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1708y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1708y İqtisadi hüquq
1 İmperativ vә dispozitiv metodlar iqtisadi hüquq baxımından hesab edilir?

•

fәrdi metodlar
xüsusi metodlar
ümumi metodlar
ali metodlar
birgә metodlar

2 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquq hesab edilmir?

•

ticarәt hüququ
ekstradisiya hüququ
maliyyә hüququ
büdcә hüququ
sahibkarlıq hüququ

3 qtisadi hüququn ilkin rüseymlәri formalaşmışdır?

•

Kanonik hüququnda
Roma hüquqnda
Müsәlman hüququnda
İtaliya hüququnda
fovet hüququnda

4 İqtisadi vә hüquqi tәlimin ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab edilәn aşadıdakılardan hansıdır?

•

cinayәt hüququ
iqtisadi hüquq
mülki hüquq
tәsәrrüfat hüququ
prosessual hüquq

5 R.Kouzun elmi dövriyyәyә daxil etdiyi kateqoriya hansıdır?

•

transaksiya xәrclәri
transmissiya xәrclәri
dövlәt xәrclәri
tromsfer xәrclәri
transformasiya xәrclәri

6 A.Kornauzer hüququn tәtbiqi zamanı iqtisadiyyatın әsas götürülmәsini nәyin mәnbәyi hesab edirdi?

•

tәbliqat hipotezinin
davranış hipotezinin
iradә hipotezinin
göstәriş hipotezinin
tәlimat hipotezinin

7 R.A. Poznerin tәdqiqatları hansı sahәdә hәyata keçirilmişdir?

•

beynәlxalq hüquq
iqtisadi hüquq
sosial müdafiә hüququ
cinayәt hüququ
1/103

22.12.2016

maliyyә hüququ

8 Neoinstitutsionalizm nәzәriyyәsinә әsasәn “Mülkü hüquq” nәzәriyyәsinin xüsusi bir istiqamәi hesab edilәn
hansıdır?

•

pressesual hüquq
iqtisadi hüquq
mülkiyyәt hüququ
inzibati hüquq
rәqabәt hüququ

9 “İqtisadi hüququn” “Mülkü hüquq” nәzәriyyәsindәn ayrılan bir istiqamәt olması hansı nәzәriyyәyә
mәxsusdur?

•

marksizm
neoinstitutsionalizmә
klassizmә
liberalizm
monetarizmә

10 Tәkrar istehsalın fazalarında baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq normalarının mәcmusu
hesab edilir?

•

kommersiya hüququ
iqtisadi hüquq
rәqabәt hüququ
istehsal hüququ
mülkü hüquq

11 İctimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquqi vasitәlәr sistemi necә xarakterizә olunur?

•

hüquq sisteminin ipi
hüquqi tәnzimlәnmә
iqtisadi sistemin hüquqi әsası
iqtisadi idarәetmә
hüquqi mühafizә sistemi

12 İnsanların fәaliyyәtinin istiqamәtini müәyyәn edәn tәsir aşağıdakılardan hansıdır?

•

presidenlәr
hüquqi tәsir
әxlaq normaları
iqtisadi tәsir
hüquqi adәtlәr

13 20 –ci әsrin II yarısından eibarәn aşağıdakılardan hansı iqtisadçıların diqqәtini cәlb etmişdir

•

iqtisadiyyatın liberallaşdırılması
iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә hüquq normalarının tәtbiq edilmәsi
xarici ticarәti mәhdudlaşdırılması
rәqabәtin stimullaşdırılması
müәssisәlәrin tәşkilatihüquqi formaların dәyişiklәnmәsi

14 Hüquqi dövlәtdә münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi üçün yeganә vasitә nәdir?

•

qanunlardır
hüquqdur
mәhkәmә presidentidir
hüquqi adәtlәrdir
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әnәnәdir

15 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquq deyil?

•

gömrük hüququ
prosessual hüquq
maliyyә hüququ
sahibkarlıq hüququ
vergi hüququ

16 İqtisadi hüququn ilkin rüşeymlәri formalaşmışdır?

•

Kilsә hüququnda
Roma hüququnda
Kontinental hüquqda
Sovet hüququnda
Müsәlman hüququnda

17 Elmi dövriyyәyә “transaksiya xәrclәri” kateqoriyasını kim daxil etmişdir?

•

P. L. Samuelson
R. Kouz
C.M. Keyns
L.A. Kornauzer
R.A. Pozner

18 Hüququn tәdqiqi zamanı “davranış hipotezi”nin mәnbәyi kimi iqtisadiyyatın әsas götürülmәsi fikri kimә
mәxsusdur?

•

R.S. Kouza
L.A. Kornauzerә
R.A. Poznerә
C.M. Keynsә
P. L. Samuelsona

19 “İqtisadi hüquq” sahәsindә ilkin tәdqiqatlar kimә mәxsusdur?

•

D. Rikardoya
R.A. Poznerә
C.M. Keynsә
A. Smitә
A. Marşala

20 Neoinstitutsionalizm nәzәriyyәsi baxımından «İqtisadi hüquq» hansı hüquq sahәsinin xüsusi bir
istiqamәti hesab edilir?

•

“Beynәlxalq hüquq nәzәriy¬yә¬si”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“Mülki hüquq nәzәriy¬yә¬si”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“Ailә hüquq nәzәriy¬yә¬si”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“Cinayәt hüquq nәzәriy¬yә¬si”ndәn ayrılan istiqamәtdir
“İnzibati hüquq nәzәriy¬yә¬si”ndәn ayrılan istiqamәtdir

21 İqtisadi hüquq...?

•

istehlak proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq
istehsal, bölgü, mübadilә vә istehlak proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq
normalarının mәcmusudur
bölgü proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunlardır
a) istehsal proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunların
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mübadilә proseslәrindә baş verәn ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq

22 Hüquqi tәnzimlәmә necә xarakterizә oluna bilәr?

•

iqtisadiyyatın mühafizә olunmasıdır
ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquqi vasitәlәr sistemidir
yalnız bir sahәdә hәyata keçirilәn tәdbirlәrdir
dövlәtin idarәetmә mexanizminin әsasdır
iqtisadi sistemin fәaliyyәtinin stimullaşdırılması sistemidir

23 İqtisadi hüquq baxımından hüquqi tәsir necә xarakterizә edilir?

•

insanlar arasında diskriminasiya yaradır
insanların fәaliyyәtinin istiqamәtini müәyyәn edir
iqtisadi cinayәtkarlığa sövq edir
haqsız rәqabәti şәtlәndirir
insanların hüquqi statusunu müәyyәn edir

24 İqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi aspektindәn hüquq normalarının tәt¬biq olunması hansı vaxtdan
etibarәn iqtisadçıların diqqәtini cәlb etmişdir?

•

Böyük durğunluq illәrindәn”
20ci әsrin ikinci yarısından
20ci әsrin әvvәllәrindәn
18ci әsrdәn
18ci әsrin sonlarından

25 Dövlәt idarәetmә orqanları ilә hüquqi şәxslәr arasında yaranan münasibәtlәr hesab edilir?

•

mülkü hüququn predmetı
iqtisadi nәzәriyyәnin predmeti
müәssisәnin tәşkilatının predmeti
hüquqi tәnzimlәnmәnin predmeti
prosessual hüququn predmeti

26 Ayrıayrı fәrdlәrin davranışı ilә yanaşı hüquqi sistemәdә tәsir göstәrәn hansıdır?

•

nәzarәt sistemi
elmi sistem
hüquqi sistem
sosial sistem
iqtisadi sistem

27 Fәrdlәrin davranışına vә onlar vasitәsi ilә dә bütövlükdә iqtisadi sistemә tәsir göstәrәn aşağıdakılardan
hansıdır?

•

Beynәlxalq sistem
iqtisadi sistem
ekosistem
hüquqi sistem
dövlәt sistemi

28 İkitәrәfli qarşılıqlı tәsirlә bağlılıq hansı sistemlәrә aiddir

•

hüquqi vә nәzarәt sistemlәrinә
texniki vә hüquqi sistemlәrә
iqsadi vә әnәnәvi sistemlәrә
ekoloji vә hüquqi sistemlәrә
iqtisadi vә hüquqi sistemlәrә
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29 Müasir dövürdә beynәlxalq iqtisadi hüquq necә xarakterizә olunur?

•

vahid iqtisadi sistemin formalaşması sahәsindә dövlәtlәrarası vә digәr
siyasi әmәkdaşlıq sahәsindә dövlәtlәrarası vә digәr subyekt¬lә¬¬rlә olan
ticarәt fәaliyyәti sahәsindә dövlәtlәrarası vә digәr subyekt¬lә¬¬rlә olan
iqtisadi әmәkdaşlıq sahәsindә dövlәtlәrarası vә digәr subyekt¬lә¬¬rlә olan
iqtisadi inteqrasiya sahәsindә dövlәtlәrarası vә digәr subyekt¬lә¬¬rlә olan

30 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsindә istifadә olunan hüquq normaları elә ol¬malı¬dır ki,..?

•

iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı tәsir gücü olmasın
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı birtәrәfli olsun
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı qәrәzli olsun
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı birtәrәfli olmasın
iqtisadi münasibәtlәrin iştirakçılarına qarşı birdәfәlik tәsiri olsun

31 Ümumi metod kimi hüquq tәtbiqetmәnin mahiyyәti necә xarakterizә olunur?

•

iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә presidentlәrin vasitә kimi tәtbiq edilmәsi
iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә dövlәt iradәsinin vasitә kimi
iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә parlament hakimiyyәtinin vasitә
iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә hüqu¬qun vasitә kimi tәtbiq edilmәsi
iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә adәtlәrin vasitә kimi tәtbiq edilmәsi

32 İqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin ümumi qaydaları, prinsiplәri vә onların reallaşma mexanizmlәri
aşağıdakılardan hansı ilә müәyyәn edilir vә tәnzimlәnir?

•

hökumәtin qәrarı ilә
beynәlxalq hüquqla
bәlәdiyyә aktları vasitәsilә
müvafiq normativ aktlarla
prezident sәrәncamları ilә

33 Hüququn iqtisadi tәhlilinin mühüm metodoloji aspekti..?

•

dövlәtin mәqsәdi kimi sosial әdalәtin yüksәldilmәsinin ilkin şәrti hesab edilir
dövlәtin mәqsәdi kimi ictimaisiyasi fәallığın yüksәldilmәsinin ilkin şәrti
dövlәtin mәqsәdi kimi ictimai diskriminasiyanın yaradılmasının ilkin şәrti
dövlәtin mәqsәdi kimi ictimai sabitliyin tәmin edilmәsinin ilkin şәrti hesab edilir
dövlәtin mәqsәdi kimi ictimai rifahın yüksәldilmәsinin ilkin şәrti hesab edilir

34 “İqtisadi hüquq” kontekstindә mәsәlәlәrin tәdqiqi hüquqşü¬nas¬lara...?

•

hü¬quq normalarının sistemlәşdirilmәsindә әlverişli әsas yaradır
normativ aktların qәbulu prosesindә әlverişli әsas yaradır
normativ aktların formalaşdırılması zamanı әlverişli әsas yaradır
qәbul olunmuş normativ aktlar vә hü¬quq normalarının nәticәlәrinin tәhlili
dövlәtin idarә edilmәsi üçün әlverişli әsas yaradır

35 “İqtisadi hüquq” kontekstindә mәsәlәlәrin tәdqiqi iqtisadçılara...?

•

hüquq normalarının cәmiyyәtin iqtisadi hәyatına necә tәsir etmәsinin
beynәlxalq sisteminin cәmiyyәtin iqtisadi hәyatına necә tәsir etmәsinin
hüquq mühafizә orqanlarının fәaliyyәtinin cәmiyyәtin iqtisadi hәyatına necә tәsir etmәsinin
müәy¬yәnlәşdirilmәsi prosesindә әlverişli әsas yaradır
iqtisadi inteqrasiyanın cәmiyyәtin iqtisadi hәyatına necә tәsir etmәsinin
hüquq sisteminin cәmiyyәtin iqtisadi hәyatına necә tәsir etmәsinin
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36 Iqtisadi nәzәriyyәlәr sistemindә mövcud olan hüququn iqti¬sa¬di nәzәriyyәsi öz predmetinә görә hansı
nәzәriyyәyә kifa¬yәt qәdәr yaxındır?

•

neoliberalizim
neomonetarizm
neoklassizm
neoinstitutsionalizim
neokeynsçilik

37 Aşağıdakılardan hansı hüququn iqtisadi tәhlilini şәrtlәndirәn mә¬qam¬ deyil?

•

iqtisadi yanaşma hüquqi tәhlildә bir o qәdәr rast gәlinmәyәn hüququn ayrı ayrı
iqtisadçılar iqtisadi sәmәrәlilik problemini müzakirә edәrәk әdalәtlilik, dәqiqlik vә s. bu kimi mәsәlәlәr üzrә
әnәnәvi mülahizәlәrdәn uzaqlaşırlar
iqtisadi tәhlil bir çox qüvvәdә olan hüquq normalarının әsaslandırılması üçün
hüquqşünaslar üçün iqtisadi sistemin fәaliyyәt qanunlarının öyrәnilmәsinin
iqtisadçılar mürәkkәb qarşılıqlı әlaqәlәrin digәr tәhlilçilәr tәrәfindәn nәzәrә

38 Kouz teoreminә әsasәn?

•

әgәr inzibati hüququ tamamilә müәy¬yәn edilmiş vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda münaqişә
tәrәflәri hüquqların ilkin bölgüsündәn asılı olmayaraq, sәmәrәli nәticә üzrә razılığa gәlә bilәrlәr
әgәr cinayәt hüququ tamamilә müәy¬yәn edilmiş vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda münaqişә
tәrәflәri hüquqların ilkin bölgüsündәn asılı olmayaraq, sәmәrәli nәticә üzrә razılığa gәlә bilәrlәr
әgәr beynәlxalq hüquq tamamilә müәy¬yәn edilmiş vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda münaqişә
tәrәflәri hüquqların ilkin bölgüsündәn asılı olmayaraq, sәmәrәli nәticә üzrә razılığa gәlә bilәrlәr
әgәr mülkiyyәt hüququ tamamilә müәy¬yәn edilmiş vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda münaqişә
tәrәflәri hüquqların ilkin bölgüsündәn asılı olmayaraq, sәmәrәli nәticә üzrә razılığa gәlә bilәrlәr
әgәr әmәk hüququ tamamilә müәy¬yәn edilmiş vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda münaqişә tәrәflәri
hüquqların ilkin bölgüsündәn asılı olmayaraq, sәmәrәli nәticә üzrә razılığa gәlә bilәrlәr

39 Iqtisadi sferada hüquqi tәnzimlәmә tәtbiq edilәn münasibәtlәrin aşağıdakı forması yoxdur?

•

müәssisәnin daxili tәşkilinin şәrtlәrini vә qaydalarını müәyyәn edәn iqtisadi
iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin öz fәaliyyәtlәrini yerinә yetirdiklәri zaman digәr
dövlәtin idarәetmә orqanları ilә fiziki vә hüquqi şәxslәri arasında yaranan
bütün iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin fәaliyyәtlәrinin qadağan olunması
iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin öz fәaliyyәtlәrini yerinә yetirdiklәri zaman digәr

40 İqtisadi sistem....?

•

yalnız fәrdlәrin davranışına tәsir göstәrir
ölkәnin statusunu müәyyәn edir
hüquq mühafizә sisteminә tәsir göstәrir
yalnız iqtisadiyyata tәsir göstәrir
hәm fәrd¬lәrin davranışına, hәm dә müvafiq olaraq hüquqi sistemә tәsir göstәrir

41 Hüquqi sistemi...?

•

ölkәnin statusunu müәyyәn edir
yalnız iqtisadiyyata tәsir göstәrir
yalnız fәrdlәrin davranışına tәsir göstәrir
fәrdlәrin davranışına, onlar vasitәsilә dә bütövlükdә iqtisadi sistemә tәsir göstәrir
hüquq mühafizә sisteminә tәsir göstәrir

42 Müasir dövrә qәdәr formalaşmış iqtisadi vә hüquqi sistemlәr birbiri ilә necә bağlıdır?
hüquq iqtisadi sistemi formalaşdırır
iqtisadi sistemin formasında asılıdırlar
heç bir әlaqәlәri mövcud deyil
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•

birtәrәfli tәsirlә әlaqәyә malikdirlәr
iki tәrәfli qarşılıqlı tәsirlә bağlıdır

43 Hüququ vasitә kimi istifadә edәrәk iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәyәn hansı metoddur?

•

dispozitiv
xüsusi;
spesifik;
ümumi;
imperativ;

44 Hüquqi tәnzimlәmәnin xüsusi metodlarının növlәri

•

spesifik vә muxtar
spesifik vә direktiv;
direktiv vә imperativ;
direktiv vә muxtar;
dispozitiv vә muxtar;

45 2. İqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquqi tәnzimlәmә metodlarının növlәri

•

spesifik vә imperativ
ümumi vә xüsusi;
Xüsusi vә dispozitiv;
Ümumi vә normativ;
xüsusi vә spesifik;

46 1. İqtisadi hüquq, hansı proseslәrdә baş verәn münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq normalarının mәcmusu
kimi xarakterizә olunur?

