә ilә rüsuma cәlb olunur?

•

Mal vahidindәn asılı olaraq
Mal dәyәrindәn asılı olaraq
15%
Nazirlәr Kabinetinin müәyyәn etdiyi formada
Malın çәkisindәn asılı olaraq

504 Qoyulma obyektinә görә rüsumların növlәri:

•

Idxal, ixrac
Effektiv, fәrdi
Advalor, spesifik
Idxal, ixrac, tranzit
Sadә, mürәkkәb

505 Gömrük rüsumunun iqtisadi roluna aid deyil:

•

Rüsum qiymәt baryeri yaratmaqla milli iqtisadiyyatın müәyyәn sahәlәrini xarici әmtәәlәrin rәqabәtindәn qoruyur
Daxili bazarın tәnzimlәnmәsi
Fiskal funksiyanı yerinә yetirir
Xarici malın daxili bazarda satışı zamanı onun qiymәtini qaldıran qiymәtdir
Rüsum çox zaman zәif olan sahәnin müdafiәsi mәqsәdilә istifadә oluna bilәr

506 Antidempinq rüsumları nә zaman tәtbiq olunmur?

•

İdxal olunan malların qiymәti Azәrbaycan Respublikası gömrük әrazisinә gәtirildiyi anda ixrac olunduğu
ölkәdәki real dәyәrindәn xeyli yuxarı olduqda

Büdcәyә әlavә vәxait cәlb etmәk lazım olduqda
İdxal olunan malların qiymәti Azәrbaycan Respublikası gömrük әrazisinә gәtirildiyi anda ixrac olunduğu
ölkәdәki real dәyәrindәn xeyli aşağı olduqda
Azәrbaycan Respublikasında istehsalın tәşkili vә genişlәndirilmәsinә maneәçilik yaratdıqda
İdxal olunan mallar bu qәbildәn olan malların yerli istehsalçısına ziyan vurduqda

507 Spesifik rüsumlar necә hesablanır?

•

Mal kәmiyyәt göstәricisinә görә
Malin daşıdığı funksiyaya görә
Mal vahidinә görә faizlә
Malın gömrük dәyәrinә görә
Hәr iki növü birlәşdirmәklә

508 Xüsusi növ rüsumlara hansılar daxildir?

•

Qoruyucu, mәhdudlaşdırıcı
Kompensasiya, ixrac vә idxal
İdxal vә ixrac
Xüsusi, antidempinq vә kompensasiya
Mövsümi vә xüsusi

509 Gömrük rüsum dәrәclәri hansı orqan tәrәfindәn tәyin edilir?

•

Maliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Tarif Şurası
Milli Mәclis
Dövlәt Gömrük Komitәsi

510 Mövsümi rüsumların qüvvәdә olma müddәti?

•

İldә 6 aydan çox
1 ilә qәdәr
İldә 6 aya qәdәr
3 ilә qәdәr
2 ilә qәdәr

511 Kombinә edilmiş növ rüsumlar necә hesablanır?

•

Kompensasiya vә Spesifik növ rüsumlarının birlәşdirmәklә
Xüsusi vә Antidempinq növ rüsumları ödәmәklә birlәşdirmәklә
Xüsusi vә spesifik rüsumları birlәşdirmәklә
Advalor vә Xüsusi növ rüsumları birlәşdirmәklә
Advalor vә Spesifik növ rüsumları birlәşdirmәklә

512 İxracın әsas dövlәt tәnzimlәnmә vasitәlәrinә aid edilmir?

•

Antidemping rüsumlari
Qeyritarif vasitәlәri
İxracın mәhdudlaşdırılması
Tarif – vergi tәnzimlәnmәsi
Valyuta nәzarәti

513 Fiskal siyasәt nә üçün tәtbiq olunur?

•

İdxala nәzarәt
Dövlәt büdcәsi vә gәlirlәri formalaşdırmaq üçün
İxraca nәzarәt üçün

Milli istehsalı stimullaşdıqmaq üçün
Yerli malları xarici rәqabәtdәn qorumaq üçün

514 Texniki yardım hesabına idxal olunan mallardan hansı gömrük ödәnişlәri alınır?

•

Gömrük rüsumu
Alınmır
ӘDV, rüsum
Dövlәt rüsumu
Bütün gömrük ödәnişlәri

515 Malların texniki yardım kimi rәsmilәşdirilmәsinә hansı orqan qәrar verir?

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Gömrük orqanları
DGK
Nazirlәr Kabineti
Maliyyә Nazirliyi

516 әlverişli ticarәt rejimi tәtbiq edilәn ölkәlәrin malları üçün gömrük rüsumu dәrәcәlәrinin kim tәrәfindәn
müәyyәn olunur?

•

Nazirlәr Kabineti
Milli Mәclis
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi
Dövlәt Gömrük Komitәsi

517 Xarici iqtisadi fәaliyyәtin dövlәt tәnzimlәnmә vasitәlәri hansılardır?

•

Lisensiyalar, icazәlәr
Tarif, qeyri – tarif
Iqtisadi, inzibati
İdxal kvotaları, ixrac mәhdudiyyәtlәri
Paratarif mәhdudiyyәtlәr, tarif

518 Embarqo nәdir?

•

Daxili bazarda tәlәb vә tәklifi tәnzimlәmәk, daxili bazarı qorumaq vә beynәlxalq öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi
üçün hәyata keçirilәn tәdbirdir
Beynәlxalq tәcrübәdә tanınan, qeyritarif xarakterli,daha möhkәm qadağanedici ticarәtsiyasi tәdbirdir
Büdcәyә daha çox maliyyә vәsaitinin cәlb edilmәsi ilә bağlı tәdbir.
Dövlәt orqanları tәrәfindәn verilәn icazә üsulu ilә ixracidxal әmәliyyatlarının dövlәt tәnzimlәnmәsidir
Minimal vә maksimal gömrük dәyәrinә nәzarәtin hәyata keçirimәsini tәmin edәn tәdbirlәr toplusudur

519 Ixracın әsas dövlәt tәnzimlәnmә vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid edilmir?

•

Iqtisadi tәnzimlәmә metodları
Tarifvergi tәnzimlәnmәsi
Antidempinq rüsumları
Qeyritarif vasitәlәri
Valyuta nәzarәti

520 Paratarif tәdbirlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Deskriminasiya rejimlәri
Әlavә yığımlar
Diskretlәşdirilmiş gömrük qiymәtlәndirilmәsi
Daxili bәrabәrlәşdirici vergi vә yığımlar

Gömrük әlavәlәri

521 Qrant vәsaiti hesabına gәtirilәn mallara hansı gömrük ödәnişi tәtbiq olunur?

•

Heç bir ödәnişә cәlb olunmur
Әlavә dәyәr vergisi
Aksiz vergisi
Yol vergisi
İdxal gömrük rüsumu

522 Aşağıdakılardan hansı xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәmә vasitәlәri kimi iştirak etmir?

•

Yerli istehsalçılara mal idxalı üçün edilәn müxtәlif yardım tәdbirlәri
İnzibati tәnzimlәnmә vasitәlәri  idxal vә ixraca qoyulan qadağa vә mәhdudiyyәtlәr, idxalın lisenziyalaşdırılması
vә kvotalaşdırılması
İqtisadi tәnzimlәnmә vasitlәri
İnzibati tәnzimlәmә metodları
Texniki tәnzimlәnmә vasitәlәri standartlar vә normalar, standartalara uyğunluğun tәyinetmә
metodları,tәhlükәsizlik normaları vә qaydaları, әmtәәlәrin sertifikatlaşdırma sistemlәri vә s.

523 Hansı halda gömrük orqanı gömrük dәyәrinә müstәqil şәkildә müәyyәn edә bilәr?

•

Bәyan olunan gömrük dәyәrinin sәviyyәsinә әsaslı şübhәlәr olduqda
Malların gömrük dәyәri 1000 manata ekvivalent mәblәği keçmirsә
Yüksәk rüsumlu malların idaxlına
Tez xarab olan malların idxalına
Deklarant özünü şübhәli apardıqda

524 Gömrük qiymәtlәndirilmәsi sisteminin tәtbiqi qaydaları Nazirlәr Kabinetinin hansı qәrarı ilә tәsdiq
edilmişdir?

•

23 Aprel 2008ci il 78 saylı
23 iyun 2003 – cü il 115 saylı
31 Yanvar 2005ci il 11 saylı
12 Yanvar 1998 ci il 7 saylı
29 Aprel 2002ci il 140 saylı

525 Gömrük dәyәr qiymәtlәndirilmәsi üsullarından hansının tәtbiqi ardıcıllığının dәyişdirilmәsinә yol verilә
bilәr?

•

3 vә 4cü
2 vә 3cü
1 vә 6cı
2 vә 3cü
4 vә 5ci

526 Gömrük ödәnişlәri hansı valyuta ilә ödәnilir?

•

ABŞ dolları
Xarici valyuta
Malın mәnşә ölkәsinin valyutası ilә
Milli valyuta
Milli, müstәsna hallarda xarici valyuta

527 Gömrük dәyәri kim tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Mal sahibi
DGK
Gömrük orqanları
Bәyannamәçi

•

Gömrük mütәxәssisi

528 Gömrük rüsumları qoyulan subyekt:

•

Sәrnişinlәr
Mal sahibi
Gömrük sәrhәddindәn keçirilәn mallar
Bәyannamәçi
Istifadәçi

529 Qiymәtlәndirmәnin ehtiyat üsulu nә zaman tәtbiq olunur?

•

Eyni malların sövdәlәşmә qiymәti üsulunu tәtbiq rtmәk mümkün olmadıqda
Digәr üsullarla gömrük dәyәrini müәyyәn elәmәk mümkün olmadıqda
Dәyәrin toplanması üsulundan istifadә etmәk mümkün olmadıqda
İstәnilәn vaxt
Gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә müәyyәn etmәk mümkün olmadıqda

530 Malın gömrük qiymәtlәndirilmәsi sistemi hansı beynәlxalq prinsipә әsaslanır?

•

BYD Sazişinә
ÜTTnin “Çoxtәrәrfli Ticarәt Sazişlәri”nә
GATTın II maddәsinә
GATTın VII maddәsinә
TRİPS sazişinә

531 Seçilmiş gömrük dәyәr qiymәtlәndirilmәsi üsulunun düzgünlüyünә kim nәzarәt edir?

•

Beynәlxalq müşahidәçi
Dövlәt Gömrük Komitәsi
Gömrük orqanları
Bәyannamәçi
Gömrük brokeri

532 Mәnşәyi dәqiq müәyyәn olunmamış mallar hansı dәrәcә ilә gömrük rüsumuna cәlb olunur?

•

Yerli mal kim
Adi qayda ilә cәlb olunur
Gömrük tarifinin maksimum dәrәcәlәri ilә gömrük rüsumuna cәlb olunur
Gömrük sәrhәddindәn buraxılmasına icazә verilmir
50%

533 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malın gömrük dәyәri dedikdә nә başa düşülür?

•

Malın alqı satqı qiymәti
Malın gömrük sәrhәdindәn keçirildiyi anda bu mal üçün faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilәcәk sövdәlәşmә qiymәti
Malın gömrük sәrhәdindәn keçdikdәn sonra bu mal üçün faktiki pdәnilmiş vә ya ödәnilәcәk bazar qiymәti
Malın gömrük sәrhәdindәn keçirildiyi anda bu mal üçün faktiki ödәnilmiş vә ya ödәnilәcәk pәrakәndә satış
qiymәti
Malın gömrük sәrhәdindәn keçirildikdәn sonra bu mal üçün istehsalçı tәrәfindәn qiymәtlәndirilәn istehsal xәrclәri

534 Ehtiyat üsulu ilә malın gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsindә aşağıdakılardan hansı әsas götürülә
bilәr?

•

Gömrük orqanlarının vәzifәli şәxsinin ağlına gәlәn istәnilәn qiymәt
İxrac edәn ölkәnin üçüncü ölkәlәrә göndәrdiyi malların qiymәti
Malın mәnşә ölkәsinin müәyyәn edilmәsi
Azәrbaycan Respublikasının daxili bazarında malın qiymәti
Malın kortәbii müәyyәn edilmiş vә ya dәqiqlәşdirilmәmiş qiymәti

535 Malın gömrük dәyәri dәyәrin toplanması üsulu ilә müәyyәn edilәrkәn, aşağıdakılardan hansı әsas
götürülmür?

•

İstehsalçının satış qiymәti vә mәnfәәti
Azәrbaycan Respublikasına belә malların göndәrilmәsi nәticәsindә ixrac edәnin әldә etdiyi mәnfәәt
Materialların dәyәri vә istehsalçı tәrәfindәn qiymәtlәndirilәn malın istehsal xәrclәri
Azәrbaycan Respublikasına belә malların göndәrilmәsi nәticәsindә idxal edәnin әldә etdiyi mәnfәәt
İxrac edәn ölkәdәn eyni növlü malların Azәrbaycan Respublikasına satışı üçün sәciyyәvi olan ümumi xәrclәr, o
cümlәdәn nәqliyyat, yüklәnmә sığorta xәrclәri

536 Gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin neçә üsulu var?

•

4
7
5
6
15

537 Qiymәtlәndirmәnin ehtiyat üsulu nә vaxt tәtbiq olunur?

•

Gömrük orqnlarının vәzifәli şәxsi tövsiyә etdikdә
Әvvәlki 5 üsuldan istifadә mümkün olmadıqda
Gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti üsulundan istifadә mümkün olmadıqda
Әvvәlki 4 üsuldan istifadә mümkün olmadıqda
Әvvәlki 6 üsuldan istifadә mümkün olmadıqda

538 Gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin әsas üsulu hansıdır?

•

Eyni malların sövdәlәşmә qiymәti üsulu
Dәyәrin çıxılma üsulu
Dәyәrin toplanma üsulu
Ehtiyat üsulu
Gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti üsulu

539 AR Gömrük tarifi haqqında qanuna görә gömrük tarifinin әsas mәqsәdlәri:

•

AR iqtisadiyyatını xarici rәqabәtdәn qorumaq.
Valyuta gәtirilmәsi vә aparılmasını qadağan etmәk
İdxal vә ixracın әlverişli nisbәtini tәmin etmәk.
AR üzrә әmtәәlәri qiymәtlәndirmәk.
Malların istehsal vә istehlakını inhisara almaq

540 Gömrük tarif tәnzimlәnmәsindә proteksionist funksiya:

•

kiçik biznesin inkişafına yönәldilir.
milli istehsalçıların mәnafelәrini müdafiә edir.
istehsalın güclәndirilmәsinә xidmәt edir.
ticarәtin güclәndirilmәsinә xidmәt edir.
xarici investorların maraqlarına xidmәt edir.

541 Aşağıda adları çәkilәnlәrdәn hansıları Gömrük rejimi kateqoriyasına aid deyil

•

müvәqqәti saxlama anbarı
tranzit
Reimport
azad tәdavül üçün buraxılış
gömrük anbarı

542 Azad anbar vә azad zona rejimi altında hansı әmtәәlәr ola bilәr?

•

bu rejimlәr altında malların saxlanması üçün icazә olmalıdır.
xarici mallar vә ixrac üçün nәzәrdә tutulan Azәrbaycan mallar
yalnız Azәrbaycan malları
yalnız xarici mallar
hәr hansı mallar

543 Gömrük әrazisindә әmtәәlәrin hazırlanmasına lisenziya kim tәrәfindәn verilir?

•

hazırlığı yerinә yetirәn müәssisә tәrәfindәn
Gömrük idarәsi tәrәfindәn
DGK
gömrük brokerti tәrәfindәn
gömrükxana, mәlumat verәnin olduğu fәaliyyәt regionu tәrәfindәn

544 Aşağıda adları çәkilәn hazırlanan mәhsullardan hansıları gömrük nәzarәtinә mәxsus deyil?

•

hazırlıq mәhsulları
istehsal itkilәri
istehsal tullantıları
әmtәә mәhsulu
istehsalat qalıqları

545 Gömrük әrazisindә әmtәәlәrin hazırlanması gömrük rejiminin mәlumatının deklarantı kim ola bilәr?

•

hazırlanmaya lisenziya alan şәxs yaxud gömrük brokeri
gömrük tәşkilatı
gömrük brokeri
hazırlığı hәyata keçirәn firma
hazırlığa lisenziya olan şәxs

546 Hazırlanma rejiminә hansı şәrtlәr daxil deyil?

•

gömrük nәzarәti zonasında hazırlıq
gömrük anbarlarında hazırlıq
gömrük nәzarәtinә hazırlıq
gömrük әrazisindә hazırlıq
gömroük әrazisi xaricindә hazırlıq

547 Gömrük orqanlarının icazәsi ilә rüsumsuz ticarәt mağazasında әmtәәlәrlә hansı әmәliyyatlar keçirilә
bilәr?

•

onlar dәyişilmәz şәraitdә olmalıdırlar.
әmtәәlәrin satışa hazırlanması üzrә әmәliyyatlar
ancaq әmtәәlәrin satışı
әmtәәlәrin qorunmasının tәmin edilmәsi üzrә әmәliyyatlar
әmtәәlәrin qorunmasının tәmin edilmәsi, hәmçinin әmtәәlәrin satışa hazırlanması vә satışın özü üzrә әmәliyyatlar

548 Rüsumsuz ticarәt mağazası rejimindә әmtәәlәr kimә realizasiya oluna bilәr?

•

Azәrbaycanın gömrük әrazisinә gәlәn fiziki şәxslәrә
xarici vәtәndaşlara
Azәrbaycan vәtәndaşlarına
hәr hansı şәxslәrә
çıxıb getmәk üçün gömrük tәrtibatı keçәn fiziki şәxslәrә

549 Rüsumsuz ticarәt mağazaları harada tәsis oluna bilәr?
gömrük әrazisindә vә gömrük әrazisi xaricindә hәr hansı yerdә
gömrük nәzarәti zonasında

•

gömrük әrazisindә
lisenziya alan şәxsin yaşayış yerindә
beynәlxalq sәrnişin mәlumatı üçün açılan hava vә dәniz limanında

550 Gömrük anbarlarında yerlәşdirilmiş әmtәәlәrin gömrük xәrclәrinin ödәnilmәsinә kim mәsuliyyәt
daşıyır?

•

әgәr anbar gömrük orqanı tәrәfindәn tәsis edilәrsә, әmtәәni anbara yerlәşdirәn şәxs, әgәr anbar şәxs tәrәfindәn tәsis
edilәrsә, onda gömrük xәrclәrinin ödәnilmәsinә anbar sahibi mәsuliyyәt daşıyır
gömrük anbarının sahibi
gömrük brokeri
yükdaşıyan
әmtәәni anbara yerlәşdirәn şәxs

551 Gömrük anbarı rejiminin әsas mәqsәdi nәdәdir?

•

әmtәәlәr anbara yerlәşdirilmәsi vә xәrclәrin ödәnilmәsi
gömrük rüsumunun öәdinlmәsindәn azad olmuş әmtәәlәrin saxlanması
gömrük işi sahәsindә sahibkarın fәaliyyәtinin bir növünün yaranması
konsiqnasiya ticarәtinin inkişafı
gömrük әrazisindә әmtәәlәrin saxlanması üçün şәraitin yaranması

552 Tranzit rejiminin tamamlanmasına hansı faktlar tәsdiq edir?

•

әmtәә başqa rejimә yerlәşdirildikdә
әmtәә Azәrbaycanın gömrük әrazisini tәrk etdkdә
әmtәә tәyin olunmuş yerә çatdırıldıqda
әmtәә azad tәdavülә buraxıldıqda
әmtәә başqa rejimә yerlәşdirilib yaxud gömrük әrazisindәn çıxarıldıqda

553 Gömrüktarif tәnzimlәnmәsindә fiskal funksiya.

•

İnvestisiya artımını tәmin edir.
dövlәt büdcәsinin kәsirini aradan qaldırır.
dövlәt büdcәsinә vәsait yığılmasını tәmin edir.
sahibkarların mәnafelәrini müdafiә edir.
Maliyyә fәaliyyәtinә nәzarәt edir.