•

müәssisәlәrin tәşkili prosesindә
istehsal, bölgü, mübadilә, istehlak;
iqtisadi subyektlәrin ehtiyac vә maraqlarına müvafiq olan proseslәrdә;
iqtisadi davranışlarda;
iqtisadiyyat vә hüququn qarşılıqlı әlaqәlәrindә;

47 İqtisadi hüquq sahәsindә tәdqiqatlar aşağıdakılardan hansı ilә әlaqәdardır?

•

konstitusiya sistemi ilә
institusional iqtisadiyyatla
riyazimәntiq ilә
fәlsәfә nәzәriyyәsi ilә
transformasiya nәzәriyyәsi ilә

48 Dövlәtin müvafiq iqtisadi insitutları hesab olunur?

•

hüquqi müdafiә tәminatı
hüquqi tәnzimlәnmә subyekti
hüquqi tәnzimlәmә sistemi
hüquqi sistemi formalaşdıran element
hüquqi tәnzimlәmә alәti

49 Hüquqi әnzimlәnmәnin institutsionalizm bir istiqamәti hesab edilmәsi hansı kontekstdә qәbul olunur?

•

hüquq vә fәlsәfә konteksindә
iqtisadiyyat vә hüquq konteksindә
hüquqi dövlәt konteksindә
sosial cәmiyyәt konteksindә
konstitusiya quruluşu konteksindә
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50 Hüquq strukturun keyfiyyәt göstәricisi kimi xarakterizә olunan variant hansıdır?

•

iqtisadi münaqişәlәrin hәllindә beynәlxalq hüququn tәtbiqi
iqtisadiyyatla hüquq sisteminin qarşılıqlı әlaqәsi
hüquq mühafizә orqanlarının yaradılması
hüquq sisteminin kompleksliliyi
iqtisadiyyatla dövlәt bölmәsinin әlaqәlәndirilmәsi

51 İqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi baxımından hüquq normalarının tәbiqi aşağıdakı hansı sahәdә
tәtbiq olunmuşdur?

•

aqrar münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә
xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsindә
iqtisadiyyatın strukturunun әkmillәşdirilmәsindә
ekoloji tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsindә
standartların tәtbiq edilmәsindә

52 Iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi aspektindәn hüquq normalarının tәtbiqi aşağıdakılardan hansına
tәtbiq edilmәmişdir?

•

rәqabәtin fәnnin olunmasında
iqtisadi fәaliyyәt üçün lisenziyalaşdırmada
xarici icarәtin tәnzimlәnmәsindә
әmәk bazarına müdaxilә edilmәsindә
qiymәtlәrin tәmzimlәnmәsindә

53 Aşağıdakılardan hansı sosial tәnzimlәyici norma deyil?

•

әxlaq normaları
standartlar
korparativ normalar
hüquq normaları
adәtlәr

54 Aşağıdakılardan hansı hüquqi vasitә kimi istifadә olunur?

•

beynәlxalq normalar
sosial vә texniki normalar
әxlaq normaları
ictimai normalar
dini vә mәzhәb normalar

55 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi hüququn yarımsahәsi deyil?

•

beynәlxalq gömrük hüququ
beynәlxalq ekstradisiya hüququ
beynәlxalq sәnaye hüququ
beynәlxalq ticarәt hüququ
beynәlxalq intellektual mülkiyyәt hüququ

56 Hüquqi tәnzimlәmәdә әn çox istifadә edilәn mexanizmlәrdәn biri hansıdır?

•

hüquqi statusun dәyişdirilmәsi
cәza tәdbirlәrinin görülmәsi
fәaliyyәt sәrbәstliyinin verilmәsi
güzәştlәrin verilmәsi
departasiya

57 Hü¬qu¬qun iqtisadi funksiyası ...?
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•

mәdәni münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
iqtisadi münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
ictimai münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
siyasi münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır
sosial münasibәtlәrdәki rolu ilә әlaqәdardır

58 Iq¬ti¬sa¬diyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi necә xarakterizә olunur?

•

iqtisadi fәaliyyәt zamanı insanların davranışlarına prokurorluğun tәn¬zim¬lә¬yici
iqtisadi fәaliyyәt zamanı insanların davranışlarına normativ aktlar¬ın tәn¬zim¬lә¬yici tәsirinin nәticәsidir
iqtisadi fәaliyyәt zamanı insanların davranışlarına prezidentin tәn¬zim¬lә¬yici
iqtisadi fәaliyyәt zamanı insanların davranışlarına parlamentin tәn¬zim¬lә¬yici
iqtisadi fәaliyyәt zamanı insanların davranışlarına mәhkәmәnin tәn¬zim¬lә¬yici

59 Dispozitiv metod...?

•

hüquqi tәnzimlәmә subyektlәrinin davranış seçiminin alternativi olmamasına
hüquqi tәnzimlәmә subyektlәrinin davranış seçiminin sәrbәstliyinә әsaslanır
hüquqi tәnzimlәmә subyektlәrinin davranış seçiminin mәhdudluğuna әsaslanır
hüquqi tәnzimlәmә subyektlәrinin davranış seçiminin mәcburiliyinә әsaslanır
hüquqi tәnzimlәmә subyektlәrinin davranış seçiminin zәruriliyinә әsaslanır

60 Im¬pe¬rativ metodlar...?

•

mәcburetmә vә göstәriş üsullarıdır
mәcburetmә vә qadağanetmә üsullarıdır
mәcburetmә vә güzәşt üsullarıdır
mәcburetmә vә zor tәtbiq etmә üsullarıdır
mәcburetmә vә sәlahiyyәtvermә üsullarıdır

61 Iqtisadi münasibәtlәrin hüqu¬qi tәnzimlәnmәsindә xüsusi metodlar hansılardır?

•

iselektiv vә dispozitiv metodlar
imperativ vә dispozitiv metodlar
dispozitiv vә dolayı metodlar
imperativ vә direktiv metodlar
imperativ vә birbaşa metodlar

62 İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi aspektindәn maraq do¬ğu¬ran mәqam hansıdır?

•

müәssisәlәrlә vә şirkәtlәrin qarşılıqlı әlaqәsinin müәyyәnlәş¬diril¬mә¬si
iqtisadiyyat vә hüququn qarşılıqlı әlaqәsinin müәyyәnlәş¬diril¬mә¬si
iqtisadiyyatla vә dşvlәtin qarşılıqlı әlaqәsinin müәyyәnlәş¬diril¬mә¬si
iqtisadiyyatla cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәsinin müәyyәnlәş¬diril¬mә¬si
hüquqi şәxslәrlә vә fiziki şәxslәrin qarşılıqlı әlaqәsinin müәyyәnlәş¬diril¬mә¬si

63 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi ilә bağlı olan başlıca problemlәrdәn biri hesab edilir?

•

qiymәtlәrin sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin optimal nisbәti vә hüdudunun gözlәnilmәsi
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә etmәmәsi
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin liberallaşdırılması
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsindә beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya

64 Müasir dövrdә “İqtisadi hüquq”...?
mülki hüquq tәli¬minin ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab olunur
iqtisadi tәli¬min ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab olunur
hüquqi tәli¬min ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab olunur

•
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•

iqtisadi vә hüquqi tәli¬min ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab olunur
konstitusiyon tәli¬min ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab olunur

65 Avstriya mәktәbi aşağıdakı ilkin şәrtә әsaslanmır?

•

subyektivizm
әtraf mühitin qeyrisabitliyi
gәlәcәyin qeyrimüәyyәnliyi
radikalizm
sosial proseslәrin nәticәlәrinin qeyrimüәyyәnliyi

66 Iqtisadiyyata hüquqi üsul vә vasitәlәrdәn istifadә etmәklә tәsir göstәril¬mәsinin ilkin nәzәrikonseptual
yanaşmalarından olan Çikaqo mәktәbinin әsasında hansı nәzәriyyә dayanır?

•

sәmәrәli gözlәmә nәzәriyyәsi
tәkrar istehsal nәzәriyyәsi
raqabәt nәzәriyyәsi
büdcә mәhduduyyәti nәzәriyyәsi
sәmәrәli seçim nәzәriyyәsi

67 Hüquqi tәnzimlәnmәsinin subyekti kimi çıxış edir?

•

iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan bütün hüquqi vә fiziki şәxslәr vә dövlәtin iqtisadi institutları
iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan bütün sahibkarlar
iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan dövlәtin iqtisadi institutları
iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan bütün hüquqi şәxslәr
iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan bütün fiziki şәxslәr

68 “İqtisadiyyat vә hüquq” (Economy and Law) kon¬tekstindә “hüquq” necә xarakterizә olunur?

•

keynsçiliyin әsas istiqamәt¬lәrindәn biri kimi
klassizmin әsas istiqamәt¬lәrindәn biri kimi
marksizmin әsas istiqamәt¬lәrindәn biri kimi
liberalizmin әsas istiqamәt¬lәrindәn biri kimi
institu¬t¬si¬o¬na¬lizmin әsas istiqamәt¬lәrindәn biri kimi

69 Iqtisadi münasibәtlәrin cәmiy¬yәtdә daşıdığı xüsusi әhәmiyyәt sәbәbindәn iqtisadiyyat vә hüquq arasında
olan qarşılıqlı әlaqәnin mövcud vәziyyәtinin xarakteri necә qiymәtlәndirilir?

•

hüquq sistemini müәyyәn edir
tәbii hüquq kimi qiymәtlәndirilir
dövlәtin hüquqyaratma fәaliyyәtinin nәticәsi kimi çıxış edir
hüquq sisteminin keyfiyyәt göstәricisi kimi sәciyyәlәndirilir
hüquq sahәlәrinin sistemini yaradır

70 İqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi aspektindәn hüquq normalarının tәt¬biq olunması ilk zamanlarda
aşağıdakı hansı sahәdә daha qabarıq müşahidә olunmuşdur?

•

ekoloji tәdbirlәrin reallaşdırılmasında
iqtisadiyyatın strukturunun tәkmillәşdirilmәsindә
standartlaşdırmada
rәqabәtin tәmin olunması sahәsindә
aqrar münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә

71 Iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi aspektindәn hüquq normalarının tәt¬biq olunması ilk zamanlarda
hansı sahәdә mövcud olmamışdır?

•

әmәk bazarına müdaxilә edilmәsindә
mәhsul standartlarının formalaşdırılmasında
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xarici ticarәtin tәnzimlәn¬mәsindә
qiymәtlәrin tәnzimlәn¬mәsindә
rәqabәtin tәmin olunmasında

72 ARnın Nazirlәr Kabinetinin sәlahiyyәtinә aid deyil?

•

icraedici vә sәrәncamverici fәaliyyәti hәyata keçirmәk
dövlәt iqtisadi vә sosial proqramlarını tәsdiqlәmәk
dövlәt sosial tәminat proqramının hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk;
maliyyәkredit vә pul siyasıtinin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk;
dövlәt büdcәsinin icrasını tәmin etmәk;

73 Hansı әlamәtlәrә görә normativ aktlar hüquqi qüvvәyә malik olurlar?

•

sәlahiyyәtlәrinә görә
zamana, mәkana, şәxslәrin dairәsinә görә;
ümummәcburi әhәmiyyәtinә görә;
zamana, mәkana, qüvvәdә olma müddәtinә görә;
dәfәlәrlә tәtbiq olunmaq ücün nәzәrdә tutulduğuna görә;

74 İki vә daha çox tәrәfli mülkü hüquq vә vәzifәlәrini yardan aşağıdakılardan hansıdır

•

mülkü qüquqi sәrәncam
mülkü hüquqi müqavilә
mülkü qüquqi mәcәllә
mülkü hüquqi maddә
mülkü qüquqi qanun

75 Azәrbaycan Respublikasında bәlәdiyyәlәrin aşağıdakı sәlahiyyәti yoxdur?

•

yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının qәbul vә icra edilmәsi
maliyyәkredit vә pul siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
yerli sosial müdafiә vә sosial inkişaf proqramlarının qәbul vә icra edilmәsi
yerli vergilәrin vә ödәnişlәrin müәyyәn edilmәsi
yerli büdcәnin vә onun icrası haqqında hesabatların tәsdiq edilmәsi

76 Nazirliklәrә vә digәr mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarına rәhbәrlik edәn, habelә zәrurәt yarandıqda
onların aktlarını lәğv edәn dövlәt qurumu hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsi
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikası Ali Mәhkәmәsi
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikası Prokurorluğu

77 Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin aşağıdakı sәlahiyyәti yoxdur?

•

dövlәt iqtisadi proqramlarının hәyata keçirilmәsini tәmin edir
xarici siyasәtin istiqamәtini müәyyәn etmәk
maliyyәkredit vә pul siyasәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin edir
Azәrbaycan Respublikası dövlәt büdcәsinin icrasını tәmin edir
dövlәt sosial tәminat proqramlarının hәyata keçirilmәsini tәmin edir

78 Konstitusiyaya әsasәn işsizlәrin...?

•

heç bir hüququ yoxdur
dövlәtdәn sosial müavinәt almaq hüququ vardır
dövlәtdәn sosial sığorta almaq hüququ vardır
dövlәtdәn әmәk haqqı almaq hüququ vardır
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dövlәtdәn iş almaq hüququ vardır

79 Konstitusiyaya әsasәn dövlәt ehtiyacları üçün mülkiyyәtin özgәninkilәşdirilmәsinә yalnız aşağıdakı halda
yol verilә bilәr?

•

bәlәdiyyә mülkiyyәtinә verilmәklә
qabaqcadan onun dәyәri әdalәtli ödәnilmәklә
dövlәt mülkiyyәtinә daxil edilmәklә
Torpaq mәcәllәsindә tәsbit olunmaqla
bazar mexanizminin müәyyәn etdiyi qaydada

80 Konstitusiyaya әsasәn...?

•

Hәr kәs qanunla nәzәrdә tutulmuş әsaslar olmadan gömrük ödәnişlәri ödәmәyәmәcbur edilә bilәr
Heç kәs qanunla nәzәrdә tutulmuş әsaslar olmadan vә qanunla göstәrilmiş hәcmdәn әlavә vergilәr vә başqa dövlәt
ödәnişlәri ödәmәyә mәcbur edilә bilmәz
Hәr kәs qanunla nәzәrdә tutulmuş әsaslar olmadan vә qanunla göstәrilmiş hәcmdәn әlavә vergilәr vә başqa dövlәt
ödәnişlәri ödәmәyә mәcbur edilә bilәr
Heç kәs dövlәt ödәnişlәri ödәmәyә mәcbur edilә bilmәz
Hәr kәs qanunla nәzәrdә tutulmuş әsaslar olmadan әlavә dәyәr vergisi ödәmәyә mәcbur edilә bilәr

81 Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasında hәr kәsin qanunla nәzәrdә tutulmuş qaydada öz
imkanlarından, qabiliyyәtindәn vә әmlakından sәrbәst istifadә edәrәk tәkbaşına vә başqaları ilә birlikdә
fәaliyyәti necә tәsbit olunub?

•

«Azad rәqabәt hüququ»
«Azad sahibkarlıq hüququ»
«Azad biznes hüququ»
«Azad mülkiyyәt hüququ»
«Azad kommersiya hüququ»

82 Konstitusiyanın «İqtisadi inkişaf vә dövlәt» adlanan maddәsindә iqtisadiyyatda prinsipial әhәmiyyәtә
malik olan hansı mәsәlә öz hüquqi hәllini tapmışdır?

•

iqtisadi inkişafın davamlılığının tәmin olunması
iqtisadi inkişafın müxtәlif mülkiyyәt növlәrinә әsaslanması
iqtisadi inkişafın dövlәt mülkiyyәtinә әsaslanması
iqtisadi inkişafın müxtәlif regionlara әsaslanması
iqtisadi inkişafın sosial siyasәtә әsaslanması

83 Konstitusiyanın hansı maddәsindә respublikamızda iqtisadi inkişafın müxtәlif mülkiyyәt növlәrinә
әsaslanması tәsbit olunmuşdur?