554 Mәhvetmә rejimi altında yerlәşdirilә bilәr:

•

xüsusi tәyinatlı mallar
gömrük orqanları tәrәfindәn girov olaraq qәbul olunan mallar
Azәrbaycan gömrük әrazisinә faktiki olaraq gәtirilәn xarici mallar vә nәqliyyat vasitәlәri vә Azәrbaycan malları
Azәrbaycan gömrük әrazisinә faktiki olaraq gәtirilәn xarici mallar vә nәqliyyat vasitәlәri
Azәrbaycan malları

555 Tranzit keçirilәn müşayiәt olunmayan baqajların tәyinat gömrükxanasına çatdırılma müddәti:

•

3 gün
1 gün
әn geci 10 gün
2 gün
әn geci 1 ay

556 Gömrük qanunvericiliyindә mәqsәdli әmtәә dedikdә nә başa düşülür?

•

valyuta vә valyuta qiymәtlilәri, nәqliyyat vasitәlәri vә enerjinin bütün növlәri daxil olmaqla, hәr hansı daşınar vә
daşınmaz әmlak
valyuta vә valyuta qiymәtlilәri, nәqliyyat vasitәlәri daxil edilmәklә hәr hansı daşınar vә daşınmaz әmlak
hәr hansı әşyanın alqısatqısı

hәr hansı daşınar vә daşınmaz әmlak
valyuta vә valyuta qiymәtlilәri daxil edilmәklә hәr hansı daşınar vә daşınmaz әmlak

557 Hәr hansı gömrük rejimini seçmәk yaxud başqasına dәyişmәk hәmişә mümkündürmü?

•

regional gömrük bәyannamәsindәn icazә aldıqda
ancaq qabaqcadan tәrtibat edilmiş gömrük gözәtçi dәstәsindәn (postundan) icazә aldıqda
Gömrük Kodeksindә bu hәmişә tәsdiq edilib
әmtәәnin yerlәhdirildiyi rejim vә şәrtlәrin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq gömrük rejimini seçmәk hәmişә
mümkün deyil
ancaq DGKnin icazәsini aldıqda

558 Yerdәyişmә kateqoriyasından vә xüsusiyyәtlәrindәn asılı olmayaraq gömrük orqanlarının daimi
funksiyaları hansılardır?

•

fiskal
kontrol vә fiskal
kontrol vә hüquqmühafizә
fiskal, hüquqmühafizә vә kontrol
hüquqmühafizә

559 Seçilmiş gömrük rejimi hansı sәnәddә göstәrilir?

•

qısa bәyannamәdә
әmtәә müşayiәtedici sәnәdlәrdә
invoysda
gömrük rejimi barәdә sifahi mәlumat verilir
gömrük bәyannamәsindә yaxud gömrük bәyannamәsini әvәz edәn sәnәddә

560 Gömrük rejiminin seçimi nәdәn asılıdır?

•

әmtәәlәrin saxlanılma şәrtlәrindәn
әmtәәlәrdәn
daşınma şәrtlәrindәn
әmtәәlәrin qablaşdırılma vә markalaşdırılmasından
әmtәәnin yerdәyişmә mәqsәdindәn

561 Gömrük rejimi nәdir?

•

gömrük nәzarәtinin icra edilmә xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edәn qanunların mәcmusu
Gömrük ödәnişlәrinin xüsusiyyәtini müәyyәn edәn hüquqi normaların mәcmusu
sәrhәddәn keçirilәn nәqliyyat vasitәlәri yaxud әmtәәnin statusunu müәyyәn edәn qanunların mәcmusu
sәrhәddәn keçirilәn anda әmtәәnin vәziyyәti
gömrük tәrtibatının icra edilmә xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edәn qanunların mәcmusu

562 Gömrük әrazisindәn kәnarda malların emalı üçün icazә hansı mallarda verilir?

•

İxracda nәzәrdә tutulmuş ödәmәlәrin alınmasını tәlәb etmәyә әsas olduqda
Azәrbaycan iqtisadiyyatının maraqlarına ciddi zәrbә vurmadıqda
Malların çıxarılması idxal gömrükrüsum vә vergilәrinin qaytarılmasına
Azәrbaycan gömrük sәrhәddindәn keçirilmәsi qadağan olunan mallar olduqda әsas verirsә
Sәrbәst dövriyyә üçün gәtirilәn mallar olduqda

563 Tranzit nәqliyyat vasitәlәrinin keçid gömrükxanalarına çatdırılma müddәti:

•

әn geci 5 gün
1 gün
3 gün
әn geci 1 ay

2 gün

564 Gömrük müayinәsi ilә gömrük baxışı arasındakı fәrq

•

qablaşdırmaların yük bölmәlәrinin açılması
mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin uçotu
şәxsi müayinә
uçot vә hesabat sisteminin yoxlanması
sәnәdlәrin yoxlanması

565 Gömrük nәzarәti altında malların emalı g/r vә gömrük әrazisindә malların emalı g/rnin oxşarlığına aid
deyil:

•

malların emalına lisenziya alınması
malların emal müddәtlәrinin uzadılması qaydaları
verilmiş lisenziyanın lәğv edilmәsi vә ya geri alınması
malların emal müddәtlәrinin müәyyәn edilmәsi qaydaları
rejimә icazә verilmәsi mәqbul hesab edilә bilәn şәrtlәrә münasibәtdә

566 Gömrük әrazisindә malların emalı g/rdә idxal gömrük rüsumlarının, vergilәrin mәblәğinin qaytarılması:

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirildiyi gündәn etibarәn әn geci 3 ay әrzindә aparılarsa
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirildiyi gündәn etibarәn әn geci 6 ay әrzindә aparılarsa
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirildiyi gündәn etibarәn әn geci 2 il әrzindә aparılarsa
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirildiyi vaxt idxal gömrük rüsumları, vergilәri tutulmur
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddindәn keçirildiyi gündәn etibarәn әn geci 3 il әrzindә aparılarsa

567 Rüsumsuz ticarәt mağazasında satılan mallar:

•

gömrük orqanları ilә razılaşdırılmış qaydada markalanır
iqtisadi İnkişaf nazirliyinin müәyyәn etdii qaydalar әsasında markalanır
RTM sahibi tәrәfindәn sәrbәst qaydada markalanır
gömrük orqanları tәrәfindәn markalanır.
Vergi Nazirliyinin müәyyәn etdiyi qaydalar әsasında markalanır.

568 Müvәqqәti idxalın tipii:

•

10 il müddәtinә rüsum vә vergilәrdәn azad etmә
rüsum vә vergilәrin tam hәcmdә alınması
rüsum vә vergilәrdәn qismәn azad etmә
3 il müddәtinә rüsum vә vergilәrdәn azad etmә
alınan rüsum vә vergilәrin qaytarılması

569 Gömrük anbarı rejimi altında yerlәşdirilmiş mallarla aparıla bilәn әmәliyyatlar

•

mühafizә xarakterli yağlamaların aparılması
malların qorunmasını tәmin edәn әmәliyyatlar
malların daşınması üzrә әmәliyyatlar
malların satışı hazırlıq әmәliyyatları
anbarda saxlanılan mallarla qanunvericiliklә müәyyәn edilәn qaydada tәkrar emal әmәliyyatları

570 Mәhvetmә rejiminin kodu:

•

41
10
76
80
52

571 Müvәqqәti saxlanc anbarlarında mallar vә nәqliyat vasitәlәrinin saxlanmasının ümumi müddәti:

•

1 aydan çox olmamalıdır
iki aydan çox olmamalıdır
6 aydan çox olmamalıdır
3 aydan çox olmamalıdır
10 gündәn çox olmamalıdır

572 Gömrük Mәcәllәsinә görә müvәqqәti idxalın (ixracın) müddәtlәri:

•

iki ildәn artıq olmamalıdır
on gün
üç il
altı aydan artıq olmamalıdır
Bir ildәn artıq olmamalıdır

573 Anbarlaşma rejimlәri:

•

gömrük anbarı, müvәqqәti saxlanc anbarı
sәrbәst anbar, müvәqqәti saxlanc anbarı
gömrük anbarı, sәrbәst anbar
müvәqqәti saxlanc anbarı
gömrük anbarı, sәrbәst anbar, müvәqqәti saxlanc anbarı

574 12 may 2004cü il tarixli Dövlәt Gömrük Komitәsiinin Tranzit gömrük rejimi haqqında Qaydalar
haqqında әmr №038 әsasәn, daşıyıcı:

•

malların tәyinat gömrük orqanına çatdırılmasına dair gömrük orqanlarına vә bәyannamәçiyә öhdәlik vermiş,
daşımanı hәyata keçirәn şәxs (hüquqi)
malların tәyinat gömrük orqanına çatdırılmasına dair vergilәr nazirliyi vә gömrük orqanına öhdәlik vermiş,
daşımanı hәyata keçirәn şәxs (fiziki)
malların tәyinat gömrük orqanına çatdırılmasına dair gömrük orqanlarına öhdәlik vermiş, daşımanı hәyata keçirәn
şәxs (fiziki vә ya hüquqi)
malların tәyinat gömrük orqanına çatdırılmasına dair gömrük orqanlarına vә bәyannamәçiyә öhdәlik vermiş,
daşımanı hәyata keçirәn şәxs (fiziki)
malların tәyinat gömrük orqanına çatdırılmasına dair gömrük orqanlarına vә bәyannamәçiyә öhdәlik vermiş,
daşımanı hәyata keçirәn şәxs (fiziki vә ya hüquqi)

575 Tәkrar idxal rejimi altında yerlәşdirilmiş malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi:

•

tәkrar idxal olunan malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi müvәqqәti saxlanc anbarında hәyata keçirilir
tәkrar idxal olunan malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi DGKda hәyata keçirilir.
tәkrar idxal olunan malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi hәyata keçirilmir.
tәkrar idxal olunan malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi alıcının vә yaxud onun struktur bölmәsinin fәaliyyәt
zonasında yerlәşdiyi gömrük orqanlarında hәyata keçirilir
tәkrar idxal olunan malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi satıcının vә yaxud onun struktur bölmәsinin fәaliyyәt
zonasında yerlәşdiyi gömrük orqanlarında hәyata keçirilir

576 Malların mәhv edilmәsi gömrük rejimi altında aşağıdakı tullantı vә qalıqlar sәrbәst dövriyyә üçün
buraxılış gömrük rejiminә uyğun şәkildә gömrük rәsmilәşdirilmәsindәn keçmәlidir:

•

gömrük dәyәri 40 ABŞ dollarından artıq deyilsә; basdırılması qadağan olunmuş qalıq vә tullantılar
gömrük dәyәri 10 ABŞ dollarından artıq deyilsә; basdırıldıqlarına vә yaxud basdırılmalı olduqlarına görә bu cür
qalıq vә tullantıların sonrakı istifadәsi mümkün deyilsә
gömrük dәyәri 20 ABŞ dollarından artıq deyilsә; basdırıldıqlarına vә yaxud basdırılmalı olduqlarına görә bu cür
qalıq vә tullantıların sonrakı istifadәsi mümkün deyilsә
gömrük dәyәri 30 ABŞ dollarından artıq deyilsә; basdırılması qadağan olunmuş qalıq vә tullantılar
gömrük dәyәri 20 ABŞ dollarından artıq deyilsә; basdırılması qadağan olunmuş qalıq vә tullantılar

577 Gömrük anbarının әrazisi:

•

xarici әrazidir
gömrük әrazisidir
gömrük әrazisindәn kәnar zonadır
gömrük nәzarәti zonasıdır
sәrbәst anbarın әrazisidir

578 Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunmuş konyak vә konyak materiallarına aşağıdakı aksiz dәrәcәsi
tәtbiq edilir:

•

hәr litrinә 6 Manat
hәr litrinә 5 Manat
hәr litrinә 6 ABŞ dolları
hәr litrinә 1 ABŞ dolları
hәr litrinә 5 ABŞ dolları

579 Gömrük orqanları tәrәfindәn bir pәncәrә prinsipinin tәtbiqi nә vaxtdan başlayıb?

•

2008ci ildәn
2009cu ildәn
2006cı ildәn
2010cu ildәn
2007ci ildәn

580 Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunmuş denaturlaşdırılmamış etil spirtinә aşağıdakı aksiz dәrәcәsi
tәtbiq edilir:

•

hәr litrinә 0,8ABŞ dolları
hәr litrinә 0,5 ABŞ dolları
hәr litrinә 0,5 Manat
hәr litrinә 2 Manat
hәr litrinә 1 Avro

581 Gömrük rüsumları nәdir?

•

tranzit malların gömrük orqanından daşınması üçün tәlәb edilәn ödәniş
malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi ilә әlaqәdar alınması gömrük orqanlarına
hәvalә olunmuş әlavә dәyәr vergisi, yol vergisi vә aksizlәr
malların “Gömrük tarifi haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq müәyyәn edilәn dәyәri
Mәcәllә ilә nәzәrdә tutulmuş hallarda gömrük orqanları tәrәfindәn alınan vergilәr, gömrük yığımları, dövlәt
rüsumu vә haqq
malların gömrük әrazisinә gәtirilmәsi vә bu әrazidәn aparılması zamanı gömrük orqanları tәrәfindәn alınan
gömrük ödәnişlәrinin bir növü

582 Gömrük borcunun ödәnilmәsinә nә qәdәr möhlәt verilir?

•

3 gündәn 7 günә
7 gündәn 14 günә
20 gundәn 60 günә
14 gündәn 60 günә
14 gündәn 30 günә

583 Gömrük borcunun ödәnilmәsinә görә mәsul şәxs:

•

gömrük orqanının vәzifәli şәxsi
bәyannamәçi
gömrük bәyannamәsini qәbul edәn şәxs
gömrük daşıyıcısı
gömrük brokeri

584 Gömrük ödәnişlәrinin qaytarılmalı olduğunu hesab edәn ödәyici vә ya onun nümayәndәsi hansı
müddәtdә müraciәt edә bilәr?

•

ödәnişlәrinin ödәnildiyi tarixdәn 3 il müddәtindә
ödәnişlәrinin ödәnildiyi tarixdәn bir il müddәtindә
ödәnişlәrinin ödәnildiyi tarixdәn 6 ay müddәtindә
müddәtindә ödәnişlәrinin ödәnildiyi tarixdәn 45 gün.
ödәnişlәrinin ödәnildiyi tarixdәn bir ay müddәtindә

585 Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirilmәsini aparan gömrük orqanının müәyyәn etdiyi
iş vaxtından kәnar vaxtda vә ya müәyyәn etdiyi yerdәn kәnarda gömrük rәsmilәşdirilmәsinә görә gömrük
yığımları hansı miqdarda alınır?

•

adi qaydada, әlavә ödәniş olmadan
beşqat miqdarda
üçqat miqdarda
50 faiz әlavә gömrük yığımı alınır
ikiqat miqdarda

586 Gömrük ödәnişlәrinә aiddir:

•

aksizlәr
torpaq vergisi
mәnfәәt vergisi
gәlir vergisi
әmlak vergisi

587 Mövsümi rüsumların qüvvәdә olduğu müddәt ildә nә qәdәr ola bilәr?

•

altı aydan çox ola bilmәz
2 aydan çox ola bilmәz
9 aydan çox ola bilmәz
10 aydan çox ola bilmәz
3 aydan az ola bilmәz

588 Azәrbaycan Respublikası tәrәfindәn tarif imtiyazları verildiyi hallar istisna olmaqla, әlverişli ticarәt
rejimi tәtbiq olunmayan ölkәlәrin mallarına vә mәnşә ölkәsi müәyyәnlәşdirilmәyәn mallara idxal gömrük
rüsumlarının dәrәcәlәri neçә dәfә artırılır?

•

2 dәfә
5 dәfә
artırılmır
4 dәfә
3 dәfә;

589 Gömrük nәzarәt obyektinin daxilindәkilәr barәdә uzaq mәsafәdәn mәlumat alınması, qaçaqmalçılığın
obyektlәrinin axtarışı vә aşkar edilmәsi üçün hansı cihazdan istifadә olunur?

•

birbaşa müşahidә flüoroskopları
infraqırmızı dalğalı cihazlar vә dozimetrik nәzarәt cihazları
infraqırmızı dalğalı cihazlar
dozimetrik nәzarәt cihazları
optik uzaqdanölçmә aparatları

590 ÜTTә üzv olmanın ölkәnin iqtisadiyyatına hansı faydası var?

•

gömrük rüsumları, vergilәr vә digәr gömrük ödәnişlәrini almaq
XİFin sәmәrәliliyinin artırılması
büdcә gәlirlәrini artırmaq

Respublikanın iqtisadi mәnafeyini qorumaq
XİFin mal nomenklaturasını aparmaq

591 Hansı saziş ÜTTә üzv ölkәlәr tәrәfindәn imzalanması mәcburi olan sazişdir?

•

Mәnşәnin Müәyyәn Edilmәsi Qaydaları Haqqında Saziş
Süd Mәhsulları Haqqında Beynәlxalq Saziş
Tәhlükәsizlik haqqında saziş
Dövlәt Standartları Haqqında Saziş
Milli Aviasiyada Ticarәt Haqqında Saziş

592 Malın mәnşәyini tәsdiq edәn sәnәd.?

•

sertifikatdır
lisenziyadır
standartdır
attestasiyadır
aktdır

593 Hansı orqan ÜTTnin yüksәk vәzifәli qurumudur?

•

Baş Komitә
İxtisaslaşmış Sovetlәr
İşçi Qrupu
Baş Direktor
Katiblik

594 Gömrük Tarifi Haqqında Qanunun 6cı maddәsinә görә, idxal edilәn mallara müvәqqәti olaraq gömrük
rüsumlarının aşağıdakı növlәri tәtbiq oluna bilәr :

•

Xüsusi rüsumlar, antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları
Xüsusi rüsumlar, ümumi rüsumlar, mövsüm rüsumları
Xüsusi rüsumlar, ümumi rüsumlar, antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları
Antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları, ümumi rüsumlar
Antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları, mövsüm rüsumları

595 Kombinә üsulla gömrük rüsumunun qiymәti necә hesablanır?

•

Müәyyәn olunmuş faizlә, malın faktura dәyәrindәn
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın gömrük dәyәrindәn
Müәyyәn olunmuş rüsum dәrәcәsi ilә, malın miqdarından
Faizlә vә dәrәcә ilә hesablanmış rüsumlardan kәmiyyәtcә daha böyüyü tәtbiq olunur
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın miqdarından

596 YGBnin hansı qrafaları gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn doldurulur?

•

A, V, 14, 7, S, D
14, 7, D, S qrafalarından başqa hamısı
17, 17a, S
A, V, S, 3, 4, 6
7, D, S

597 Hansı mallar Azәrbaycan malları hesab olunur?

•

Sәrbәst dövriyyә üçün buraxılış gömrük rejimi altında yerlәşdirilmiş vә ya Azәrbaycan mәnşәli mallar
Sәrbәst dövriyyә üçün buraxılış gömrük rejimi altında yerlәşdirilmiş mallar
Azәrbaycanın gömrük әrazisindә emal olunmuş mallar
Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә gәtirilmiş mallar
Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunmuş mallar

598 Gömrük brokeri fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün lisenziyanı kim verir?

•

Dövlәt Gömrük Komitәsi
Fövqәladә Hallar Nazirliyi
Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti

599 Gömrük rәsmilәşdirilmәsinin әsas prinsipi hansıdır?

•

dәqiqlik
etibarlılıq
operativlik
dözümlülük
әhatәlilik

600 Bir YGB ilә neçә adda mal bәyan edilә bilәr?

•

33 adda
1 adda
3 adda
7 adda
100 adda

601 YGBnin ayrılmaz hissәsi olan әlavә vәrәqlәrin hәr biri neçә adda mal bәyan etmәyә imkan verir?

•

5 adda
99 adda
1 adda
11 adda
3 adda

602 Gömrük Mәcәllәsinә әsasәn aşağıdakı vergi növlәrindәn hansı gömrük ödәnişi hesab edilir?

•

Әmlak vergisi
Yol vergisi
Sığorta haqqı
Mәnfәәt vergisi
Torpaq vergisi

603 Mәnşәyinә görә rüsumların növlәri:

•

Nominal, sәmәrәli
Daimi, dәyişkәn, qarışıq
Avtonom, konvension, preferensial
İdxal, ixrac, tranzit
Sabit, kömәkçi

604 YGBnin әsas vәrәqinә neçә әdәd әlavә vәrәq әlavә oluna bilәr?

•

11 әdәd
12 әdәd
99 әdәd
33 әdәd
3 әdәd

605 Hansı mallara gömrük rüsumları tәtbiq olunur?
Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә qaytarılan milli mәdәniyyәt sәrvәtlәri

•

•

Müvәqqәti idxal prosedura altında ölkәyә gәtirilәn, sonra isә ölkәnin gömrük әrazisindә sәrbәst dövriyyә üçün
buraxılan mallar
Tәbii fәlakәtlәrin nәticәlәrinin aradan qaldırılması mәqsәdi ilә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә
gәtirilәn mallar
3cü ölkәlәr üçün nәzәrdә tutulan vә Azәrbaycan respublikasının әrazisindәn tranzit proseduru altında keçәn
mallar
Xarici ölkәlәri nümayәndәlәri tәrәfindәn şәxsi istifadә üçün gәtirilәn mallara

606 Gömrük sәrhәdindәn keçirilәn mallara dair sәnәdlәr vә mәlumatlar, hәmin malların gömrük nәzarәti
altında olan mallar statusunu itirmәsindәn sonrakı hansı müddәt әrzindә saxlanılmalıdır?