•

«Sosial hüquqlar»
«İqtisadi inkişaf vә dövlәt»
«Dövlәt qurluşu»
«Siyasi hakimiyyәt»
«İqtisadi siyasәt orqanları»

84 Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sәlahiyyәtinә daxil deyil?

•

iqtisadi vә sosial proqnozların işlәnib hazırlanması
dövlәt büdcәsinin kәsirinin aradan qaldırılması
investisiyaların cәlb edilmәsi, qoyulması vә tәşviqi
sahibkarlığın inkişafı vә sahibkarlığa dövlәt yardımı
haqsız rәqabәtin aradan qaldırılması

85 Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi...?
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•

Azәrbaycan Respublikasının xarici siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti
orqanıdır
Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti
orqanıdır
Azәrbaycan Respublikasının aqrar siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti
orqanıdır
Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti
orqanıdır
Azәrbaycan Respublikasının maliyyә siyasәtini işlәyib hazırlayan vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti
orqanıdır

86 Dövlәt idarәetmә orqanlarının icraedicilik fәaliyyәti ifadә olunur?

•

parlament hakimiyyәtinin tәtbiqindә
mәhkәmәlәrin göstәrişlәrinin icrasında
öz iradәlәrindәn irәli gәlәn tәlәblәrin icrasında
beynәlxalq öhdәliklәrin icrasında
normativ hüquqi aktlardan irәli gәlәn tәlәblәrin bilavasitә icrasında

87 Konstitusiyada Nazirlәr Kabinetinin statusu necә müәyyәn edilir?

•

ali icra vә sәrәncam orqanı
prezidentin yuxarı icra orqanı;
respublika hökumәti;
prezident yanında mәrkәzi icra orqanı;
prezident aparatı;

88 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquq mәnbәyi formalaşdıra bilmir?

•

ARnın nazirlәr kabineti
ARnın mәhkәmәsi
ARnın maliyyә nazirliyi
ARnın prezidenti
ARnın vergilәr nazirliyi

89 Aşağıdakılardan hansı sosial tәnzimlәyici norma deyil?

•

adәtlәr
sertifikatlar
hüquq normaları
korporativ normalar
әxlaq normaları

90 İqtisadi tәnzimlәmә prosesindә sosial vә texniki normalar istifadә oluna bilәr?

•

iqisadi әsas kimi
hüquqi vasitәkimi
sosial baza kimi
hüquqi forma kimi
texniki şәrait kimi

91 Hüququn yeganә tәnzimlәmә vasitәsi hesan olunması aşağıdakılardan hansına mәxsusudur?

•

sosial dövlәtә
hüquqi dövlәtә
avtoritar dövlәtә
demokratik dövlәtә
diktaturaya

92 İqtisadi münasibәtlәrdә hüququn rolu nә ilә әlaqәdardır?
13/103

22.12.2016

•

intizam normasıilә
iqtisadi funksiyası ilә
formalaşma mexanizmi ilә
nәzarәt mexanizmi ilә
әxlaq norması olmasıilә

93 Hüquqi tәnzimlәnmә subyektlәrinin davranış seçiminin sәrbәstliyini aşağıdakılardan hansı tәmin eidr?

•

nәzarәt metodu
dispozitiv metod
birbaşa metod
imperativ metod
texniki metod

94 Mәcburetmә vә qadağanetmә üsulları hesab edilir?

•

proporsional metodlar
imperativ metodlar
dispozitiv metodlar
selektiv metodlar
dolayı metodlar

95 İmperativ vә dispozitivmetodlar iqisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi baxımından hesab edilir?

•

selektiv metodlar
xüsusi metodlar
dolayı metodlar
birbaşa metodlar
birgә metodlar

96 İqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә hüquq olan istifadә edilmәsi hesab edilir?

•

hüquq adәtlәrinin yaranması
hüquqtәtbiqetmә
hüquqyaratma
hüquqformalaşdırma
hüquqpozma

97 İctimai inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına tabe olan aşağıdakılardan hansıdır?

•

denominasiya vә diskriminasiya
iqtisadiyyatla hüququn qarşılıqlı әlaqәsi
insanların orta ömür müddәtinin artması
dövlәt gәlirlәrinin artması
fiziki imkanların formalaşması

98 Neoinstitutsionalizm nәzәriyyәsi ilә aşağıdakılardan hansı daha çox әlaqәlidir?

•

beynәlxalq hüquq nәzәriyyәsi
hüququn iqtisadi tәhlili
inzibati hüquq nәzәriyyәsi
iqtisadi nәzәriyyә
konstitusiya hüququ nәzәriyyәsi

99 Avstriya mәktәbi aşağıdakı hansı ilikin şәrtә әsaslanır?

•

merkantilizm
subyektivizm
sosial proseslәrin nәticәlәrinin qeyrimüәyyәnliliyi
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әtraf mühitin qeyrisabitliyi
gәlәcәyin qeyri – müәyyәnliliyi

100 İqtisadiyyatda hüquqi üsul vә vasitәlәrdә istifadә etmәklә müdaxilә edilmәsi baxımından “sәmәrәli
seçim” nәzәriyyәsi hansı mәktәb üçün әsas hesab edilir?

•

Paris mәktәbi
Çikaqo mәktәbi
Kembric mәktәbi
Harvard mәktәbi
Roma mәktәbi

101 Alqısatqı müqavilәsinin predmeti ola bilmәz?

•

mәnzillәr
mülki dövriyyәsi qadağan olunmuş әşyalar
daşınar vә daşınmaz әmlak
avtomobillәr
şәxsi hәyatyanı sahә

102 Aşağıdakılardan hansının mülki dövriyyәsi mәhdudlaşdırılmır?

•

döyüş tәyinatlı hәrbi texnikanı istehsal etmәk üçün avadanlıq
gündәlik istehlak mallarının
qızılın vә digәr qiymәtli metalların, neftin vә neft mәhsullarının tullantılaranın emalı vasitәlәri
hәrbi silah vә sursat istehsal etmәk üçün avadanlıq
qiymәtli kağızların çap edilmәsi üçün avadanlıq vә belә avadanlığın istehsalı üçün avadanlıq

103 Nәzәri baxımdan aşağıdakı hüquq forması yoxdur?

•

mәhkәmә presedenti
konsolidasiya
normativ mәzmunlu müqavilә
hüquqi adәt
normativ akt

104 Azәrbaycan Respublikasının hökumәti dedikdә aşağıdakı orqan nәzәrdә tutulur?

•

Azәrbaycan Respublikasının Ali Mәhkәmәsi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı

105 Konstitusiyaya әsasәn yol verilmir?

•

hәrbi vәziyyәt zamanı vәtәndaşlara tәlәb olunan işlәri görmәsinә
güc tәtbiq edilmәklә әmәk fәaliyyәtinә cәlb olunmaq vә әmәk müqavilәsi bağlamağa
hәrbi xidmәt zamanı sәlahiyyәtli şәxslәrin әmrlәrinin yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar işlәtmәyә
mәhkәmә qәrarı әsasında şәrtlәri vә müddәtlәri qanunla nәzәrdә tutulan mәcburi әmәyә cәlb etmәyә
fövqәladә vәziyyәt zamanı vәtәndaşlara tәlәb olunan işlәri görmәsinә

106 Konstitusiyaya әsasәn heç kәs...?

•

fövqәladә vәziyyәt zamanı vәtәndaşlara tәlәb olunan işlәri gördürülә bilmәz
vergilәri ödәmәyә mәcbur edilә bilmәz
hәrbi xidmәt zamanı sәlahiyyәtli şәxslәrin әmrlәrinin yerinә yetirilmәsi
zorla işlәdilә vә әmәk müqavilәsi bağlamağa mәcbur edilә bilmәz
mәhkәmә qәrarı әsasında şәrtlәri vә müddәtlәri qanunla nәzәrdә tutulan mәcburi
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107 Konstitusiyaya әsasәn heç kәs...?

•

İcra hakiminin әmri olmadan mülkiyyәtindәn mәhrum edilә bilmәz
mәhkәmәnin qәrarı olmadan mülkiyyәtindәn mәhrum edilә bilmәz
Milli Mәclisin qәrarı olmadan mülkiyyәtindәn mәhrum edilә bilmәz
prezidentin fәrmanı olmadan mülkiyyәtindәn mәhrum edilә bilmәz
Prokurorun sanksiyası olmadan mülkiyyәtindәn mәhrum edilә bilmәz

108 Konstitusiyaya әsasәn hәr kәsin mülkiyyәtindә...?

•

avtomobil ola bilәr
daşınar vә daşınmaz әmlak ola bilәr
daşınar әmlak ola bilәr
daşınmaz әmlak ola bilәr
mәnzil ola bilәr

109 Konstitusiyaya әsasәn Azәrbaycan Respublikasında...?

•

kollektiv mülkiyyәtә üstünlük verilir
xüsusi mülkiyyәtә üstünlük verilir
dölәt mülkiyyәtinә üstünlük verilir
sәhmdar mülkiyyәtinә üstünlük verilir
heç birmülkiyyәt növünә üstünlük verilmir

110 Konstitusiyaya әsasәn Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә qadağandır?

•

rubldan başqa pul vahidlәrinin ödәniş vasitәsi kimi işlәdilmәsi
manatdan başqa pul vahidlәrinin ödәniş vasitәsi kimi işlәdilmәsi
dollardan başqa pul vahidlәrinin ödәniş vasitәsi kimi işlәdilmәsi
avrodan başqa pul vahidlәrinin ödәniş vasitәsi kimi işlәdilmәsi
lirәdәn başqa pul vahidlәrinin ödәniş vasitәsi kimi işlәdilmәsi

111 Konstitusiyaya әsasәn Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı...?

•

icra orqanıdır
dövlәtin müstәsna mülkiyyәtindәdir
tәsәrrüfat fәaliyyәti subyektidir
kommersiya bankıdır
parlamentә tabedir

112 Konstitusiyaya әsasәn Azәrbaycan Respublikasında pul nişanlarının tәdavülә buraxılması vә tәdavüldәn
çıxarılması hüququ yalnız...?

•

Xalq Banka mәnsubdur
Bank Standarta mәnsubdur
Milli Banka mәnsubdur
Mәrkәzi Banka mәnsubdur
Texnika Banka mәnsubdur

113 Konstitusiyada qanunla müәyyәn olunmaqla tam hәcmdә vә vaxtında ödәnilmәsi hәr kәsin borcu hesab
edilәn nәdir?

•

kamunal ödәnişlәr
vergilәr vә başqa dövlәt ödәnişlәri
maliyyә öhdәliyi
hәrbi xidmәt
xidmәtlәrә görә dövlәt ödәnişlәri

114 Iqtisadi hüququn mәnbәyi öz ifadәsini tapa bilmәz?
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•

nazirlikәrin, dövlәt komitәlәrinin vә baş idarәlәrin tәlimatlarında
mәhkәmә qәtnamәlәrindә
prezident fәrmanlarında
qanunlarda
Nazirlәr Kabinetinin qәrarlarında

115 Nazirliklәr aşağıdakı mәqsәdilә yaradılır?

•

dövlәt mülkiyyәtinin şzәllәşdirilmәsi mәqsәdilә
dövlәt idarәçiliyinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә
dövlәt formasının qorunub saxlanması mәqsәdilә
dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması mәqsәdilә
dövlәtin siyasi sisteminin formalaşdırılması mәqsәdilә

116 Nazirliklәrin sәlahiyyәti mәhdudlaşır?

•

iqtisadi struktur ilә
aid olduğu sahә ilә
hakimiyyәt qolu ilә
yerlәşdiyi әrazi ilә
tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә

117 Yerli icra hakimiyyәti orqanı hesab edilir?

•

Şamaxı rayon bәlәdiyyәsi
Ağsu rayon icra hakimiyyәti
Naxçıvan MR Nazirlәr Kabineti
Milli Mәclis
İqtisad Mәhkәmәsi

118 Yuxarı icra hakimiyyәti orqanı hesab edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Parlamenti
Azәrbaycan Respublikasının Ali Mәhkәmәsi

119 Ali icra hakimiyyәti orqanı hesab edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Apelyasiya Mәhkәmәsi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Hökumәti
Azәrbaycan Respublikasının Parlamenti
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti

120 Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı hesab edilir?

•

bәlәdiyyә orqanları
nazirliklәr vә dövlәt komitәlәri
Nazirlәr Kabineti
Prezident
icra hakimiyyәtlәri

121 Azәrbaycan Respublikasının icra hakimiyyәti orqanları aşağıdakı fәaliyyәti hәyata keçirir?

•

mәhkәmә nәzarәti
icraedicisәrәncamverici
sәrәncamvericitәnzimlәyici
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qanunverici
icraedicitәnzimlәyici

122 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquq mәnbәyi hesab edilәn hüquq norması formalaşdıra bilmәz?

•

Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Baş Prakuroru
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti

123 Nazirlikvә dövlәt komitәlәri hesab edilir?

•

yuxarı icra hakimiyyәti
mәrkәzi icra hakimiyyәti
Yerli icra hakimiyyәti
Ali icra hakimiyyәyi
prezident icra hakimiyyәti

124 Aşağıdakılardan hansi yerli icra hakimiyyәti orqanı hesab edilir?

•

rayon mәhkәmәlәri
Bәrdә rayon icra hakimiyyәti
İsmayıllı rayon bәlәdiyyәsi
kәnd soveti
iqtisadi inkişaf nazirliyinin rayon şöbәlәri

125 Aşağıdakılardan hansı icra hakimiyyәtinә adi deyildir?

•

yerli icra orqanı
yerli icra orqanı
bәlәdiyyә orqanı
yuxarı icra orqanı
Ali icra orqanı

126 ARnın prezidenti hesab edilir?

•

yüksәk icra hakimiyyәti
Ali icra hakimiyyәti
mәrkәzi icra hakimiyyәti
yuxarı icra hakimiyyәti
yerli icra hakimiyyәti

127 ARnın Nazirlәr Kabineti hesab edilir?

•

Әlaqәlәndirici icra hakimiyyәti
yuxarı icra hakimiyyәti
yerli icra hakimiyyәti
mәrkәzi icra hakimiyyәti
Ali icra hakimiyyәti

128 İcra hakimiyyәti orqanlari hansi fәaliyyәti hәyata kecirir?

•

dövlәt istintaqi
icraedici,sәrәncamverici
audit
qanunverici
mәhkәmә fәaliyyәti
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129 Sosial normalarin novlәri

•

korporativlәr
hamisi
dini normalar
hüquq normalari vә adәtlәri
әxlaq normalari

130 İnzibatiәrazi vahidlәrindә yerli icra hakimiyyәti orqanlarl kim tәrәfindәn tәşkil olunur?

•

prezident
sahә mәrkәzi orqanı;
mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı;
baş nazir;
yerli icra hakimiyyәtinin başcısı;

131 Konstitusiyaya әsasәn әmәk haqqı az ola bilmәz?

•

dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi ehtiyac meyarından
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi minimum әmәk haqqı miqdarından
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi minimum pensiya miqdarından
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi maksimum әmәk haqqı miqdarından
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi yaşayış minimumundan

132 Konstitusiyaya әsasәn Azәrbaycan Respublikasının pul vahidi...?

•

tәngәdir
manatdır
qәpikdir
dollardır
rubldur

133 Әn geniş yayılmış hüquq forması aşağıdakılardan hansıdır?

•

hüquqi adәt
normativhüquqi akt
normativ mәzmunlu müqavilә
mәhkәmә presedenti
konsolidasiya

134 Azәrbaycan Respublikasının normativhüquqi aktlarının ierarxik sistemindә ali hesab edilir?

•

idarәlәrin normativ aktları
qanunlar
hökümәtin qәrarları
prezidentin fәrmanları
nazirliklәrin normativ aktları

135 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüququn mәnbәlәri içәrisindә әsas hesab olunur?

•

Dövlәt büdcәsi
Azәrbaycan Respublikasının Kontitusiyası
Antiinhisar qanunvericiliyi
Mülki mәcәllә
Rәqabәt mәcәllәsi

136 Azәrbaycan Respublikasının icra hakimiyyәti orqanlarına aid deyil?
yerli icra hakimiyyәti orqanı

•
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•

yerli özünüidarәetmә orqanı
yuxarı icra hakimiyyәti orqanı
ali icra hakimiyyәti orqanı
mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı

137 İqtisadi hüququn mәnbәlәri formalaşır...?

•

iqtisadi sistem transformasiya edildikdә
dövlәt orqanlarının hüququyaratma fәaliyyәti nәticәsindә
beynәlxalq tәşkilatlara üzv olduqda
dövlәtin yaranması zamanı
valyuta әmәkdaşlığında

138 Tapşırıq müqavilәsinin qüvvәsinә hansı qaydada xitam verilir?

•

müqavilәdә nәzәrdә tutulduğu vaxt xitam verilir
iştirakçı istәnilәn vaxt lәğv edә bilәr;
yalnız vәkalәt verәn lәğv edә bilәr;
iştirakçı bu barәdә mәhkәmәdә iddia qaldıra bilәr;
yalnız vәkalәt alan lәğv edә bilәr;

139 Lizinq obyektinә tәminatlı xidmәti kim hәyata keçirmәlidir

•

nәzarәt orqanı
alqısatqı müqavilәsindә nәzәrdә tutulubsa, satıcı;
hәr halda satıcı;
alqısatqı müqavilәsindә nәzәrdә tutulmayıbsa, satıcı
tәrәflәr hәr ikisi;

140 İcarәçi icarәyә götürdüyü torpagın tәyinatını dәyişә bilәrmi?

•

o halda ki, bundan sonra icarә münasibәtlәri 10 il davam etsin
icarә verәnin qabaqcadan alınmış razılığı ilә;
xeyr;
bәli;
nәzarәt orqanının icazәsi ilә;

141 İcarә müqavilәsi müqavilәnin hansı növüdür?

•

real, әvәzli, ikitәrәfli
konseptual, әvәzli, qarşılıqlı;
ikitәrәfli, qarşılıqlı, sinallaqmatik;
konseptual, real, әvәzli;
konseptual, müddәtli, qarşılıqlı;

142 MMyә әsasәn hansı hallar göndәrmә müqavilәsinin etibarsızlığına sәbәb olur?

•

malların vaxtından әvvәl göndәrilmәsi
şifahi formada bağlanması;
razılaşdırılmış şәrtlәrdәn tәrәflәrin boyun qaçırması;
göndәrmә müddәti müqavilәdә müәyyәnlәşdirilmәmәsi;
mallar müqavilәdә göstәrilәn qaydada, miqdarda, keyfiyyәtdә olmaması;

143 Faktorinq nüqavilәsinin predmetini nә tәşkil edir?

•

pul, faktor
güzәşt edilәn pul tәlәbi;
faktor;
pul;
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müştәrinin hüquq vә vәzifәlәri;

144 Alqısatqı müqavilәsi verilmәli әşyaların miqdarını müәyyәn etmәyә imkan vermirsә:

•

әşyaların növü dәyişilmәlidir
müqavilә bağlanmış sayılmır;
müqavilә etibarsız sayılır;
müqavilә dәyişdirilmәlidir;
müqavilә tamamlanmalıdır;

145 Alqısatqı müqavilәsinin forması

•

ümumi;
hamsi
ikitәrәfli, qarşılıqlı;
әvәzli;
әşyanın mülkiyyәtә verilmәsinә yönәlәr;

146 Sifarişçi yerinә yetirilmiş işi qәbul etmәzsә, podratçı

•

әlavә icra tәlәb edә bilәr?
yerinә yetirimiş işin haqqını vә zәrәrin ödәnilmәsini tәlәb edәbilәr;
girov hüququndan istifadә edә bilәr;
müqavilәnin xitamını tәlәb edә bilәr;
istifadә hüququndan istifadә edә bәlәr;

147 Tәrәflәr MMdә nәzәrdә tutulmayan müqavilәlәr bağlaya bilәrmi?

•

mәhkәmәnin razılığı ilә bağlaya bilәr
hәmin müqavilә MMә zidd olmasa bağlaya bilәr;
xeyr;
bәli;
müvafiq icra hakimyyәti orqanının razılığı ilә bağlaya bilәr;

148 Aşağıdakılardan hansı mülkü hüquqi müqavilә qrupu deyil?

•

әşyanın istifadәyә verilmәsinә yönәlik müqavilәlәr
mәslәhәt fәaliyyәtinә yönәldilmiş müqavilәlәr
xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlik müqavilәlәr
işlәr görülmәsinә yönәldilmiş müqavilәlәr
әmlak hüquqlarının verilmәsinә yönәlik müqavilәlәr

149 Aşğıdakılardan hansı heç bir mәhdudiyyәt olmadan alqısatqı müqavilәsinin predmeti ola bilmәz?

•

hәrbi silah istehsalı üçün nәzәrdәtutulmayan fonar dәzgahı
sәhm çap edәn avadanlıqlar
mülkü dövriyyәsi mәhdudlaşdırılmayan әşyalar
mülkü dövriyyәsi qadağan olunmayan әşyalar
sәhm çap edәn avadanlıqlar

150 İşsiz vәtәndaşların dövlәtdәn sosial müavinәt almaq hüququ tәsbit olunub ?

•

tarif haqqında qanunda
konstitusiyada
sosial müavinәt haqqında qanunda
әmәk mәcәllәsindә
әmәk müqavilәsindә

151 Konstitusiyada әmәk haqqıilә әlaqә tәsbit olunmuş norma hansıdır?
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•

әmak haqqı qiymәtli kağızlar verilmәlidir
әmәk haqqı minimum әmәk haqqından az ola bilmәz
әmәk haqqı manatla ödәnilmәlidir
әmәk haqqı tam ödәnilmәlidir
әmәk haqqı ayda ödәnilmәlidir

152 Zorla işlәdilmәyi vә әmәk müqavilәsi bağlamağa mәcbur edilmәyi aşağıdakılardan hansı qadağan edir?

•

Sosial Müdafiә Nazirliyi
konstitusiya
әmәk müqavilәsi
әmәk mәcәllәsi
müfәttişliyi

153 Müqavilәbağlamaq haqqında tәklif necә adlanır

•

differta
oferta
diksept
aksept
liberta

154 «Xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısı»na әsasәn, neft vә qaz
mәhsullarının satışına aşağıdakı orqan lisenziya verir?

•

Azәrbaycan Respublikası Ekologiya Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Yanacaq vә Energetika Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Turizm Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

155 «Xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısı»na әsasәn, әlvan metal, tәrkibindә
qiymәtli metallar vә daşlar olan sәnaye vә istehsal tullantılarının tәdarükü, emalı vә satışına aşağıdakı orqan
lisenziya verir?

•

Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Rabitә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Turizm Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Ekologiya Nazirliyi

156 Xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısı» hansı normativ aktla tәsbit
olunmuşdur?

•

Müvafiq qanunla
Prezident fәrmanı
Ali Mәhkәmәnin qәtnamәsi
Nazirlәr Kabinetinin qәrarı
Prakuror sanksiyası

157 Ümumi mülki hüquqi müddәalara görә müqavilә lәğv edilәrkәn...?

•

heç bir dәyişiklik baş vermir
tәrәflәrin öhdәliklәrinә xitam verilir
tәrәflәrin öhdәliklәri olduğu kimi qalır
tәrәflәrin öhdәliklәrinә әlavә edilir
tәrәflәrin öhdәliklәri yenidәn yaranır

158 Müqavilәnin dәyişdirilmәsi vә ya lәğv edilmәsi tәrәflәrin birinin tәlәbi ilә yalnız...?
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•

sәhmdarların iştirakı ilә mümkündür
hökumәtin qәrarı әsasında mümkündür
onu istәyi ilә mümkündür
tәrәflәrin iştirakı ilә mümkündür
mәhkәmәnin qәrarı әsasında mümkündür

159 İqtisadi fәaliyyәt sahәsindә mülki hüquqi müqavilә...?.

•

iki vә daha çox tәrәfin mülki iradәlәrinin ifadә formasıdır
iki vә daha çox tәrәfin mülki hüquq vә vәzifәlәrin yaranmasına, dәyişmәsinә, yaxud xitam edilmәsinә yönәldilmiş
razılaşması vә yaxud sazişdir
iki vә daha çox tәrәfin mülkiyyәtinin yaranmasına yönәldilmiş sazişdir
iki vә daha çox tәrәfin statusunun dәyişmәsinә yönәldilmiş razılaşması vә yaxud sazişdir
iki vә daha çox tәrәfin tәşkilatihüquqi formasıdır

160 Brokerin vasitәçilik ximәtlәri nәticәsindә müqavilә bağlanmadıqda onun xәrclәri ödәnilrmi

•

hәr bir halda ödәnilir
şәrtlәşdirilibsә ödәnilir;
hec bir halda ödәnilmir;
müqavilә bağlanmayıbsa, ödәnilmir;
qismәn ödәnilir;

161 Tapşırıq müqavilәsi hansı vaxtdan qüvvәә minir?

•

ofertanın qәbul edildiyi andan
vәkalәt alanın tapşırığı qәbul etdiyi andan;
müqavilәdә göstәrildiyi andan;
müqavilә notariatda tәsdiqlәndiyi andan;
vәkalәt verәn tapşırığı verdiyi andan;

162 Mallar vaxtından әvvәl göndәrilә bilәr?

•

müvafiq icra hakimiyyәti icazә verdikdә
alıcının razılığı ilә göndәrilә bilәr;
bütün hallarda göndәrilә bilәr;
yalnız tәrkibinә görә tez xarab olan mallar göndәrilә bilәr;
işgüzar adәtlәrdәn ayrı qayda irәli gәldikdә;

163 Podrat müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş nәticәnin әldә olunması ücün vasitә vә üsullar kim tәrәfindәn
seçilir

•

sifarişçi vә muzdlular
podratşı;
müqavilә tәrәflәri;
sifarişçi;
muzdlular;

164 Müqavilәnin bağlanma anı

•

müqavilәdә müәyyәn edilmiş an
oferta göndәrmiş şәxsin aksept aldığı an;
müqavilә bağlamaq tәklifinin qәbul edildiyi an;
müqavilә bağlamaq tәklifinin göndәrildiyi an;
müqavilә imzalandığı an;

165 Müqavilә bağlandıqdan sonra qiymәtin dәyişdirilmәsinә yol verilirmi
icra hakimiyyәti orqanının icazәsi ilә yol verilir

•
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•

müqavilәdә vә ya MMdә nәzәrdә tutulmuş hallarda yol verilir;
tәrәflәrdәn birinin ciddi sәbәblәri olduqda;
heç bir halda yol verilmlr;
bütün hallarda yol verilir;

166 Mülkü hüquqi müddәalara görә tәrәflәrin öhdәliklәrinә xitam verilir?

•

müqavilә ofertası lәğv edildikdә
müqavilәlәğv edildikdә
müqavilә tәfsir olunduqda
müqavilәbağlandıqda
müqavilә aksept olunduqda

167 Normativ hüquqi akta aşağıdakılardan hansı daha xarakterikdir?

•

birdәfәlik tәtbiq edilmәsi
әn geniş yaylmış hüquq forması
Milli Mәclisdә qәbul edilmәsi
qanunla tәsbit edilmәsi
Yazılı formada olması

168 Әqli mülkiyyәt obyektlәrindәn istifadәyә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr
Françayzinq müqavilәsi
podrat müqavilәsi
Ticarәt agenti müqavilәsi
Lizinq müqavilәsi

169 Әqli mülkiyyәt obyektlәrindәn istifadәyә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr
Patentlisenziya müqavilәsi
Ticarәt agenti müqavilәsi
podrat müqavilәsi
Lizinq müqavilәsi

170 Xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr
Ticarәt agenti müqavilәsi
Göndәrmә müqavilәsi
podrat müqavilәsi
Lizinq müqavilәsi

171 Xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

Broker müqavilәsi
podrat müqavilәsi
әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr
Lizinq müqavilәsi
Göndәrmә müqavilәsi

172 Xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr
Komissiya müqavilәsi
podrat müqavilәsi
Lizinq müqavilәsi
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Göndәrmә müqavilәsi

173 Xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr
Tapşırıq müqavilәsi
podrat müqavilәsi
Lizinq müqavilәsi
Göndәrmә müqavilәsi

174 Әşyanın istifadәyә verilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

konsensual vә real müqavilәlәr
Lizinq müqavilәsi
Göndәrmә müqavilәsi
podrat müqavilәsi
әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr

175 Әşyanın istifadәyә verilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

konsensual vә real müqavilәlәr
İcarә müqavilәsi
podrat müqavilәsi
Göndәrmә müqavilәsi
әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr

176 Әmlakın vә digәr әmlak hüquqlarının verilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

konsensual vә real müqavilәlәr
Göndәrmә müqavilәsi
әmlak vә tәşkilati müqavilәlәr
podrat müqavilәsi
әmlak vә tәşkilati müqavilәlәr

177 Әmlakın vә digәr әmlak hüquqlarının verilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

konsensual vә real müqavilәlәr
Faktorinq müqavilәsi
podrat müqavilәsi
әmlak vә tәşkilati müqavilәlәr
әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr

178 Әmlakın vә digәr әmlak hüquqlarının verilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

konsensual vә real müqavilәlәr
alqısatqı müqavilәsi
әmlak vә tәşkilati müqavilәlәr
podrat müqavilәsi
әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr

179 Podrat müqavilәsinin normativ әsasını tәşkil edir?

•

Cinayәt mәcәllәsinin müvafiq fәslinin maddәlәri
Mülki mәcәllәnin müvafiq fәslinin maddәlәri
Rәqabәt mәcәllәsinin müvafiq fәslinin maddәlәri
Torpaq mәcәllәsinin müvafiq fәslinin maddәlәri
İnzibati xәtalar mәcәllәsinin müvafiq fәslinin maddәlәri

180 İqtisadi fәaliyyәt sahәsindә işlәrin görülmәsinә yönәlәn müqavilә hansıdır?
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•

ikitәrәfli vә çoxtәrәfli müqavilәlәr
podrat müqavilәsi
әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr
әmlak vә tәşkilati müqavilәlәr
konsensual vә real müqavilәlәr

181 İqtisadi fәaliyyәt sahәsindә müqavilәlәrin aşağıdakı formada qrupu yoxdur?

•

xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlәr müqavilәlәr
iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә işlәrin görülmәsinә yönәlәn müqavilәlәr
әmlakın vә digәr әmlak hüquqlarının verilmәsinә yönәlmiş müqavilәlәr
şәxsi әmlakdan istifadәyә yönәlmiş müqavilәlәr
iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә әşyanın istifadәyә verilmәsinә yönәlәr müqavilәlәr

182 Aşağıdakı halda müqavilәdәn imtinaya yol verilir?

•

digәr tәrәf müqavilәni әhәmiyyәtli dәrәcәdә pozduqda
öhdәliyin pozuntusu cüzi olduqda
öhdәliyin pozulması üçün әsasәn kreditorun özü mәsuliyyәt daşıdıqda
öhdәliyin qarşısında borclu tәrәfindәn artıq irәli sürülmüş vә ya müqavilәdәn imtina edildikdәn dәrhal sonra irәli
sürülәcәk qarşılıqlı tәlәb olduqda
öhdәliyin pozulması üçün tamamilә kreditorun özü mәsuliyyәt daşıdıqda

183 İqtisadi fәaliyyәt sahәsindә mülki hüquqi müqavilәnin bağlanması...?

•

iki vә daha artış şәxs arasında mülkiyyәt bölgüsünә
iki vә daha artış şәxs arasında münasibәtlәri pozulmasına sәbәb olur
iki vә daha artış şәxs arasında münasibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olur
iki vә daha artış şәxs arasında konkret hüquq münasibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olur
iki vә daha artış şәxs arasında etimadsızlığa sәbәb olur

184 İqtisadi fәaliyyәt sahәsindә müqavilәlәrin aşağıdakı formada qrupu yoxdur?

•

әmlakın vә digәr әmlak hüquqlarının verilmәsinә yönәlmiş müqavilәlәr
iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә işlәrin görülmәsinә yönәlәn müqavilәlәr
iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә әşyanın istifadәyә verilmәsinә yönәlәr müqavilәlәr
xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlәr müqavilәlәr
şәxsi әmlakdan istifadәyә yönәlmiş müqavilәlәr

185 Aşağıdakı hansı halda müqavilәdәn imtinaya yol verilir?

•

digәr tәrәf müqavilәni әhәmiyyәtli dәrәcәdә pozduqda
öhdәliyin qarşısında borclu tәrәfindәn artıq irәli sürülmüş vә ya müqavilәdәn imtina edildikdәn dәrhal sonra irәli
sürülәcәk qarşılıqlı tәlәb olduqda
öhdәliyin pozulması üçün әsasәn kreditorun özü mәsuliyyәt daşıdıqda
öhdәliyin pozuntusu cüzi olduqda
öhdәliyin pozulması üçün tamamilә kreditorun özü mәsuliyyәt daşıdıqda

186 Ümumi mülki hüquqi müddәalara görә müqavilә lәğv edilәrkәn...?