•

sәnәdlәr vә mәlumatlar saxlanılmır
Elektron sәnәdlәr 10 il, kağızlar 3 il
Saxlanma üsulundan asılı olmayaraq 3 il
Elektron sәnәdlәr müddәtsiz, kağızlar 5 il
Saxlanma üsulundan asılı olmayaraq 5 il

607 Gömrük rüsumlarının formalaşdırılmasının obyektiv әsası nәdir?

•

Hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәt
Dünya vә milli xәrclәr arasındakı fәrqlәr
Ölkәlәrin qeyribәrabәr inkişafı
Miqrasiya proseslәri
Global proseslәr

608 Advalor üsulla gömrük rüsumunun qiymәti necә hesablanır?

•

Müәyyәn olunmuş faizlә, malın faktura dәyәrindәn.
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın gömrük dәyәrindәn
Müәyyәn olunmuş rüsum dәrәcәsi ilә, malın miqdarından
Faizlә vә dәrәcә ilә hesablanmış rüsumlardan kәmiyyәtcә daha böyüyü tәtbiq olunur
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın miqdarından

609 Gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı mal vә nәqliyyat vasitәlәri hansı vergilәrә cәlb oluna bilәrlәr:

•

torpaq vergisi, әmlak vergisi, aksiz vergisi, ӘDV
gömrük rüsumu, ӘDV, Aksiz, Yol vergisi
mәnfәәt vergisi, yol vergisi, aksiz vergisi
cәlb olunmurlar
ӘDV, Aksiz vergisi, Yol vergisi

610 Alınması gömrük orqanlarına hәvalә edilmiş icbari ödәnişlәr?

•

Mәnfәәt vergisi, gömrük rәsmilәşdirilmәsinә görә yığım
ӘDV, yol vergisi
Rüsum, rәsmilәşdirmәyә görә yığım
ӘDV, aksiz, yol vergisi
Malların saxlancına görә yığım, gömrük nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı yığımlar

611 Gömrük orqanları tәrәfindәn alınan vergi hansıdır?

•

Mәnfәәt vergisi
Aksiz
Torpaq vergisi
Dövlәt rüsumu
Gömrük müşayiәtinә görә yığım

612 Gömrük nәzarәti üçün istifadә olunan sәnәdlәr әn azı neçә il saxlanılmalıdır?

•

5

•

3
2
1
4

613 İcarә sertifikat hansı halda lәğv olunur?

•

Yuxarıda göstәrilәn bütün hallarda
Itirildikdә
İdxal olunan ölkәlәrin qanunları pozulduğu halda
Әrizәçi tәrәfindәn müvafiq müraciәt edildikdә
Nümunә sahibi dәyişdikdә vә yaxud öldükdә

614 CİTES nümunәsi itirildikdә vә yaxud mәhv olduqda onun sahibi şәhadәtnamә ilә necә hәrәkәt
etmәlidir?

•

Heç bir qәrar qәbul etmәmәlidir
CİTES nümunәlәrinin itirilmәsi barәdә mәtbuat orqanlarının birinә mәlumat vermәlidir
Onu hәmin an cırmalıdır
Onu 2 hәftә әrzindә qaytarmalıdır
Elmi orqanı mәlumatlandırmalıdır

615 Bәyannamәçi anlayışına Gömrük Mәcәllәsindә belә tәrif verilmişdir:

•

xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçılar üçün bәyannamәlir dolduran şәxs
gömrük sәrhәdindәn mal vә nәqliyyat vasitәsinin keçirildiyi nәqliyyat vasitәsinin sahibi
gömrük sәrhәdindәn mal vә nәqliyyat vasitәlәrini keçirәn şәxs
gömrük bәyannamәsini tәqdim edәn vә ya adından gömrük bәyannamәsi verilәn şәxs
gömrük bәyannamәlrini qәbul edәn gömrük orqanının vәzifәli şәxsi

616 Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan sәnәdlәr aşağıdakı qruplara ayrılır:

•

Ticarәt sәnәdlәri, nәqliyyat sәnәdlәri, gömrük sәnәdlәri
Ticarәt sәnәdlәri, nәqliyyat sәnәdlәri, gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan digәr sәnәdlәr
Ticarәt sәnәdlәri, gömrük sәnәdlәri, gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan digәr sәnәdlәr
Ticarәt sәnәdlәri, nәqliyyat sәnәdlәri, gömrük sәnәdlәri, gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan digәr sәnәdlәr
Nәqliyyat sәnәdlәri, gömrük sәnәdlәri, gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan digәr sәnәdlәr

617 Sәrnişinlәrin gömrük nәzarәti zamanı yaşıl vә ya qırmızı dәhlizdәn keçmәk qәrarını:

•

“Yaşıl” dәhliz ancaq diplomatik agentlәr üçün nәzәrdә tutulub
Gömrük orqanının sәlahiyyәtli nümayәndәsi gömrük bәyannamәsinә nәzarәt etdikdәn sonra verir
Gömrük orqanının sәlahiyyәtli nümayәndәsi verir
Baxış aparan gömrük işçisi verir
Sәrnişinin özü verir

618 Diplomatik agent xidmәti vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn, üçüncü ölkә әrazisindәn keçirsә:

•

Ölkәlәr arası müvafiq saziş mövcuddursa, ona uyğun immunitet alır.
O tranzit üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi immunitet alır
O heç bir imtiyaza sahib deyil
O vә onun ailә üzvlәri bu ölkәdәn bütün immunitetlәri alırlar
O vә onun ailә üzvlәri tranzit üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi immunitet alırlar

619 Şәxsi müayinә:
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddini keçәn hәr bir Azәrbaycan vәtәndaşına tәtbiq olunur
Tәtbiq olunması qanunla qadağandır

•

•

İnsan hüquq vә azadlığı normalarını pozmamaq mәqsәdi ilә, gömrük nәzarәtinin müstәsna forması kimi nәzәrdә
tutulur
Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsi 64cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş azadetmә halları istisna olmaqla,
sәrhәddi keçәn hәr kәsә tәtbiq olunur
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәddini keçәn hәr bir әcnәbi vәtәndaşa tәtbiq olunur

620 Gömrük Tarifi Haqqında Qanunun 5ci maddәsinә görә, mövsüm rüsumları nәdir?

•

Bәzi malların idxalına mövsümә görә tәtbiq olunan rüsumlar
Bәzi malların idxalına mövsümә görә, müddәti 6 aydan çox olmayaraq tәtbiq olunan rüsumlar
Bәzi malların idxalına vә ya ixracına mövsümә görә tәtbiq olunan rüsumlar
Bәzi malların ixracına mövsümә görә, müddәti 6 aydan çox olmayaraq tәtbiq olunan rüsumlar
Bәzi malların idxalına vә ya ixracına mövsümә görә, müddәti 6 aydan çox olmayaraq tәtbiq olunan rüsumlar

621 Bәyanetmә anlayışına Gömrük Mәcәllәsindә necә tәrif verilmişdir?

•

Xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçısının öz fәaliyyәti haqqında dövlәt gömrük orqanlarına yazılı vә ya elektron
formalarda mәlumat vermәsi
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilmәzdәn әvvәl, gömrük nәzarәti altında olmayan mallar vә
nәqliyyat vasitәlәri barәsindә mәlumatların gömrük orqanına şifahi, kağız üzәrindә yazılı vә ya elektron
formalarda bәyan edilmәsi
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi nәzәrdә tutulan mal vә nәqliyyat vasitәlәri
barәsindә mәlumatların gömrük orqanına şifahi, kağız üzәrindә yazılı vә ya elektron formalarda bәyan edilmәsi
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәn, gömrük nәzarәti altında yerlәşdirilәn mallar vә
nәqliyyat vasitәlәri barәsindә mәlumatların gömrük orqanına şifahi, kağız üzәrindә yazılı vә ya elektron
formalarda bәyan edilmәsi
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin dövlәt sәrhәdindәn keçirilmәsi mәqsәdilә sәrhәd orqanlarına mal sahibi tәrәfindәn
yazılı formada lazımlı mәlumatların bәyan edilmәsi

622 Birgә gömrük nәzarәti rejimindә…

•

ancaq nәqliyyat vasitәlәri üçün gömrük nәzarәti hәyata keçirir
hәr iki ölkәnin gömrük orqanı birlikdә gömrük nәzarәti hәyata keçirir
ölkәlәrdәn birinin gömrük orqanı gömrük nәzarәti hәyata keçirir
hәr ölkәnin gömrük orqanı ayrılıqda gömrük nәzarәti hәyata keçirir
ancaq mallar üçün gömrük nәzarәti hәyata keçirir

623 Hansı halda CİTES nümunәlәri öldürülә vә ya mәhv edilә bilәr?

•

Baytarlıq nәzarәti orqanlarının rәyi olduqda
İnzibati orqanın bu barәdә göstәrişi olarsa
Elmi orqan bu barәdә rәy verәrsә
Mәhkәmәnin belә qәrarı varsa
Deklarantın öz istәyi ilә

624 Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan ticarәt sәnәdlәri aşağıdakılardır:

•

Müqavilә, invoys, TIRkarnet, CMR, gömrük bәyannamәsi, Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn
tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı vә s.
Gömrük bәyannamәsi, gömrük orqanları tәrәfindәn verilәn müxtәlif icazәlәr, attestatlar vә s.
Konosament, qaimә, TIRkarnet, CMR, yoldaşıma cәdvәli, vaqon vәrәqi, tәhvil cәdvәli, fraxt müqavilәsi, baqaj
qәbzi vә s
Müqavilә, hesabfaktura, invoys, gablaşdırma sәnәdlәri vә s.
Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı, keyfiyyәt sertifikatı,
karantin vә icazә sәnәdlәri, sәrhәd buraxılış vәrәqәlәri vә s.