•

tәrәflәrin öhdәliklәri yenidәn yaranır
heç bir dәyişiklik baş vermir
tәrәflәrin öhdәliklәri olduğu kimi qalır
tәrәflәrin öhdәliklәrinә әlavә edilir
tәrәflәrin öhdәliklәrinә xitam verilir

187 Әmlakın vә digәr әmlak hüquqlarının verilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?
konsensual vә real müqavilәlәr
podrat müqavilәsi
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•

әmlak vә tәşkilati müqavilәlәr
Göndәrmә müqavilәsi
әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr

188 «Xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısı» hansı normativ aktla tәsbit
olunmuşdur?

•

Müvafiq qanunla
Prakuror sanksiyası
Nazirlәr Kabinetinin qәrarı
Ali Mәhkәmәnin qәtnamәsi
Prezident fәrmanı

189 «Xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısı»na әsasәn, neft vә qaz
mәhsullarının satışına aşağıdakı orqan lisenziya verir?

•

Azәrbaycan Respublikası Ekologiya Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Turizm Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Yanacaq vә Energetika Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

190 «Xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısı»na әsasәn, әlvan metal, tәrkibindә
qiymәtli metallar vә daşlar olan sәnaye vә istehsal tullantılarının tәdarükü, emalı vә satışına aşağıdakı orqan
lisenziya verir?

•

Azәrbaycan Respublikası Rabitә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Turizm Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Ekologiya Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

191 Podrat müqavilәsinin normativ әsasını tәşkil edir?

•

Rәqabәt mәcәllәsinin müvafiq fәslinin maddәlәri
Torpaq mәcәllәsinin müvafiq fәslinin maddәlәri
Cinayәt mәcәllәsinin müvafiq fәslinin maddәlәri
İnzibati xәtalar mәcәllәsinin müvafiq fәslinin maddәlәri
Mülki mәcәllәnin müvafiq fәslinin maddәlәri

192 İqtisadi fәaliyyәt sahәsindә işlәrin görülmәsinә yönәlәn müqavilә hansıdır?

•

ikitәrәfli vә çoxtәrәfli müqavilәlәr
әmlak vә tәşkilati müqavilәlәr
konsensual vә real müqavilәlәr
әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr
podrat müqavilәsi

193 Müqavilәnin dәyişdirilmәsi vә ya lәğv edilmәsi tәrәflәrin birinin tәlәbi ilә yalnız...?

•

tәrәflәrin iştirakı ilә mümkündür
onun istәyi ilә mümkündür
hökumәtin qәrarı әsasında mümkündür
mәhkәmәnin qәrarı әsasında mümkündür
sәhmdarların iştirakı ilә mümkündür

194 İqtisadi fәaliyyәt sahәsindә mülki hüquqi müqavilә...?
iki vә daha çox tәrәfin mülki iradәlәrinin ifadә formasıdır
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•

iki vә daha çox tәrәfin statusunun dәyişmәsinә yönәldilmiş razılaşması
iki vә daha çox tәrәfin mülkiyyәtinin yaranmasına yönәldilmiş sazişdir
iki vә daha çox tәrәfin mülki hüquq vә vәzifәlәrin yaranmasına, dәyişmәsinә, yaxud xitam edilmәsinә yönәldilmiş
razılaşması vә yaxud sazişdir
iki vә daha çox tәrәfin tәşkilatihüquqi formasıdır

195 Müqavilә...?

•

fәrmandır
qanundur
amnistiyadır
sәrәncamdır
әqdin bir növüdür

196 İqtisadi fәaliyyәt sahәsindә mülki hüquqi müqavilәnin bağlanması...?

•

iki vә daha artış şәxs arasında münasibәtlәri pozulmasına sәbәb olur
iki vә daha artış şәxs arasında münasibәtlәrin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olur
iki vә daha artış şәxs arasında etimadsızlığa sәbәb olur
iki vә daha artış şәxs arasında mülkiyyәt bölgüsünә
iki vә daha artış şәxs arasında konkret hüquq münasibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olur

197 Alqısatqı müqavilәsindәn әmәlә gәlәn öhdәliklәrә әsasәn, komplektә daxil olan әşya hissәlәri lazımi
keyfiyyәtli olmadıqda alıcı әşyanın hәmin hissәsi barәdә hansı hüquqları hәyata keçirә bilmәz?

•

lazımi keyfiyyәtli olmayan әşyanın müqavilәyә uyğun әşya ilә әvәz olunmasını tәlәb etsin.
alqısatqı müqavilәsinin icrasından imtina etsin vә әşya üçün ödәdiyi pul mәblәğinin qaytarılmasını tәlәb etsin;
әşyanın qusurlarının aradan qaldırılması üçün özünün çәkdiyi xәrclәrin әvәzinin ödәnilmәsini tәlәb etsin.
әşyanın qüsurlarının ağlabatan müddәtdә әvәzsiz aradan qaldırılmasını tәlәb etsin;
әşya üçün ödәdiyi pul mәblәğinin qaytarılmasını vә dәymiş mәnәvi zәrәrә görә әlavә kompensasiyanın
ödәnilmәsini tәlәb etsin

198 Hansı müqavilәyә görә, әgәr öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә, alıcı malı müqavilәnin
bağlandığı an elan edilәn qiymәtlә satıcıya ödәmәyә borcludur

•

faktorinq müqavilәsi
Pәrakәndә alqısatqı müqavilәsi
daşınmaz әşyaların alqısatqısı müqavilәsi
sınama üçün alqısatqı müqavilәsi
göndәrmә müqavilәsi

199 müqavilәnin bağlanmasını tәsdiq etmәk vә icrasını tәmin etmәk mәqsәdilә razılığa gәlәn tәrәflәrdәn
birinin müqavilә üzrә digәr tәrәfә verәcәyi ödәnişlәr hesabına verdiyi pul mәblәği nәdir?

•

veksel mәblәği
beh
bron haqqı
dәbbә pulu
renta miqdarı

200 Aşağıdakılradan hansı әqdin bir növüdür?

•

qәrar
amnisiya
fәrman
müqavilә
sәrәncam

201 Daşima sәnәdlәriinә nә daxil deyil?
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•

daşima talonu
avia qaimә
bilet
baqaj qәbzi
yük qәbzi

202 Hazirlanmiş mal qüsurlu olduqda sifarişci?

•

mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr
müqavilәdәn imtina edә bilәr
dәymiş zәrәri tәlәb edә bilәr
әlavә icra tәlәb edә bilәr
malin haqqinin ödәnilmәsindәn imtina edә bilәr

203 Mal qüsurlu olduqda podratci?

•

mali dәyişә bilәr
qüsuru aradan qaldirmalidir
mali başqasina sata bilәr
qüsuru aradan qaldira bilәr vә ya yeni mәmulat hazirlaya bilәr
dәymiş zәrәri ödәmәlidir

204 Podratla bagli smetanin tәrtibi üzrә xәrclәri kim ödәyir?

•

bәrabәr miqdarda hәr ikisi
podratci
sifarişci
razilaşmada ayri qayda yoxdursa smetanin tәrtibi üzrә xәrc ödәnilmir
tәrtib edәn

205 Podrat müqavilәsinә görә podratci

•

müqavilәdә nәzәrdә tutulan işi icra etmәyi
hazirlanmiş mәmulati mülkiyyәtә vermәyә
heç biri
müqavilәdә nәzәrdә tutulan xidmәtlәri göstәrmәyi
hazirlanmiş mәmulatlarla bagli tapşirigi icra etmәyi öhdәsinә götürür

206 Françayz verәn francayz alana aşağıdakılardan hansını vermәyә borclu deyil

•

müәlliflik hüququnu
standart formalı qeyristandart әmlak hüquqlarını;
әmtәә nişanlarını
istehsal etdiyi hazır mәhsulu;
mal nümunәlәrini

207 Francayzinq müqavilәsi hansı formada bağlanır

•

yazılı, pozitiv şәrtlә
istәnilәn formada;
sifahi formada;
notariat formasında;
yazılı formada;

208 Oferta nәdir?
müqavilә öhdәliyi
müqavilә bağlamaq haqqında tәlәb
müqavilә bağlamaq haqqında göstәriş

•
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•

müqavilә bağlamaq haqqında tәklif
müqavilә bağlamaq üçün xüsusi forma

209 Müqavilә...?

•

sәrәncamdır
qanundur
fәrmandır
әqdin bir növüdür
amnistiyadır

210 «İstehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında» qanunun 19cu maddәsinә әsasәn, malların (işlәrin,
xidmәtlәrin) sertifikatlaşdırılması üzrә milli orqan aşağıdakılardan nәyi müәyyәnlәşdirmir?

•

xarici vә beynәlxalq orqanların verdiyi sertifikatların tanınması barәdә qәrar qәbul edir;
xarici vә beynәlxalq orqanların sertifikatlaşdırma qaydalarını müәyyәnlәşdirir vә verdiyi sertifikatların
düzgünlüyünә nәzarәti hәyata keçirir;;
mәcburi sertifikatlaşdırılmalı malların (işlәrin, xidmәtlәrin) nomenklaturunu müәyyәnlәşdirir;
malların (işlәrin, xidmәtlәrin) sertifikatlaşdırma qaydalarını müәyyәnlәşdirir
malların (işlәrin, xidmәtlәrin) sertifikatlaşdırılmasının aparılmasının düzgünlüyünә nәzarәti hәyata keçirir;

211 Respublika әrazisindә inhisarçılıq fәaliyyәtinin qarşısının alınmasının, mәhdudlaşdırılmasının vә aradan
qaldırılmasının tәşkilati vә hüquqi әsaslarını müәyyәn edir?

•

“Müәssisәlәr haqqında” qanun
“Antiinhisar fәaliyyәti haqqında” qanunu
“Haqsız rәqabәt haqqında” qanun
“Tәbii inhisarlar haqqında” qanun
“Rәqabәt haqqında” qanun

212 Tәsәrrüfat subyektlәrinin inhisarçılığına aşağıdakı daxil deyil?

•

kontrakta sәrfәli olmayan vә ya müqavilәlәrin mәzmununa aid olmayan şәartlәrin ona mәcburi qәbul etdirilmәsi
topdansatış vә pәrakәndә satış tәsәrrüfat subyektlәrinin qapalı satış şәbәkәlәrinin yaradılması
qiymәtlәri artırmaq mәqsәdilә istehsalın hәcminin dәyişdirilmәsi vә әmtәәlәrin dövriyyәdәn çıxarılması
bazarda әlavә üstünlük әldә etmәk mәqsәdilә qiymәtlәri manipuliasiya edilmәsi
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin reallaşdırılması mәqsәdilә hüquqi şәxslәrin qeydiyyatı

213 Patentlisenziya inhisarçılığı deyil?

•

lisenziyalaşdırılmış texnologiyanın lisenziya alan tәrәfdәn mәnimsәnilmәsinin mәhdudlaşdırılması
patent sahibinin ondan istifadә etmәmәsi vә ya bu patentlә lisenziya vermәkdәn әsassız imtina etmәsi
lisenziya alınan texniki siyasәtin mәhdudlaşdırılması
lisenziya alınan kommersiya fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılması
lisenziyalı fәaliyyәtlә bağlı siyahıların tәsdiqi

214 Aşağıdakılardan hansı maliyyәkredit tәşkilatlarının rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına gәtirib çıxaran
fәaliyyәt deyil?

•

kommersiya bankları arasında vahid faiz dәrәcәsi siyasәti yeritmәk haqqında sazişlәrin bağlanması
bank kreditlәri almaq istәyәnlәrin qarşısında qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayan şәrtlәrin qoyulması
maliyyә ehtiyatlarının çevikliyinin mәhdudlaşdırılması
mәrkәzlәşdirilmiş kreditlәr üzrә uçot dәrәcәlәrinin tәtbiq edilmәsi
kredit tәşkilatlarının maliyyә bazarına daxil olması üçün maneәlәr yaradılması

215 Yerli inhisarçılığa aşağıdakı aid deyil?

•

ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәri üçün rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına gәtirib çıxaran yerli sifarişdәn suiistifadә
edilmәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin yerli bazara daxil olmasının mәhdudlaşdırılması
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•

rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına sәbәb ola bilәn lisenziyalaşdırma
yerli tәsәrrüfat subyektlәrinә vә ya onların birliklәrinә birtәrәfli qaydada üstünlük verәn vergi güzәştlәrinin, digәr
güzәştlәrin müәyyәn edilmәsi
әmtәә idxalı vә ixracı üzrә mәhdudiyyәtlәrin müәyyәn edilmәsi

216 Sahә ınhisarçılığı ilә bağlı idarәetmә orqanlarının fәaliyyәtinә aşağıdakılardan aid deyil?

•

tәsәrrüfat subyektlәrinin müstәqilliyinin әsassiz olaraq mәhdudlaşdırılması
kapitalın bir sahәdәn digәr sahәyә sәrbәst daxili qarşısında әsassız maneәlәr qoyulması
yeni tәsәrrüfat subyektlәrinin sahә bazarına daxil olması üçün süni maneәlәrin yaradılması
holdinq şirkәtlәrinin yaradılması
idxal ixrac zamanı tarif mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiqi

217 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn tәbii inhisarçılıq aşağıdakı sahәlәrdә mümkün
deyiı?

•

tәbii qazın boru kәmәrlәri ilә nәqli, saxlanılması vә paylanılması xidmәtlәri
neft vә neft mәhsullarının magistral boru kәmәrlәri ilә nәqli
elektrik vә istilik enerjisinin ötürülmәsi paylanması xidmәtlәri
dәniz limanı xidmәtlәri, yükdaşıma vә hәrәkәt tәhlürәsizliyi fәaliyyәti
sәrnişin nәqliyyatı xidmәtinin hәyata keçirilmәsi

218 digәr tәsәrrüfat subyektinin patentlisenziya hüququnu pozmaq yolu ilә onun mәhsulunun birbaşa
tәkrarlanması, hәmçinin eyni adlı subyekt tәrәfindәn öz adını hәr hansı fәrqlәndirici nişanla firma kimi
istifadә etmәsi halları istisna olmaqla, digәr bazar subyektinin әmtәә nişanının, coğrafi göstәricilәrin, firma
adının, әmtәә markasının, hәmçinin adının qanunsuz istifadә edilmәsi qanunvericiliyә әsasәn haqsız
rәqabәtin hansı formasının sәciyyәvi cәhәtlәridir?

•

rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidi;
haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti;
haqsız işgüzarlıq davranışı;

219 әmtәәnin istehlak vә digәr vacib xassәlәri barәdә istehlakçını çaşdırmaq mәqsәdilә uyğun olmayan
fәrqlәndirici nişanla vә ya marka ilә tәchiz edilmәsi, hәmçinin әmtәәnin öz tәyinatına vә ya ona qoyulan
tәlәblәrә uyğun olmadığının gizlәdilmәsi qanunvericiliyә әsasәn haqsız rәqabәtin hansı formasının sәciyyәvi
cәhәtlәridir?

•

haqsız işgüzarlıq davranışı;
istehlakçıların çaşdırılması.
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması;
haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti;

220 bazar subyektinin elmitexniki, istehsalat vә ya ticarәt fәaliyyәtinә dair mәlumatların, o cümlәdәn
kommersiya sirrinin qanunsuz әldә edilmәsi, istifadә olunması vә yayılması, hәmçinin rәqibin üzәrindә
әsassız üstünlük qazanmaq mәqsәdilә onun tәsәrrüfat qәrarlarının qәbul edilmәsinә vә icrasına qanunsuz
vasitәlәrlә tәsir göstәrilmәsi qanunvericiliyә әsasәn haqsız rәqabәtin hansı formasının sәciyyәvi cәhәtlәridir?

•

haqsız işgüzarlıq davranışı;
haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidi;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә;

221 rәqibin işgüzar münasibәtlәrinin qanunsuz vasitәlәrlә qәsdәn pozulması, kәsilmәsi vә dayandırılması,
hәmçinin rәqibin işçilәrini öz xidmәti vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәyә sövq etmәk mәqsәdilә onlara
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qanunsuz vasitәlәrlә tәsir göstәrilmәsi qanunvericiliyә әsasәn haqsız rәqabәtin hansı formasının sәciyyәvi
cәhәtlәridir?