625 Hansı hallarda malların gömrük rәsmilәşdirilmәsinә görә gömrük yığımları alınır?

•

Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yerlәşәn diplomatik nümayәndәliklәrin rәsmi istifadәsi üçün keçirilәn
malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı
mallar dövlәtin xeyrinә imtina rejimi altında yerlәşdirildikdә
humanitar vә texniki yardım (qrant) yüklәrinin rәsmilәşdirilmәsi zamanı

•

Gömrük proseduru dәyişdirildikdә yeni gömrük proseduru üçün
elektrik enerjisinin qarşılıqlı ötürülmәsinin gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı

626 İcazә sertifikat ixrac vә tәkrar ixrac üçün hansı müddәtdә qüvvәdәdir?

•

24 ay
3 ay
16 ay
12 ay
2 ay

627 әmtәә nomenklaturası nәdir?

•

әmtәә istehsalı obyektlәri
әmtәә vә malların adlarının mәcmusu
әmtәәnin satıldığı bazar
әmtәә istehsalı texnologiyası
әmtәәlәrin şifrlәnmiş adları

628 Konsiqnasiya yolu ilә ixrac әmәliyyatlarının rәsmilәşdirilmәsindә gömrük orqanları tәrәfindәn tәlәb
olunmayan sәnәd hansıdır?

•

әmtәәnin qәbulu aktı
İstehsalçı ilә ixracatçı arasında müqavilә
Mәnşә sertifikatı
Xarici tәrәflә bağlanmış müqavilә
”zәmanәt öhdәliyi”

629 Xarici iqtisadi fәaliyyәti – aşağıdakılardan hansı qruplar şәrtlәndirir?

•

Barter әmәliyyatları
Maliyyә әmәliyyatları
Alqısatqı әmәliyyatları
Xarici ticarәt әmәliyyatları
Valyuta әmәliyyatları

630 Malın mәnşә ölkәsinin tәyin edilmәsi meyarları hansılardır?

•

Texnoloji proseslәr üzrә
Malın tam istehsal edildiyi ölkә hesab edilәcәk malların siyahısının müәyyәn edilmәsi
әmtәәnin tәrkibi meyarı
emal texnologiyası üzrә
Hazır mallar üzrә

631 Ahәngdar Sistem Haqqında Beynәlxalq Konvensiya nә vaxt vә harada imzalanmışdır?

•

14 iyun 1982ci ildә Brüsseldә
16 may 1984cü ildә Brüsseldә
14 iyun 1981 ildә Brüsseldә
14 iyun 1983cü ildә Brüsseldә
16 may 1981ci ildә Brüsseldә

632 Ahәngdar Sistemin әmtәә Nomenklaturası neçә bölmәdәn vә qrupdan ibarәtdir?

•

14 bölmә vә 44 qrupdan;
18 bölmә vә 55 qrupdan;
21 bölmә vә 99 qrupdan;
12 bölmә vә 33 qrupdan;
23 bölmә vә 88 qrupdan;

633 Beynәlxalq Ticarәt Statistikası üçün malların minimal siyahısı neçәnci ildә dәrc edilmişdir?

•

1940cı ildә
1928ci ildә
1919ci ildә
1913cü ildә
1938ci ildә

634 Brüssel әmtәә nomenklaturası neçә bölmәdәn vә neçә mövqedәn ibarәt idi?

•

2 bölmә 86 mövqe
4 bölmә 176 mövqe
5 bölmә 186 mövqe
3 bölmә 106 mövqe
7 bölmә 96 mövqe

635 Brüssel Beynәlxalq Konvensiyasını neçә ölkә imzalamışdır?

•

41 ölkә
29 ölkә
19 ölkә
13 ölkә
31 ölkә

636 Brüssel Beynәlxalq Konvensiyası neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

1938ci ildә
1914cü ildә
1913cü ildә
1903cü ildә
1921ci ildә

637 әmtәәnin tәsnifatlandırılması sistemi nәdir?

•

әmtәәlәrә kodların verilmәsi
әmtәәlәrin qiymәt cәdvәli
әmtәәnin qabarit ölçülәri
hazır mәhsulların bölüşdürülmәsi
әmtәlәrin sinif, yarımsinif, qrup, yarımqrup, növ vә çeşidlәrә bölünmәsi

638 Gömrük nәzarәti zonaları:

•

Gömrük rәsmilәşdirilmәlәri aparılan, gömrük orqanları yerlәşәn vә gömrük sәrhәddi boyu yerlәşәn vә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin müәyyәn etdiyi digәr әrazilәrdir
Gömrük orqanları yerlәşәn әrazilәrdir
Gömrük sәrhәddi boyu yerlәşәn әrazilәrdir
Gömrük rәsmilәşdirilmәlәri aparılan әrazilәrdir
Gömrük rәsmilәşdirilmәlәri aparılan, gömrük orqanları yerlәşәn vә gömrük sәrhәddi boyu yerlәşәn әrazilәrdir

639 Yaşıl dәhlizdәn keçәn sәrnişinin baqajı gömrük orqanları tәrәfindәn:

•

Texniki nәzarәt cihazları vasitәsi ilә mütlәq yoxlanılır
Mütlәq yoxlanılır
Seçmә olaraq yoxlanılır
Yoxlanılmır
Baxış keçirdikdәn sonra yoxlanılıbyoxlanılmayacağı barәdә qәrar verilir

640 Gömrük müşayiәti nәdir?

•

•

Ölkәyә gәtirilmlş malların gömrük rәsmilәşdirmәlәri mәrhәlәsindәn sonra gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn
bilavasitә müşaiyәt olunması
Nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirmәlәri mәrhәlәsindә gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn bilavasitә müşaiyәt
olunması
Mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirmәlәri mәrhәlәsindә gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn bilavasitә
müşaiyәt olunması
Malların gömrük rәsmilәşdirmәlәri mәrhәlәsindә gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn bilavasitә müşaiyәt olunması
Mal, nәqliyyat vasitәlәri vә sәrnişinlәrin gömrük rәsmilәşdirmәlәri mәrhәlәsindә gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn
bilavasitә müşaiyәt olunması

641 Gömrük rәsmilәşdirilmәsi:

•

Xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçılarının Azәrbaycan Respublikasının әrazinә gәtirdiklәri mal vә nәqliyyat
vasitәlәrinin ölkә әrazisinә buraxılması prosedurlarının mәcmusu
Gömrük Mәcәllәsinin tәlәblәrinә uyğun olaraq malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin müvafiq gömrük proseduru
altında yerlәşdirilmәsi vә bu prosedurun başa çatdırılması üzrә hәyata keçirilәn hәrәkәtlәrin mәcmusu
Azәrbaycan respublikasının gömrük sәrhәdini keçәn mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük vergi vә rüsumlarına
cәlb edilmәsi tәdbirlәrinin mәcmusu
Xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçılarının gömrük sәrhәini keçmәsi zamın yerinә yetirilmәsi gömrük qanunvericiliyi
ilә tәlәb olunan hәrәkәtlәrin mәcmusu
Gömrük orqanlarının fәaliyyәti üzrә günlük, aylıq vә illik hesabatların tәrtib olunması

642 Gömrük orqanının vәzifәli şәxsinin deklarantdan gömrük nәzarәti mәqsәdi üçün әlavә sәnәdlәr tәlәb
etmәk hüququ:

•

Var
Yoxdur
Prokurorun müvafiq sanksiyasından sonra yaranır
Mәhduddur
Qanunla müәyyәnlәşmәyib

643 Azәrbaycan Respublikası Malların tәsviri vә kodlaşdırılması üzrә harmoniklәşdirilmiş sistemi haqqında
konvensiya ya hansı ildә qoşulmuşdur?

•

1997
1995
2003
2001
1999

644 Hazırda Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi Avropa İttifaqınn hansı proqramı
çәrçivәsindә Tәhsil vә İdarәetmә vә tәşkil layihәlәrini reallaşdırır?

•

“Mundus”
“Tempus”
“Tasis”
“Traseka”
“Erazmus”

645 Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunmuş araq (vodka), likörә aşağıdakı aksiz dәrәcәsi tәtbiq edilir:

•

hәr litrinә 5 Avro
hәr litrinә 8 Avro
hәr litrinә 0,5 Manat
hәr litrinә 2 Manat
hәr litrinә 5 Manat

646 Beynәlxalq yükdaşımalar zamanı yolda qarşısıalınmaz sәbәblәrdәn vә ya qәza nәticәsindә yüklәrin
hәrәkәtinin davam etdirilmәsi mümkün deyilsә, daşıyıcı hansı hallarda mәsuliyyәtdәn azad edilir?

•

•

Yükün saxlanması vә onun qeyri qanuni istifadәsinin qarşısının alınması üçün tәdbirlәr görmüşsә vә yaxınlıqdakı
gömrük idarәsinә dәqiq mәlumat vermişsә
Vaxtında hadisә ilә әlaqәdar yaxınlıqdakı polis şöbәsinә müraciәt etmişsә
Yol polisinә mәlumat vermişsә
Yükün saxlanması vә onun qeyri qanuni istifadәsinin qarşısının alınması üçün tәdbirlәr görmüşsә
Yükün saxlanması vә onun qeyri qanuni istifadәsinin qarşısının alınması üçün tәdbirlәr görmüşsә vә vaxtında yük
sahibini mәlumatlandırmışsa

647 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi aşağıdakı ölkәlәrin gömrük orqanları ilә әmәkdaşlıq
vә qarşılıqlı yardım haqqında saziş imzalamışdır:

•

Argentina, Livan, Bolqarıstan
Türkiyә Cümhuriyyәti, İran İslam Respublikası, Avstraliya
Türkiyә Cümhuriyyәti, İran İslam Respublikası, Gürcüstan, Özbәkistan, Qazaxıstan, Livan,Bolqarıstan, Ukrayna
ABŞ, Gürcüstan, Özbәkistan, Qazaxıstan, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna
İsrail, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna

648 Derivat nәdir?

•

Süni yetişdirilmiş heyvan vә bitki nümunәlәri
Heyvan vә bitkinin istәnilәn növü
Canlı vә cansız heyvan vә bitki növlәri
Heyvan vә bitki növlәrinin hәyat fәaliyyәtinin mәhsullar
Hәr hansı bir dövlәtin yurustiksiyasi altında olmayan dәniz sahәlәrindәn gәtirilәn nümunә

649 Gömrük rüsumlarından azad oluna bilәr

•

3cü ölkәlәr üçün nәzәrdә tutulan vә Azәrbaycan respublikasının әrazisindәn tranzit proseduru altında keçәn
mallar
Minik avtomobillәri
Müvәqqәti idxal prosedura altında ölkәyә gәtirilәn, sonra isә ölkәnin gömrük әrazisindә sәrbәst dövriyyә üçün
buraxılan mallar
Mebellәr
Әrzaq malları vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları

650 Spesifik üsulla gömrük rüsumunun qiymәti necә hesablanır?

•

Müәyyәn olunmuş rüsum dәrәcәsi ilә, malın miqdarından
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın gömrük dәyәrindәn
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın faktura dәyәrindәn
Müәyyәn olunmuş faizlә, malın miqdarından
Faizlә vә dәrәcә ilә hesablanmış rüsumlardan kәmiyyәtcә daha böyüyü tәtbiq olunur

651 Gömrük nәzarәti üçün tәlәb olunan nәqliyyat sәnәdlәri aşağıdakılardır:

•

Konosament, qaimә, TIRkarnet, CMR, yoldaşıma cәdvәli, vaqon vәrәqi, tәhvil cәdvәli, fraxt müqavilәsi, baqaj
qәbzi vә s.
Müqavilә, hesabfaktura, invoys, qablaşdırma sәnәdlәri vә s.
Müqavilә, invoys, TIRkarnet, CMR, gömrük bәyannamәsi, Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn
tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı vә s.
Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququ verәn tәsisat sәnәdlәri, uyğunluq sertifikatı, keyfiyyәt sertifikatı,
karantin vә icazә sәnәdlәri, sәrhәd buraxılış vәrәqәlәri vә s.
Gömrük bәyannamәsi, gömrük orqanları tәrәfindәn verilәn müxtәlif icazәlәr, attestatlar vә s.

652 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı gömrük borcunun ödәnilmәsinin tәmin edilmәsi üçün istifadә olunun
tәminat üsulu hansıdır?

•

sığortalanmamaq
yazılı öhdәlik
şifahi öhdәlik
bank qarantiyası

•

ödәnilmәli olan mәblәğin gömrük orqanı әmәkdaşının depozit hesabına köçürülmәsi

653 Barter әmәliyyatları zamanı YGB dәsti neçә nüsxәdәn ibarәt olur?

•

7 nüsxә
5 nüsxә
3 nüsxә
2 nüsxә
4 nüsxә

654 Malın mәnşәyi haqqında sertifikat olmasa?

•

Bu malın keyfiyyәtini yoxlamaq üçün әsas olar
Mal gömrük sәrhәddindәn buraxılmaz
Malın dövlәtin xeyrinә verilmәsi üçün әsas ola bilәr
Bu maldan iki qat rüsum almaq üçün әsas ola bilәr
Bu malın mәhv edilmәsi üçün әsas ola bilәr

655 İdxal mallarına görә aksizlәr nә vaxt әvәzlәşdirilir?

•

İdxalı tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr vergi orqanına verildiyi aydan sonrakı 6 ayda
İdxalı tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr vergi orqanına verildiyi aydan sonrakı ay
İdxalın baş verdiyi aydan әvvәlki ay
İdxalda aksizin ödәnildiyini tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr vergi orqanına verildiyi zaman
ödәnilәn aksizlәr әvәzlәşdirilmir

656 Azәrbaycan Respublikası әrazisinә müvәqqәti idxal edilәn mallar aksizә necә cәlb edilir?

•

qanunvericiliklә müәyyәn edilәn dәrәcәnin 10 faizi mәblәğindә
sıfır (0) dәrәcә ilә
vergidәn azaddır
ümumi qaydada
gömrük qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulan qaydada

657 İdxal vә ixrac gömrük rüsumlarının dәrәcәlәrini kim tәyin edir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi
Gömrük nәzarәtin hәyata keçirәn gömrek orqanı
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti

658 Haaqa Konvensiyasının qәbulu zamanı xüsusi hüquq konfransının sessiyasında neçә dövlәt iştirak
edirdi?

•

62 dövlәt
42 dövlәt
32 dövlәt
22 dövlәt
52 dövlәt

659 Prob

•

bütün tәdqiqat obyekti ilә eyni olmayan mal nümunәsinin optimal vahididir
bütün tәdqiqat obyekti ilә eyni olan mal nümunәsinin optimal vahididir
bütün partiya ilә eyni olan mәhsul vahididir
laboratoriya analizi üçün lazım olan mal miqdarıdır
bütün partiya ilә eyni olmayan mәhsul vahididir

660 Malların prob vә nümunәlәri götürülә bilәr:

•

nәzarәt funksiyasını yerinә yetirәn digәr dövlәt orqanları tәrәfindәn
gömrük orqanları tәrәfindәn
daşıyıcı tәrәfindәn
deklarant tәrәfindәn
ekfspertlәr tәrәfindәn

661 Mal nümunәsi

•

bütün tәdqiqat obyekti ilә eyni olmayan mal nümunәsinin optimal vahididir
bütün tәdqiqat obyektlәri ilә eyni olan mal nümunәlәrinin optimal vahididir
bütün partiya ilә eyni olan mәhsul vahididir
laboratoriya analizi üçün lazım olan mal miqdarıdır
bütün partiya ilә eyni olmayan mәhsul vahididir

662 Malın uyğunluq sertifikasiyası tәsdiqlәyir ki, mal

•

insan sağlamlığı üçün tәhlükәli deyildir
hansı konskret ölkәdә istehsal olunmuşdur
müәyyәn olunmuş tәlәblәrә uyğun gәlir
normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun gәlmir
gigiyenik tәlәblәrә uyğun gәlir

663 Mәhsulun keyfiyyәti

•

mәhsulun xüsusi tәlәblәri ödәyәn xassәlәrinin mәcmusudur
mәhsulun müәyyәn olunmuş tәlәblәrә uyğun gәlmәsidir
mәhsulun müәyyәn nümunәlәrә uyğun gәlmәsidir
mәhsulun tәyinatına uyğun olaraq müәyyәn tәlәblәri ödәyәn xassәlәrinin mәcmusudur
mәhsulun xüsusi tәlәblәrә uyğun gәlmәsidir

664 Malın mәnşә sertifiksiyası tәsdiqlәyirik ki, mal

•

normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun gәlir
Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunmuşdur
hansı konkret ölkәdә istehsal olunmuşdur
insan sağlamlığı üçün tәhlükәli deyildir
gigienik tәlәblәrә uyğun gәlir

665 Malların tәsnifatlandırma sistemi

•

malların növ vә çeşidlәrә görә tәsnifatlandırılmasıdır
malların qiymәt cәdvәlidir
malın qabarit ölçülәridir
hazır mәhsulların tәsnifatlandırılmasıdır
malların sinif, yarımsinif, qrup, yarımqrup, növ vә çeşidlәrә görә tәsnifatlandırılmasıdırı

666 MDB dövlәtlәrinin xarici iqtisadi fәaliyyәtinin mal nomenklaturası (MDB XİF MN) qurulmuşdur:

•

GӘŞN
BMT SBTT
BGN
QİYŞ XTV ӘN
HSN

667 Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanlarında istifadә olunur
BGN әsasında

•

•

MDB XİF MN әsasında
BMT SBTT әsasında
QİYŞ XTV ӘN әsasında
GӘŞN әsasında

668 Avropa Birliyinin Kombinә Edilmiş Nomenklaturası qurulmuşdur

•

MDB XİF MN әsasında
BGNBrüssel Gömrük Nomenklaturası әsasında
Gömrük әmәkdaşlığı şurası nomenklaturası (GӘŞN) әsasında
HSN әsasında
BMTnin Standart Beynәlxalq Ticarәt Tәsnifatı (BMT SB TT әsasında)

669 HSNdә qruplar әmәlә gәlәrkәn malların emal ardıcıllığı prinsipindәn istifadә olunur:

•

hazır mәhsulyarımfabrikatxammal
hazır mәhsulxammalyarımfabrikat
xammalyarımfabrikathazır mәhsul
yarımfabrikatxammalhazır mәhsul
yarımfabrikathazırmәhsulxammal

670 Harmoniklәşdirilmiş sistem nomenklaturasında (HSN) istifadә olunur

•

altırәqәmli kodlaşdırmadan
yeddirәqәmli kodlaşdırmadan
beşrәqәmli kodlaşdırmadan
doqquzrәqәmli kodlaşdırmadan
sәkkizrәqәmli kodlaşdırmadan

671 MDB XİFәNdә tәtbiq edilәn malın işarә kodu neçә rәqәmlidir?

•

13
6
2
8
9

672 MDB XİFәNin әsas interpretasiya qaydaları neçәdir?

•

9
6
5
3
7

673 Beynәlxalq ticarәt әmәliyyatları mahiyyәtinә görә neçә qrupa ayrılır?

•

4 qrupa
2 qrupa
3 qrupa
5 qrupa
6 qrupa

674 MDB XİFәN nә vaxt tәsdiq edilmişdir?

•

21 oktyabr 1995ci ildә
3 noyabr 1996cı ildә
3 noyabr 1994cü ildә
3 noyabr 1995ci ildә

21 oktyabr 1997ci ildә

675 Beynәlxalq Statistika üçün malların minimal siyahısı neçә bölmә, qrup vә mövqedәn ibarәt idi?

•

8 bölmә 27 qrup vә 316 mövqe
21 bölmә, 43 qrup vә 412 mövqe
12 bölmә, 24 qrup vә 310 mövqe
17 bölmә, 50 qrup vә 456 mövqe
16 bölmә, 48 qrup vә 512 mövqe

676 Mәhsulun (әmtәәnin) texnikiiqtisadi göstәricilәrinә aid deyildir:

•

sosial göstәricilәr;
tәyinati göstәricilәr;
texniki göstәricilәr;
iqtisadi göstәricilәr
aqronomik göstәricilәr;

677 Malların tәsnifatı prinsiplәri: emal vә istehlak xüsusiyyәtlәrinә görә?

•

hazır mәhsul.
komplektlәşdirici;
yarımfabrikat;
xammal;
bәrpaedici

678 Malların tәsnifat prinsiplәri: istehsal olunma üsullarına görә?

•

kütlәvi hazırlanan mallar.
layihәsiz hazırlanan mallar;
nadir mallar;
standart mallar;
seriya ilә hazırlanan mallar;

679 Malların tәsnifat prinsiplәri: qiymәtinә görә?

•

ucuz malar.
zinәt malları;
seçim tәlәbli mallar;
gündәlik tәlәb olunan mallar;
dәbdә olan mallar;

680 Malların tәsnifatı prinsiplәri: müddәtinә görә?

•

hәmişәlik mallar.
bir dәfә istifadә olunan mallar
uzunmüddәtli istifadә üçün mallar;
tәcili istifadә üçün mallar;
dәfәlәrlә istifadә olunan mallar;

681 Malların tәsnifatı prinsiplәri: tәyinatına görә?

•

işlәdilmә müddәtinә görә.
istifadә müddәtinә görә;
istehlak tәyinatlı mallar;
ümumi mallar;
bişirilmә müddәtinә görә;

682 İdxal olunan aksizli mallar üçün vergi tutulan әmәliyyatın vaxtı necә müәyyәn edilir?