•

haqsız işgüzarlıq davranışı;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidi;
haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti;

222 digәr bazar subyektlәrinin işgüzar nüfuzu vә maliyyә vәziyyәti haqqında yalan vә tәhrif olunmuş
mәlumatların yayılması, hәmçinin rәqibin elmitexniki istehsal imkanları haqqında mәlumatların tәhrif
olunmuş şәkildә açıqlanması qanunvericiliyә әsasәn haqsız rәqabәtin hansı formasının sәciyyәvi
cәhәtlәridir?

•

haqsız işgüzarlıq davranışı;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidi;
haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti;

223 müәyyәn vaxt әrzindә rәqabәtdәn vә ya onun müәyyәn formasından әd çәkmәk haqqında tәrәf müqabili
ilә (kontragentlә) bağlanmış vә bazar subyektlәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә ciddi mәhdudiyyәtlәr yaratmayan
sazişin pozulması, hәmçinin rәqibin işgüzar әlaqәlәrini pozmaq mәqsәdilә digәr bazar subyektlәrinә әsassız
çağırışlar (müraciәtlәr) edilmәsi vә belә әlaqәlәrin yaradılmasına maneçilik törәdilmәsi qanunvericiliyә
әsasәn haqsız rәqabәtin hansı formasının sәciyyәvi cәhәtlәridir?

•

haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti;
haqsız işgüzarlıq davranışı;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidi;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә;

224 Azәrbaycanın Respublikasında rәqabәt qurumu hesab edilir?

•

antikorrupsiya dövlәt xidmәti
antiinhisar dövlәt xidmәti
inhisar dövlәt xidmәti
haqsız rәqabәt xidmәti
kommersiya dövlәt xidmәti

225 İstehlakçıların çaşdırılması hesab edilmir?

•

әmtәәnin öz tәyinatına, ya ona qoyulan tәlәblәrә uyğun olmadığının gizlәdilmәsi
әmtәә ilә әlaqәdar kommersiya sirrinin qorunmaması
әmtәәnin istehlak vә digәr vacib xassәlәri barәdә istehlakçını çaşdırmaq mәqsәdilә uyğun olmayan fәrqlәndirici
nişanla vә ya marka ilә tәchiz edilmәsi
әmtәәnin alınması, yaxud sövdәlәşmә zamanı istehlakçının seçmә sәrbәstliyinә tәsir göstәrәn qanunsuz reklam
üsullarından istifadә olunması
әmtәәnin istehlakçını çaşdıra bilәn yanlış müqayisә edilmәsi vә onun reklam vә ya informasiya materialı kimi
açıqlanması

226 Haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti deyil?

•

bazar subyektinin kommersiya sirrinin qanunsuz әldә edilmәsi, istifadә olunması vә yayılması
maya dәyәrinin formalaşdırılması elementlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
әmtәәlәrin mәcburi әlavә çeşidlә satışı
rәqibin üzәrindә әsassız üstünlük qazanmaq mәqsәdilә onun tәsәrrüfat qәrarlarının qәbul edilmәsinә vә icrasına
qanunsuz vasitәlәrlә tәsir göstәrmәk
müqavilәlәrdә әsassız birtәrәfli üstünlüklәrin nәzәrdә tutulması
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227 Aşağıdakılardan hansı haqsız rәqabәt forması deyil?

•

Sahibkarlıq fәaliyyәtindә qanunsuz ödәnişlәri
Hüquqi şәxslәrin qeydiyyatına maneәlәr yaratmaq
Rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması
Rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidi
İstehlakçıların çaşdırılması

228 Azәrbaycan Respublikasında rәqabәtin qorunması vә antiinhisar qanunvericiliyiyi ilә bilavasitә әlaqәli
olmayan qanun hansıdır?

•

“Tәbii inhisarlar haqqında” qanun
“Büdcә sistemi haqqında”qanun
“Haqsız rәqabәt haqqında” qanun
“Antiinhisar fәaliyyәti haqqında” qanun
“Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında” qanun

229 Rәqabәt münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi әsasәn aşağıdakılardan hansına әsaslanır?

•

antdempinq siyasәtinә
antiinhisar siyasәtinә
maliyyә siyasәtinә
pulkredit siyasәtinә
struktur siyasәtinә

230 Haqsız rәqabәtin aşağıdakı forması yoxdur?

•

haqsız işgüzarlıq davranışı
istehlakçı hüquqlarının mühafizәsi
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidi
haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti

231 İstehsal inhisarçılığı forması deyil?

•

konsern
konqlomerat
kartel
sindikat
trest

232 Dövlәt inhisarçılığına aid deyil?

•

tәsәrrüfat subyektlәrinin xarici iqtisadi fәalәyyәtinә әsassız mәhdudiyyәtlәr qoyulması
millilәşdirmәnin hәyata keçirilmәsi
idarәetmәnin tәşkilati strukturlarına rәqabәtin mәhdudlaşdırilmasına gәtirib çıxaran sәlahiyyәtlәrin verilmәsi
mәcburi dövlәt sifarişlәrinin müәyyәn edilmәsi
fәaliyyәtlәri rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına sәbәb olan müәssısәlәrin vә digәr tәşkәlati idarәetmә strukturlarının
yaradılması

233 İstehsalın, kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin nәticәsindә yaranmağa başlamışdır?

•

19cu әsrin birinci yarısından
19cu әsrin ikinci yarısından
18ci әsrin sonlarından
20ci әsrin әvvәlәrindәn
18ci әsrin ikinci yarısından

234 Rәqabәtin aşağıdakı funksiyası yoxdur?
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•

sәbәb funksiyası
nәticә funksiyası
nәzarәt funksiyası
tәnzimlәmә funksiyası
paylama funksiyası

235 Qeyritәkmil rәqabәt metodlarına aid deyil?

•

valyuta fırıldaqları
satışdan әvvәl vә sonra xidmәt
istehlakçının aldadılması
a) mәhsulun saxtalaşdırılması
qüsurların gizlәdilmәsi

236 Tәkmil rәqabәt metodlarına aid deyil?

•

yeni mal vә xidmәtlәrin yaradılması
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
qiymәtin aşağı salınması
istehlakçının aldadılması
satışdan әvvәl vә sonra xidmәt

237 Azәrbaycan Respublikasının «Haqsız rәqabәt haqqında» Qanunu nә zaman qәbul edilmişdir

•

2002ci il 12 oktyabr tarixli
1995ci il 2 iyun tarixli
1998ci il 22 aprel tarixli
1997ci il 2 may tarixli
2000ci il 12 mart tarixli

238 Qanunvericiliyә әsasәn aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fәaliyyәti sahәsindә haqsız rәqabәtin forması
deyil? 1. rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidi; 2. rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması; 3.
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә; 4. rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә tәhlükә 5. rәqibin tәsәrrüfat
fәaliyyәtinә ciddi mәhdudiyyәtlәr yaratmaq 6. rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә süni maneәlәr yaratmaq

•

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

239 Qanunvericiliyә әsasәn aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fәaliyyәti sahәsindә haqsız rәqabәtin forması
deyil?

•

istehlakçıların çaşdırılması.
istehsalçıların çaşdırılması;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması;
haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti;

240 Özlәrinin patent vә lisenziyalar üzәrindә inhisar hüququndan suiistifadә edәn idarәetmә orqanlarının vә
tәsәrrüfat subyektlәrinin qeyriqanuni fәaliyyәtinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir:

•

patent sahibinin ondan istifadә etmәmәsi vә bu patentә lisenziya vermәkdәn әsassız imtina etmәsi;
lisenziyalaşdırılmış texnologiyanın lisenziya alan tәrәfindәn mәnimsәnilmәsinin mәhdudlaşdırılması;
lisenziya sahibi tәrәfindәn lisenziya satılarkәn onun haqqının ödәnilmәsi rejiminin sәrtlәşdirilmәsindәn imtina
edilmәsi.
lisenziya alanın texniki siyasәtinin mәhdudlaşdırılması;
lisenziya alanın kommersiya fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılması;
34/103

22.12.2016

241 . Maliyyәkredit tәşkilatlarının rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına gәtirib çıxara bilәn qeyriqanuni
fәaliyyәtinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

digәr maliyyәkredit tәşkilatlarının maliyyә bazarına daxil olması (yaxud bazardan çıxması) üçün maneәlәr
yaradılması;
maliyyә ehtiyatlarının çevikliyinin artırılması, kapitalın bir fәaliyyәt sahәsindәn digәrinә axması qarşısında sün'i
әngәllәrin aradan qaldırılması;
mülkiyyәt vә tәşkilatihüquqi formalardan asılı olaraq tәsәrrüfat subyektlәrinin bank krediti almasında әsassız
ayrıseçkilik yaradılması;
kommersiya bankları arasında vahid faiz dәrәjәsi siyasәti yeritmәk haqqında sazişlәr bağlanması;
bank kreditlәri almaq istәyәnlәrin qarşısında qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayan şәrtlәrin qoyulması vә bu
şәrtlәrin sәrtlәşdirilmәsi;

242 «Antiinhisar fәaliyyәti haqqında» Qanunun 6cı maddәsinә әsasәn, sahә inhisarçılığına gәtirib çıxaran
qeyrihüquqi fәaliyyәtә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

kapitalın bir sahәdәn digәr sahәyә sәrbәst axını qarşısında әsassız maneәlәr qoyulması;
malların bölüşdürülmәsi, tәdarükü vә satışı üzrә paralel strukturların yaradılmasına yardım edilmәsi;
tәsәrrüfat subyektlәrinin müstәqilliyinin әsassız olaraq mәhdudlaşdırılması;
yeni tәsәrrüfat subyektlәrinin sahә bazarına daxil olması üçün maneәlәr yaradılması;
sahә tabeliyindә olan tәsәrrüfat subyektlәrinin özәllәşdirilmәsi prosesindә sәhm nәzarәt paketlәrinin әldә
edilmәsi;

243 Dövlәt inhisarçılığına gәtirib çıxaran qeyriqanuni fәaliyyәtә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. müstәqil
tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn istehsal edilәn vә satılan malların qiymәtlәri üzәrindә әsassız olaraq
nәzarәtin hәyata keçirilmәsi; 2. idarәetmәnin tәşkilati strukturlarına rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına gәtirib
çıxaran sәlahiyyәtlәr verilmәsi; 3. respublikanın bölgәlәri arasında mәhsul hәrәkәtinә әsassız qadağaların
qoyulması; 4. fәaliyyәtlәri rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına sәbәb olan müәssisәlәrin vә digәr tәşkilati
idarәetmә strukturlarının yaradılması; 5. tәsәrrüfat subyektlәrinin xarici iqtisadi fәaliyyәtinә әsassız
mәhdudiyyәtlәr qoyulması;

•

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

244 İnhisarçılığa qarşı mübarizә sahәsindә münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsinin hüquqi bazasına aşağıdakı
normativ aktlardan hansı aid deyil?

•

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin «Antiinhisar qanunvericiliyin pozulması haqqında işlәrә baxılma
Qaydalarının tәsdiq edilmәsi barәdә» qәrarı
«Müflislәşmә vә iflas haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 1997ci il 13 iyun tarixli qanunu
«Tәbii inhisarlar haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 1998ci il 15 dekabr tarixli qanunu,
«Antiinhisar fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 1993cü il 4 mart tarixli Qanunu,
«Haqsız rәqabәt haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 1995ci il 2 iyun tarixli qanunu

245 İstehsalda inhisarin hansi formalari var?

•

konsern
hamısı
sindikat
kartel
trest

246 Rәqabәtin funksiyaları

•

Texniki tәrәqqi, innovasiya,
sәbәb, paylama, nәzarәt
Iqtisadi sәrbәstlik, artım, innovasiya;
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tәkmil vә qeyritәkmil, sәbәb;
Sәrbәstlik, rifah, әdalәt;

247 ARda icraedici vә sәrәncamverici fәaliyyәti hәyata keçirәn orqan aşağıdakılardan

•

ARnın Konstitusiya mәhkәmәsi
icra hakimiyyәti
mәhkәmә hakimiyyәti
qanunverici hakimiyyәt
mәhkәmәicraçıları

248 ARnın icra hakimiyyәti orqanlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

ali icra hakimiyyәti
bәlәdiyyә icra hakimiyyәti
yuxarı icra hakimiyyәti
mәrkәzi icra hakimiyyәti
yerli icra hakimiyyәti

249 Monopsopiya nәdir?

•

broker inhisarçılığı
istehlakçı inhisarçılığı
vasitәçi inhisarçılığı
istehsalçı inhisarçılığı
xarici inhisarçılıq

250 Aşağıdakı inhisar forması yoxdur?

•

yerli inhisarçılıq
süni inhisarçılıq
istehsal inhisarçılığı
dövlәt inhisarçılığı
tәbii inhisarçılıq

251 “...Yenilәşmә vә azad rәqabәtlә idarә olunan dünyada çox ölkәlәr inkişaf edib çiçәklәnә bilәr” fikri kimә
mәxsusdur?

•

M.Fridmana
M.Porterә
P.Xayneyә
A.Smitә
K.Marksa

252 “... Rәqabәt  nadir nemәtlәr әldә etmәyin meyarlarına mümkün qәdәr çox әmәl etmәyә yönәlәn
tәşәbbüsdür” fikri kimә mәxsusdur?

•

M.Fridmana
P.Xayneyә
M.Porterә
A.Smitә
K.Marksa

253 Maliyyә hüquq sahәsi necә hüquq sahәsidir?

•

xüsusi hüquqdur
ümumi hüquqdur
adi hüquqdur
qarışıq hüquqdur
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müstәsna vә vacib hüquqdur

254 Qanunvericiliyin vә sәlahiyyәtli dövlәt orqanının qәrarı ilә hәyata keçirilәn maliyyә nәzarәti hansıdır?

•

auditor nәzarәti
mәcburi nәzarәt;
ümumdövlәt nәzarәti;
ümumi sәlahiyyәtli idarәçilik orqanının nәzarәti;
maliyyәkredit orqanının nәzarәti;

255 Maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn orqanların dairәsinә görә nәzarәtin aşağıdakı növü yoxdur?

•

auditor nәzarәti
yerli icra hakimiyyәtinin nәzarәti
prezident nәzarәti
parlamentnәzarәti
maliyyәkredit orqanlarının nәzarәti

256 Maliyyә nәzarәtinin vәzifәlәrinin reallaşması nәticәsindә möhkәmlәnir?

•

vergi intizamı
mülki intizam
nәzarәt intizamı
maliyyә intizamı
icra intizamı

257 Maliyyә nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindә aşağıdakılardan hansı vәzifә hesab edilmir?

•

dövlәt büdcәsinә daxilolmlarınartırılmasını tәmin etmәk
hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin mәnimsәnilmәsi
maliyyә intizamının pozulması hallarının qarşısını almaq vә onları xәbәrdar etmәk
müәssisәlәrin vә vәtәndaşların dövlәt qarşısında maliyyә öhәdliklәrinin yerinә yetirilmәsini yoxlamaq
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinә obyektiv olaraq qiymәt verәmәk

258 Büdcә hüququnun predmetinә aşağıdakı münasibәt daxil deyildir?

•

respublikanın gәlir vә xәrclәrinin büdcәlәr arasında bölüşdürülmәsi ilә
vergi tәtillәrinin verilmәsi ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәr
respublikanın dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәr üzrә strukturunun müәyyәn edilmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr
Azәrbaycan Respublikasının büdcә sisteminin yaradılması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
büdcә sisteminә daxil olan büdcәlәr arasında qarşılıqlı münasibәtlәr

259 Maliyyә münasibәtlәrindә maliyyә fәaliyyәtinin funksiyasına görә aşağıdakı qrupu yoxdur?

•

maliyyә ehtiyatlarından istifadә olunmasıilә әlaqәdar münasibәtlәr
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsinin formalaşdırılması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә ehtiyatlarının hәrәkәtlәri üzәrindә nәzarәt ilә әlaqәdar münasibәtlәr
pul vәsaitlәri fondunun sәfәrbәr olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
dövlәtin maliyyә resurslarının bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr

260 Azәrbaycan Respublikasının pul vәsaiti fondları vә onlara müvafiq olan hüquq institutlarına aşağıdakı
daxil deyil?

•

sığorta fondu
maliyyә fondu
müәssisәlәrin, idarәlәrin vә tәşklatların maliyyәsi
dövlәt maliyyәsi
kredit fondu
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261 Maliyyә nәzarәtinin hansı formaları var