•

aksizli malların tәqdim edildiyi vaxtdan 24 saat әrzindә
aksizli malların satışa çıxarıldığı vaxt
aksizli malların gömrük xidmәtinin nәzarәtinә daxil olduğu vaxt
aksizli malların gömrük xidmәtinin nәzarәtindәn çıxdığı vaxt
aksizli malların tәqdim edildiyi vaxt

683 Aksizli malların idxalı zamanı aksiz tutulan әmәliyyatın vaxtı hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq
müәyyәn edilir?

•

Cinayәt Mәcәllәsinә
Gömrük Mәcәllәsinә
Mülki Mәcәllәyә
Vergi Mәcәllәsinә
MülkiProsessual Mәcәllәyә

684 İdxal vә ixrac gömrük rüsumlarının dәrәcәlәrini kim tәyin edir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi
Gömrük nәzarәtin hәyata keçirәn gömrek orqanı
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti

685 İdxal gömrük rüsumları nә üçün lazımdır?

•

Bütün cavablar yanlışdır
Dövlәt gәlirlәrinin tәmin olunması
Yerli mәşğulluğun artırılması
Bütün cavablar doğrudur
İqtisadiyyatın cavan sahәlәrinin xarici rәqabәtdәn mühafizәsi

686 Malların kombinә edilmiş tarifstatistika nomenklaturası nә demәkdir?

•

tәsnifat sistemlәri vә kodlaşdırılmadır.
kombinә edilmiş tarifstatistika nomenklaturası  sövdәlәşәn tәrәflәrin yerli (milli)
mal mövqelәri, submövqelәri (subpozisiyaları) vә onlara aid rәqәmli kodları; bölmә, qrup vә submövqelәrә
qeydlәri, hәmçinin Konvensiyanın әlavәsindә verilmiş Harmonik Sistemin әsas tәsvir qaydalarını özündә
birlәşdirәn nomenklaturadır;
malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün
statistika nomenklaturası  malların idxalı ixracı barәdә statistik mәlumatları toplamaq üçün

687 Malların statistika nomenklaturası nә demәkdir?

•

malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün
mal mövqelәri, submövqelәri (subpozisiyaları) vә onlara aid rәqәmli kodları; bölmә, qrup vә submövqelәrә
qeydlәri, hәmçinin Konvensiyanın әlavәsindә verilmiş Harmonik Sistemin әsas tәsvir qaydalarını özündә
birlәşdirәn nomenklaturadır;
tәsnifat sistemlәri vә kodlaşdırılmadır.
kombinә edilmiş tarifstatistika nomenklaturası  sövdәlәşәn tәrәflәrin yerli (milli)
malların idxalı ixracı barәdә statistik mәlumatları toplamaq üçün sövdәlәşәn tәrәflәrin qәbul etdiklәri mal
nomenklaturasıdır;

688 Malların gömrüktarif nomenklaturası nә demәkdir?

•

tәsnifat sistemlәri vә kodlaşdırılmadır.
mal mövqelәri, submövqelәri (subpozisiyaları) vә onlara aid rәqәmli kodları; bölmә, qrup vә submövqelәrә
qeydlәri, hәmçinin Konvensiyanın әlavәsindә verilmiş Harmonik Sistemin әsas tәsvir qaydalarını özündә
birlәşdirәn nomenklaturadır;
malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün sövdәlәşәn tәrәflәrin qanunvericiliyә uyğun qәbul
etdiklәri nomenklaturadır;

statistika nomenklaturası  malların idxalı ixracı barәdә statistik mәlumatları toplamaq üçün
kombinә edilmiş tarifstatistika nomenklaturası  sövdәlәşәn tәrәflәrin yerli (milli)

689 Qeyritarif mәhdudiyyәtlәrinin mәqsәdi nәdir?

•

İdxal edәn ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi, milli sәnayenin müdafiәsi;
İdxal edәn ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi;
Milli sәnayenin müdafiәsi, әhalinin hәyat vә sağlamlığının, әtraf mühitin, әxlaqın, dinin vә milli tәhlükәsizliyin
qorunması;
İdxal edәn ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi, milli sәnayenin müdafiәsi, әhalinin hәyat vә
sağlamlığının, әtraf mühitin, әxlaqın, dinin vә milli tәhlükәsizliyin qorunması;
Әxlaqın, dinin vә milli tәhlükәsizliyin qorunması;

690 İdxal әmәliyyatlarında qeyritarif mәhdudiyyәtlәrinin (QTM) mahiyyәti nәdir?

•

Daxili malların xarici bazara nüfuz etmәsinin qarşısını alan mәhdudlaşdırma  qadağan xarakterli tәdbirlәr
kompleksi;
Rüsumların artırılması xarakterli tәdbirlәr kompleksi;
Xarici malların daxili bazara nüfuz etmәsinin qarşısını alan mәhdudlaşdırma  qadağan xarakterli tәdbirlәr
kompleksi.
Xarici malların daxili bazara nüfuz etmәsinin qarşısını alan mәhdudlaşdırma – rüsumların artırılması xarakterli
tәdbirlәr kompleksi;
Qadağan xarakterli tәdbirlәr kompleksi;

691 İdxal tariflәri:

•

İdxalı әvәz edәn mәhsullarının istehsalçılarına әlavә fayda qazandırır
Ölkәnin istehlakçıların maddi rifah halını pislәşdirir
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
Dövlәtә hәr bir halda әlavә gәlir gәtirir

692 Malların tәsvir vә kodlaşdırılmasının harmoniklәşdirilmiş sistemi nomenklaturası (HSN) haqqında
Beynәlxalq Konvensiya imzalanmışdır.

•

16 may 1984cü ildә Brüsseldә
14 iyun 1981ci ildә Brüsseldә
14 iyun 1982ci ildә Brüsseldә
14 iyun 1983cü ildә Brüsseldә
16 may 1981ci ildә Brüsseldә

693 Mal nomenklaturası

•

abstrakt vә şәrti simvolların sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
tәsnifat sisteminә uyğun olaraq yerlәşdirilәn malların geniş siyahısıdır
tәsnifatlandırılan obyektlәrin sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
abstrakt vә şәrti simvolların sistemidir
tәsnifatlandırılan obyektlәrin müfәssәl siyahısıdır

694 Ahәngdar sistemin defis sistemi üzrә:

•

defislәrin sayı mal yarımqurupunun sәviyyә nömrәsinә bәrabәr olmalıdır
defislәrin sayı mal qrupunun sәviyyә nömrәsinә bәrabәr olmalıdır
defislәrin sayı submövqenin sәviyyә nömrәsinә bәrabәr olmalıdır
defislәrin sayı mal mövqeyinin sәviyyә nömrәsinә bәrabәr olmalıdır
defislәrin sayı mal bölmәsinin sәviyyә nömrәsinә bәrabәr olmalıdır

695 Avropa Birliyinin Kombinә Edilmiş Nomenklaturası hansı sistem әsasında qurulur:
Gömrük әmәkdaşlığı şurası nomenklaturası

•

BMT standart Beynәlxalq ticarәt tәsnifatı
Brüssel Gömrük nomenklaturası
ahәngdar sistemi
QİYŞ XTBӘN

696 Beynәlxalq post göndәrişlәrinin statistikası daxildir:

•

xarici iqtisadi әlaqәlәr statistikasına aid edlimәsi proqnozlaşdırılır
xarici ticarәtin gömrük statistikası obyektinә
XİFdә xidmәtlәr statistikası obyektinә
xüsusi gömrük statistikasının obyektinә
xarici iqtisadi әlaqәlәr statistikasına aid deyil

697 Xarici ticarәtin gömrük statistkiasında uçotu aparılır:

•

kommersiya әmәliyyatlarının predmeti olmayan mallar
açıq dәnizdә vә dәnizin dibindәn әldә olunan mәhsullar
BMTnin texniki yardım fonduna payı, hәmçinin bağışlama vә әvәzsiz yardım kimi verilәn mallar
beynәlxalq mәlumat mübadilәsindә nәzәrdә tutulmuş daşıyıcılar
fiziki şәxslәr tәrәfindәn qeyrikommersiya mәqsәdlәri üçün aparılan mallar

698 Xarici ticarәtin gömrük statistikasında uçotu aparılmır:

•

dövryyәdә olmayan qiymәtli kağızların ixracı
ödәnc vasitәsi kimi istifadә edilmәyәn qiymәtli metalların ixracı
bankların qarşılıqlı hesablaşmalarının tәnzimlәnmәsindә istifadә etdiyi qızıl
dövriyyәdә olmaayan qiymәtli kağızların idxalı
ödәnc vasitәsi kimi istifadә edilmәyәn qiymәtli metalların idxalı

699 Azәrbaycan Respublikası Malların Tәsviri vә Kodlaşdırılması üzrә Harmoniklәşdirilmiş Sistem
haqqında Beynәlxalq Konvensiya ya nә vaxt qoşulmuşdur?

•

22 may 2004cü il
2 may 2002ci il
20 may 2001ci il
2 may 2003cü il
2 may 2000ci il

700 Xüsusi gömrük statistikasının obyektidir:

•

BMTnin texniki yardım fonduna payı, hәmçinin bağışlama vә әvәzsiz yardım kimi verilәn mallar
bankların qarşılıqlı hesablaşmalarının tәnzimlәnmәsindә istifadә etdiyi qızıl
ödәnc vasitәsi kimi istifadә edilmәyәn qiymәtli metalların idxalı
ödәnc vasitәsi kimi istifadә edilmәyәn qiymәtli metalların ixracı
nәqliyyat vasilәrinin uçotunu әks etdirәn beynәlxalq daşımaların statistikası