•

pul
İlkin, cari, sonrakı
әmlak, maliyyә, pul
maliyyә, pul
maliyyә

262 Nazirlәr Kabineti maliyyә nәzarәtini xüsusi sәlahiyyәtli orqanlar vasitasi ilә hәyata keçirir.

•

Gәmrük komitәsi
hamsı
Milli Bank
Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi

263 maliyyә nәzarәtinin mәzmununa aiddir

•

Istehsal vә komersiya fәaliyyәtinin yüksәldilmәsindә onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmәk, maliyyәtәsәrefat
fәaliyyәtinә obyektiv qiymәt vermәk
hamsı
hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrınin budcә vәsaitlәrinin , bank ssudalarının, xüsusi
vәsaitlәrin onlar tarafindәn mәqsәdәuygun surәtdә istifadәsini yoxlamaq
müәssisәlәrin vә vәtәndaşların Dövlәt qarşısında maliyyә öhdәliklәrinin yerinә yetrilmәsinin yoxlamaq
müәssisә, idarә vә tәşkilatlar tәrәfindәn aparılan maliyyә әmәliyyatlarının qanunauygun hәyata keçirilmәsinә, pul
vәsaitlәrinin hesablanması saxlanılması qaydalarına qanunauygun әmәl olunmasını yoxlamaq,

264 Maliyyә nәzarәtini әhәmiyyәti vә zәruriliyi

•

hamsı
bölgü, mübadilә vә istehlak münasibәtlәri
Maliyyә resursları
Pul münasibetleri
valyuta yıgımı

265 Maliyyә nәzarәtinin obyekti

•

heç biri
Pul münasibetleri
Maliyyә resursları
Büdcә prossesi
valyuta

266 Azәrbaycan Respublikasının maliyyә faliyyәtini hәyata keçirәn orqanlar sәlahiyyәtlәrinә görә hansı
qruplara bölünür.

•

pulu paylayan
Umumi vә xusisi
Pulu bölüşdürәn
Pulu yıgan
pula nәzarәt edәn

267 Dövlәtin maliyyә fәaliyyәnti dedikdә

•

heç biri.
hüquqi vә fiziki şәxslәrin pul vәsaitlәrindәn dövlәtin müvәqqәti istifadә edilmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәrdir
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn yıgılan cәrimәlәrdi
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn yıgılan vergilәr vә ödәmәlәr
hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn vergi orqanlarına qaytarılmamaq şәrti ilә verilәn pul
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268 budcә fondunu nә tәşkil edir

•

cәrimәlәr
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn yıgılan vergilәr vә ödәmәlәr
sıgorta haqları
gömrük yıgımları.
bank kreditlәri

269 ARnın Dövlәt Büdcәsi haqqında qanunları hansı normalardan ibarәtdir?

•

prosessual;
dispozitiv;
maddi
imperativ;
dispozitiv vә prosessual

270 Büdcә sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzim edәn hüquq normaları hansılardır?

•

dispozitiv vә maddi
maddi vә prosessual;
imperativ vә maddi;
imperativ;
imperativ vә prosessual;

271 Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin maliyyә nәzarәtini praktik reallaşdıran orqan necә adlanır?

•

deputat palatası
hesablama palatası
vәkillәr palatası
auditor palatası
büdcә palatası

272 Yoxlamaların hәyata keçirilmәsi dövrü baxımından maliyyә nәzarәtinin aşağıdakı formaları vardır?

•

sonrakı, razılaşdırılmış
ilkin, cari, sonrakı
günlük, dekadalıq, aylıq
rüblük, yarımillik, illik
cari, operatv, yekun

273 Büdcә sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzim edәn normalar aşağıdakı iki qrupa bölünür?

•

mәnәvi vә konstitusion hüquq normaları
maddi vә prosesual hüquq normaları
mülki vә prosesual hüquq normaları
inzibati vә mülki hüquq normaları
prosesual vә tәtbiqi hüquq normaları

274 Maliyyә hüququnun institutları hesab edilir?

•

dövlәt rüsumu vә tarf hüquqları
büdcә vә vergi hüquqları
büdcә vә bәlәdiyyә hüquqları
sığorta vә vergi hüquqları
kredit fondu vә yığım hüquqları

275 Maliyyә hüququnun mәnbәlәrindәn hesab edilәn aşağıdakı akt i hәr il qәbul edilir?
«Dövlәt maliyyәsi haqqında» qanun

•
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•

«Dövlәt büdcәsi haqqında» qanun
«Vergi»mәcәllәsi
«Büdcә sistemi haqqında» qanun
«Sığorta haqqında» qanun

276 Maliyyә hüququnun ümumi hissәsinә aiddir?

•

dövlәtin sığorta faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә metodlarını nizama salan normalar
dövlәtin maliyyә faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә metodlarını nizama salan normalar
dövlәtin idarәetmә faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә metodlarını nizama salan normalar
dövlәtin bank faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә metodlarını nizama salan normalar
dövlәtin kredit faliyyәtinin ümumi prinsiplәrini, hüquqi forma vә metodlarını nizama salan normalar

277 Maliyyә hüquq normalarının mәcmusu olan maliyyә hüququ ..... ibarәtdir?

•

ümumi vә şәxsi hissәlәrdәn
ümumi vә xüsusi hissәlәrdәn
sabit vә daimi hissәlәrdәn
dövlәt vә bәlәdiyyә hissәlәrdәn
yazılı vә şifahi hissәlәrdәn

278 Maliyyә hüququ nәinki müstәqil hüquq sahәsidir, o habelә..?

•

müstәsna hüquqdur
ümumi hüquqdur
xüsusi hüquqdur
qarışıq hüquqdur
sosial hüquqdur

279 Maliyyә münasibәtlәrinә aşağıdakı әlamәt xarakterik deyil?

•

maliyyә münasibәtlәri ekvivalentsiz münasibәtlәrdir
maliyyә münasibәtlәrindә pul vәsaitlәrinin ikitәrәfli hәrәkәti vardır
maliyyә münasibәtlәri pul vәsaitәlrinin bölgüsü münasibәtlәridir
maliyyә münasibәtlәri bir qayda olaraq pul münasibәtlәridir
maliyyә münasibәtlәrindә pul vәsaitәlri maliyyә ehtiyatları formasında hәrәkәt edir

280 Dövlәt büdcәsinin icrası prosesindә onun gәlirlәri tәsdiq olunmuş mәblәğdәn 20% yerinә yetirilәrsә vә
bu büdcә kәsirinin müәyyәn olunmuş yuxarı hәddini keçmәsinә sәbәb olarsa, onda...?

•

subvensiya tәtbiq olunur
sekvestr tәtbiq olunur
datasiya tәtbiq olunur
subsidiya tәtbiq olunur
qrant tәtbiq olunur

281 büdcә prosesinin anlayışı

•

dövlәt vә yerli hakimiyyәtin müvaifq orqanlarının vәzifә vә funksiyalarının hәyata keçirilmәsini tәşkil etmәk
üçün bu vә ya digәr sәviyyәlәrdә mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondudur.
büdcәlәrin tәrtib olunması, baxılması vә tәsdiq olunması, onların icrası, habelә büdcәlәrin icrasına dair hesabatın
tәrtib vә tәsdiq olunması ilә әlaqәdar dövlәtin prosesual txarakterli büdcә hüquq normaları ilә nizama salınan
fәaliyyәtidir
büdcә qanunvericilikdә müәyyәn edilәn xüsusi qaydada işlәnib hazırlanan vә dövlәt hakimiyyәtinin nümayәndәli
orqanı trәfindәn qәbul olunan әsas maliyyә plan aktıdır.
A Rnın büdcә sistemi, büdcәlәrin gәlir vә xәrcәlirinin bölüşdürülmәsi, dövlәt vә bәlәdiyyәlәrin büdcә sahәsindә
sәlahiyyәtlәri, büdcә prosesi vә ümumiyyәtlә dövlәtin büdcә sahәsindә fәaliyyәtini nizama salan maliyyәhüquq
normalarının mәcmusudur
iqtisad kateqoriya kimi müxtәlif sәviyyәli büdcә fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә olunması ilә
әlaqәdar yaranan iqtisadi (pul) münasibәtlәrdir
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282 Subvensiyaların tәqdim olunması zamanı hansı şәrtlәri müәyyәnlәşdirilir:

•

subvensiya tәqdim edәn orqan tәrәfindәn nәzarәt olunması, hәmin orqana hesabat verilmәsi.
hamsı
müvafiq büdcә ilә paylı iştiraka әsaslanan formada hәyata keçmәsi;
konkret mәqsәdә istiqamәtlәndirilmәsi;
subvensiya tәqdim edәn orqan tәrәfindәn onun hәcminin, ünvanın, qaydasının vә şәrtlәrin müәyyәn edilmәsi;

283 Subvensiya nәdir

•

humanitar, sosial, ekoloci layihәlәri, tәhsil, sәhiyyә, mәdәniyyәt, hüquqi mәslәhәt, informasiya, nәşriyyat vә s
qanunla nәzәrdә tutulan qaydada göstәrilәn yardımdır.
mәqsәdyönlü şәkildә istifadә edilmәsi nәzәrdә tutulan vә yuxarı büdcәdәn aşağı büdcәlәrә ayrılan әvәzsiz büdcә
vәsaitidir.
aşağı bıdcәlәrә maddi kömәk göstәrmәk mәqsәdilә әvәzsiz, qaytarılmamaq şәrtilә yuxarı büdcәdәn ayrılan büdcә
vasitәsilәrinә
büdcәnin tәnzimlәyici gәlirlәrindәn biri kimi yuxarı büdcәdәn aşağı büdcәyә müәyyәn işlәri maliyyәlәndirmәk
üçün әvәzsiz vә qaytarılmamaq şәrtilә ayrılan pul vәsaitlәri olub vә bu maliyyәlәndirmәdә aşağı büdcә ilә paylı
iştiraka әsaslanan büdcә
inzibati әrazi vahidliklәrinin sosialiqtisadi cәhәtdәn inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcәlәrә tәqdim olunur

284 trasfert hansı mәnada işlәdilir:

•

büdcә hüquq münasibәtlәrindә isә transfert yuxarı büdcәdәn aşağı büdcәyә büdcә yardımı mәnasında.
hamsı
adlı qiymәtli kağızlara (çeklәr, veksellәr, sәhmlәr, istiqrazlar) sahiblik hüququnun bir şәxsdәn başqa bir şәxsә
tәqdim olunması (verilmәsi) kimi;
bir ölkәdәn başqa bir ölkәyә qızıl vә ya xarici valyutanın köçürülmәsi kimi;
beynәlxalq sazişlәr әsasında dövlәtlәr arasında әhali mübadilәsi, vәtәndaşlığın avtomatik dәyişmәsi kimi;

285 Qrant nәdir

•

inzibati әrazi vahidliklәrinin sosialiqtisadi cәhәtdәn inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcәlәrә tәqdim
olunur.
humanitar, sosial, ekoloci layihәlәri, tәhsil, sәhiyyә, mәdәniyyәt, hüquqi mәslәhәt, informasiya, nәşriyyat vә s
qanunla nәzәrdә tutulan qaydada göstәrilәn yardımdır.
büdcәnin tәnzimlәyici gәlirlәrindәn biri kimi yuxarı büdcәdәn aşağı büdcәyә müәyyәn işlәri maliyyәlәndirmәk
üçün әvәzsiz vә qaytarılmamaq şәrtilә ayrılan pul vәsaitlәri olub vә bu maliyyәlәndirmәdә aşağı büdcә ilә paylı
iştiraka әsaslanan büdcә
yuxarı büdcәdәn aşağı büdcәyә müvafiq dövlәt hakimiyyәt orqanının qәrarı ilә ayrılan vәsaitlәrin müәyyәn
mәqsәdi istiqamәtlәri nәzәrdә tutulmayan büdcә ehtiyatıdır.
aşağı bıdcәlәrә maddi kömәk göstәrmәk mәqsәdilә әvәzsiz, qaytarılmamaq şәrtilә yuxarı büdcәdәn ayrılan büdcә
vasitәsilәrinә

286 transfer nәdir

•

humanitar, sosial, ekoloci layihәlәri, tәhsil, sәhiyyә, mәdәniyyәt, hüquqi mәslәhәt, informasiya, nәşriyyat vә s
qanunla nәzәrdә tutulan qaydada göstәrilәn yardımdır.
aşağı bıdcәlәrә maddi kömәk göstәrmәk mәqsәdilә әvәzsiz, qaytarılmamaq şәrtilә yuxarı büdcәdәn ayrılan büdcә
vasitәsilәrinә
büdcәnin tәnzimlәyici gәlirlәrindәn biri kimi yuxarı büdcәdәn aşağı büdcәyә müәyyәn işlәri maliyyәlәndirmәk
üçün әvәzsiz vә qaytarılmamaq şәrtilә ayrılan pul vәsaitlәri olub vә bu maliyyәlәndirmәdә aşağı büdcә ilә paylı
iştiraka әsaslanan büdcә
yuxarı büdcәdәn aşağı büdcәyә müvafiq dövlәt hakimiyyәt orqanının qәrarı ilә ayrılan vәsaitlәrin müәyyәn
mәqsәdi istiqamәtlәri nәzәrdә tutulmayan büdcә ehtiyatıdır.
inzibati әrazi vahidliklәrinin sosialiqtisadi cәhәtdәn inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcәlәrә tәqdim
olunur.

287 subsidiya nәdir;
humanitar, sosial, ekoloci layihәlәri, tәhsil, sәhiyyә, mәdәniyyәt, hüquqi mәslәhәt, informasiya, nәşriyyat vә s
qanunla nәzәrdә tutulan qaydada göstәrilәn yardımdır.

•
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•

büdcәnin tәnzimlәyici gәlirlәrindәn biri kimi yuxarı büdcәdәn aşağı büdcәyә müәyyәn işlәri maliyyәlәndirmәk
üçün әvәzsiz vә qaytarılmamaq şәrtilә ayrılan pul vәsaitlәri olub vә bu maliyyәlәndirmәdә aşağı büdcә ilә paylı
iştiraka әsaslanan büdcә
aşağı bıdcәlәrә maddi kömәk göstәrmәk mәqsәdilә әvәzsiz, qaytarılmamaq şәrtilә yuxarı büdcәdәn ayrılan büdcә
vasitәsilәrinә
yuxarı büdcәdәn aşağı büdcәyә müvafiq dövlәt hakimiyyәt orqanının qәrarı ilә ayrılan vәsaitlәrin müәyyәn
mәqsәdi istiqamәtlәri nәzәrdә tutulmayan büdcә ehtiyatıdır.
inzibati әrazi vahidliklәrinin sosialiqtisadi cәhәtdәn inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcәlәrә tәqdim
olunur.

288 Dotasiya nәdir

•

humanitar, sosial, ekoloci layihәlәri, tәhsil, sәhiyyә, mәdәniyyәt, hüquqi mәslәhәt, informasiya, nәşriyyat vә s
qanunla nәzәrdә tutulan qaydada göstәrilәn yardımdır.
yuxarı büdcәdәn aşağı büdcәyә müvafiq dövlәt hakimiyyәt orqanının qәrarı ilә ayrılan vәsaitlәrin müәyyәn
mәqsәdi istiqamәtlәri nәzәrdә tutulmayan büdcә ehtiyatıdır
aşağı bıdcәlәrә maddi kömәk göstәrmәk mәqsәdilә әvәzsiz, qaytarılmamaq şәrtilә yuxarı büdcәdәn ayrılan büdcә
vasitәsilәrinә
büdcәnin tәnzimlәyici gәlirlәrindәn biri kimi yuxarı büdcәdәn aşağı büdcәyә müәyyәn işlәri maliyyәlәndirmәk
üçün әvәzsiz vә qaytarılmamaq şәrtilә ayrılan pul vәsaitlәri olub vә bu maliyyәlәndirmәdә aşağı büdcә ilә paylı
iştiraka әsaslanan büdcә
inzibati әrazi vahidliklәrinin sosialiqtisadi cәhәtdәn inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcәlәrә tәqdim
olunur.

289 Büdcә sistemini tәnzimlәmәk mәqsәdilә yuxarı büdcәlәrdәn aşağı büdcәlәrә ayrılan vәsaitlәr (ehtiyatlar)
hәrәkәt edir:

•

büdcә ssudası.
hamsı
subvensiya;
dotasiya;subsidiya;
qrant;transfert;

290 büdcә sisteminin gәlirlәrini aşağıdakı kimi qruplaşdırılır

•

vәtәndaşlardan daxil olan gәlirlәr;
Hamsı
bank vә sığorta fәaliyyәtindәn daxil olan gәlirlәr özәllәşdirmәdәn daxil olan gәlirlәr,
tәşkilatların tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn daxil olan gәlirlәr, xarici iqtisadi fәaliyyәtdәn daxil olan gәlirlәr, vasitәçilik
vә digәr xidmәtlәrdәn daxil olan gәlirlәr;
tәbii, maddi vә s. ehtiyatlardan ödәmәlәr;

291 Azәrbaycan Respublikasının büdcә sistemi hansı sәviyyәlәrdәn ibarәtdir:

•

minimal büdcә.
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MRnın dövlәt büdcәsi vә bәlәdiyyә büdcәlәri.
adi büdcәlәr,
maddi vә prosesual büdcә hüquq normaları.
fövqәladә büdcә;

292 Büdcә sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzim edәn normalarhansı qrupa bölünür:

•

birlәşmiş (vahid) büdcә
maddi vә prosesual büdcә hüquq normaları.
fövqәladә büdcә;
adi büdcәlәr,
minimal büdcә.

293 Büdcә sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzim edәn normalar neçә üerә bölünür
7.0

•
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•

2.0
4.0
5.0
6.0

294 Büdcә hüquq münasibәtlәrinin subyekti olmaq üçün hansı әlamәtlәr vacibdir :

•

müxtәlif sәviyyәli büdcә fondları
büdcә qanunvericilikdә müәyyәn edilәn xüsusi qaydada işlәnib hazırlanan maliyyә plan aktları.
dövlәt vә inzibati әrazi vahidliklәri
dövlәt vә yerli hakimiyyәtin müvaifq orqanları
gәlir vә xәrclәrin büdcәlәr arasında bölüşdürülmәsindә iştirak etmәk, büdcә prosesinin hәr hansı bir mәrhәlәsindә
iştirak etmәk, büdcәdәn maliyyәlәndirmә formasında pul vәsaiti alması ilә әlaqәdar büdcә hüquq
münasibәtlәrindә iştirak etmәk.

295 Büdcә hüquq münasibәtlәrinin dairәsini aşağıdakı qaydada qruplaşdırmaq olar:

•

heç biri
dövlәt vә inzibati әrazi vahidliklәri: dövlәt hakimiyyәti vә yerli özünüidarә orqanları dövlәt hakimiyyәtinin
nümayәndәli vә idarәçilik orqanları
müxtәlif sәviyyәli büdcә fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә olunması ilә әlaqәdar yaranan
iqtisadi (pul) münasibәtlәrdir
büdcә qanunvericilikdә müәyyәn edilәn xüsusi qaydada işlәnib hazırlanan vә dövlәt hakimiyyәtinin nümayәndәli
orqanı trәfindәn qәbul olunan әsas maliyyә plan aktları.
dövlәt vә yerli hakimiyyәtin müvaifq orqanlarının vәzifә vә funksiyalarının hәyata keçirilmәsini tәşkil etmәk
üçün bu vә ya digәr sәviyyәlәrdә mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondudur.

296 büdcә hüququ anlayışı

•

heç biri
A Rnın büdcә sistemi, büdcәlәrin gәlir vә xәrcәlirinin bölüşdürülmәsi, dövlәt vә bәlәdiyyәlәrin büdcә sahәsindә
sәlahiyyәtlәri, büdcә prosesi vә ümumiyyәtlә dövlәtin büdcә sahәsindә fәaliyyәtini nizama salan maliyyәhüquq
normalarının mәcmusudur
iqtisad kateqoriya kimi müxtәlif sәviyyәli büdcә fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә olunması ilә
әlaqәdar yaranan iqtisadi (pul) münasibәtlәrdir
büdcә qanunvericilikdә müәyyәn edilәn xüsusi qaydada işlәnib hazırlanan vә dövlәt hakimiyyәtinin nümayәndәli
orqanı trәfindәn qәbul olunan әsas maliyyә plan aktıdır.
dövlәt vә yerli hakimiyyәtin müvaifq orqanlarının vәzifә vә funksiyalarının hәyata keçirilmәsini tәşkil etmәk
üçün bu vә ya digәr sәviyyәlәrdә mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondudur.

297 birlәşmiş (vahid) büdcә nәdir.

•

heç biri
Mürәkkәb inzibati әrazi quruluşuna malik ölkәlәrdә belә büdcәlәr qәbul oluna bilәr
Bu büdcә ölkdә fövqәladә vәziyyәt müәyyәn olunması ilә әlaqәdar olaraq pul vәsailәrinin xüsusi, daha ağır
istifadә recimini nәzәrdә tutan vә bu halda qәbu edilәn büdcәdir;
iqtisadiyyatın nisbәtәn sabit vә normal inkişafı şәraitindә qәbul olunan büdcәlәr
Bu cür büdcә yanız ayrıayrı inzibati әrazi vahidlәri sәviyyәsindә qәbul oluna bilәr

298 fövqәladә büdcә nәdir.

•

heç biri
ölkdә fövqәladә vәziyyәt müәyyәn olunması ilә әlaqәdar olaraq pul vәsailәrinin xüsusi, daha ağır istifadә recimini
nәzәrdә tutan vә bu halda qәbu edilәn büdcәdir
Bu cür büdcә yanız ayrıayrı inzibati әrazi vahidlәri sәviyyәsindә qәbul oluna bilәr
iqtisadiyyatın nisbәtәn sabit vә normal inkişafı şәraitindә qәbul olunan büdcәlәr
Mürәkkәb inzibati әrazi quruluşuna malik ölkәlәrdә belә büdcәlәr qәbul oluna bilәr.

299 adi büdcәlәr nәdir

•

heç biri
iqtisadiyyatın nisbәtәn sabit vә normal inkişafı şәraitindә qәbul olunan büdcәlәr
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•

Bu cür büdcә yanız ayrıayrı inzibati әrazi vahidlәri sәviyyәsindә qәbul oluna bilәr
Bu büdcә ölkdә fövqәladә vәziyyәt müәyyәn olunması ilә әlaqәdar olaraq pul vәsailәrinin xüsusi, daha ağır
istifadә recimini nәzәrdә tutan vә bu halda qәbu edilәn büdcәdir;
Mürәkkәb inzibati әrazi quruluşuna malik ölkәlәrdә belә büdcәlәr qәbul oluna bilәr.

300 büdcә kәsirinin sәbәblәri.

•

Dördüncüsü, büdcәdә kәsir xarci iqtisadi әlaqәlәrdә oolan çatışmamazlıqların nәticәsindә dә әmәlә gәlә bilәr.
hamsı
İkincisi, ölkәdә kriminogen vәziyyәtin kәskin şәkil alması, korrupsiya, dövlәt orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin
sәriştәsizliyi vә s.
hüquqi vә fiziki şәxslәrin vergilәdәn yayınmaları, vergi intizamına әmәl etmәmәlәri nәtic etibarilә büdcәyә öz
tәsiri göstәrir
Üçüncüsü, ölkәdә baş verә bilәn qeyristabillik, müәssisәlәrin öz işini dayandırması vә s. buk imi halları da
göstәrmәk olar.

301 büdcә kәsiri nәdir

•

Büdcә kәsiri Azәrbaycan Respublikasının iflasıdı
büdcә xәrcәlәrinin gәlirlәri üstәlәmәsi baş verir vә büdcә kәsiri dövlәt büdcәsi xәrclәrinin gәlirlә tәmin
olunmayan mәblәğidir.
Büdcә kәsiri fiziki şәxsin mülkiyyәtidir
Büdcә kәsiri Azәrbaycan Respublikasının әmlakıdı
Büdcә kәsiri riyazi әmsaldı

302 Büdcәnin hüquqi әlamәtlәri

•

heç biri
büdcә qanunvericilikdә müәyyәn edilәn xüsusi qaydada işlәnib hazırlanan vә dövlәt hakimiyyәtinin nümayәndәli
orqanı trәfindәn qәbul olunan әsas maliyyә plan aktıdır.
iqtisad kateqoriya kimi müxtәlif sәviyyәli büdcә fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә olunması ilә
әlaqәdar yaranan iqtisadi (pul) münasibәtlәrdir
universal maliyә plan aktıdır, başqa digәr maliyyә planlarına münasibәtdә әlaqәlәndirici rola malikdir, әsas
maliyyә plan aktıdır.
dövlәt vә yerli hakimiyyәtin müvaifq orqanlarının vәzifә vә funksiyalarının hәyata keçirilmәsini tәşkil etmәk
üçün bu vә ya digәr sәviyyәlәrdә mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondudur.

303 Büdcә iqtisadi kateqoriya

•

hamsı
iqtisad kateqoriya kimi müxtәlif sәviyyәli büdcә fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә olunması ilә
әlaqәdar yaranan iqtisadi (pul) münasibәtlәrdir
maddi kateqoriyadır
dövlәt vә yerli hakimiyyәtin müvaifq orqanlarının vәzifә vә funksiyalarının hәyata keçirilmәsini tәşkil etmәk
üçün bu vә ya digәr sәviyyәlәrdә mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondudur.
hüquqi kateqoriyadır

304 Maddi mәnada büdcә

•

hamsı
dövlәt vә yerli hakimiyyәtin müvaifq orqanlarının vәzifә vә funksiyalarının hәyata keçirilmәsini tәşkil etmәk
üçün bu vә ya digәr sәviyyәlәrdә mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondudur.
maddi kateqoriyadır
iqtisadi kateqoriyadır
hüquqi kateqoriyadır

305 Büdcәnin mahiyyәtini açmaq üçün bu mәsәlәyә üç aspektdәn yanaşmaq lazımdı

•

Heç biri
iqtisadi; maddi mәnada; hüquqi kateqoriya kimi
mәnәvi
planlı
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mәntiqi

306 tәftişin üsulları

•

vizual müşahidә
 hamsı
 qarşılıqlı, müqaisәli.
riyazi, normativ, mәntiqi
invertarlaşdırma, ekspertiza

307 Tәşkilati әlamәtinә görә tәftişin növlәri

•

hamsı
Kompleks
tematik
plandankәnar
planlı

308 Tәftişçinin hüquq vә vәzifәlәri

•

xüsusi protokol әsasında müәyyәn sәnәdlәri götürmәk
hamsı
mütaxasis vә ekspert dәvәt etmәk
tәftiş apardıgı tәşkilatda lazım oaln sәnәdlәri tәlәb etmәk, lazım olduqda müәssisәnin bütün sahәlәrini vә
binalarını yoxlamaq
müәssisә rәhbәr vә digәr işçilәrdәn izahat tәlәb etmәk

309 Tәftiş yoxlamanın obyektlәri

•

Tam Tәftiş
hamsı
Faktiki Tәftiş
Sәnәd Tәftiş hamsı
Qismәn Tәftiş

310 Maliyyә nәzarәtin metodları

•

 hamsı
yoxlama vә taftiş
illik
analitik vә statistis fәaliyyәt
rüblük

311 Hesablaşma Palatasının funksiyaları aşagıdakı kimi qruplaşdırılır.

•

sonrakı
nәzarәt nәftiş, analitik – informasiya, ekspertanalitik
İlkin,
könüllü vә mәcburi
cari,

312 mәcburi maliyyә nәzarәti bu halda hәyata keçirilir

•

Heç biri
qanunvericiliyin tәlәbi vә sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarının qәrarı ilә
prokurorun tәşәbbüsü ilә
bәlәdiyyәnin xaişi ilә
xalqın qәrarı ilә

313 maliyyә nәzarәtinin forması
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•

hamsı
könüllü vә mәcburi
cari,
İlkin,
sonrakı

314 xüsusi sәlahiyyәtli dövlәt orqanların nәzarәt obyektlәri

•

sıgorta , valyuta, gömrük nәzarәti
hamsı
vergi nәzarәti
budcә nәzarәti
bank nәzarәti

315 Maliyyә nәzarәtinin növlәri

•

 idarәdaxili nәzarәt
 hamsı
 parlament, ümumisәlahiyyәtli idarәçilik orqanlarının nәzarәti,
 tәssәrqfat daxili, audit, prezident
 dövlәt nәzarәti

316 Sonrakı maliyyә nәzarәtinin tәdqiqat obyekti nәdir

•

heç biri
keçәn yoxlama dövrünün maliyyә göstәricilәri
әmlak nәzarәt
gәlәcәk yoxlama dövrünün maliyyә göstәricilәri
maliyyә hesabları

317 Cari nәzarәtin mәqsәdi

•

pul fondunun yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi üzrә maliyyә әmәliyyatlarına başlamazdan әvvәl
hәyata keçirilir
maliyyә fәaliyyәti zamanı yol verilәn nöqsanları aşkara çıxartmaq vә xәbәrdar etmәk
müәyyәn edilmiş hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etmәyә, vergilәrin
maliyyә hüquq münasibәtlәrinin iştirakçılarına lazımi metodik kömәk gәstәrmәk
hesablanması vә ödәnilmәsi barәdә izahatlar vermәyә, onların hüquq vә vәzifәlәrini izah etmәk

318 İlkin maliyyә nәzarәtinin mәqsәdi

•

pul әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi prossesindә aparılan maliyyә nәzarәti
maliyyә hüquq münasibәtlәrinin iştirakçılarına lazımi metodik kömәk gәstәrmәk
hesablanması vә ödәnilmәsi barәdә izahatlar vermәyә, onların hüquq vә vәzifәlәrini izah etmәk
müәyyәn edilmiş hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etmәyә, vergilәrin
pul fondunun yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi üzrә maliyyә әmәliyyatlarına başlamazdan әvvәl
hәyata keçirilir

319 Sonrakı nәzarәt

•

hamsı
maliyyә әmәliyyatlarının sonunda aparılan maliyyә nәzarәtidir
pul әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi prossesindә aparılan maliyyә nәzarәti
pul fondunun yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi üzrә maliyyә әmәliyyatlarına başlamazdan әvvәl
hәyata keçirilir
Istehsal vә komersiya fәaliyyәtinin yüksәldilmәsindә onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmәk, maliyyәtәsәrefat
fәaliyyәtinә obyektiv qiymәt vermәk

320 cari nәzarәt
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•

maliyyә әmәliyyatlarının sonunda aparılan maliyyә nәzarәtidir
hamsı
Istehsal vә komersiya fәaliyyәtinin yüksәldilmәsindә onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmәk, maliyyәtәsәrefat
fәaliyyәtinә obyektiv qiymәt vermәk
pul әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi prossesindә aparılan maliyyә nәzarәti
pul fondunun yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi üzrә maliyyә әmәliyyatlarına başlamazdan әvvәl
hәyata keçirilir

321 İlkin nәzarәt

•

hamsı
pul fondunun yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi üzrә maliyyә әmәliyyatlarına başlamazdan әvvәl
hәyata keçirilir
maliyyә әmәliyyatlarının sonunda aparılan maliyyә nәzarәtidir
pul әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi prossesindә aparılan maliyyә nәzarәti
Istehsal vә komersiya fәaliyyәtinin yüksәldilmәsindә onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmәk, maliyyәtәsәrefat
fәaliyyәtinә obyektiv qiymәt vermәk

322 Maliyyә nәzarәtinin neçә forması var

•

8.0
3.0
5.0
4.0
1.0

323 Maliyyә intizamı dedikdә

•

Hesablama Palatasının pul vәsaitlәrinin tәşkili, bölgüsü vә istifadә edilmәsi qaydalarına vә göstәrişlәrinә
dәqiqliklә vә dönmәdәn әmәl olunması başa düşülür
müәssisә, idarә vә tәşkilatların vә vәtәndaşların pul vәsaitlәrinin tәşkili, bölgüsü vә istifadә edilmәsi qaydalarına
vә göstәrişlәrinә dәqiqliklә vә dönmәdәn әmәl olunması
Vergilәr Nazirliyinin pul vәsaitlәrinin tәşkili, bölgüsü vә istifadә edilmәsi qaydalarına vә göstәrişlәrinә dәqiqliklә
vә dönmәdәn әmәl olunması başa düşülür
Nazirlәr Kabinetinin pul vәsaitlәrinin tәşkili, bölgüsü vә istifadә edilmәsi qaydalarına vә göstәrişlәrinә dәqiqliklә
vә dönmәdәn әmәl olunması başa düşülür
Milli Mәclisin pul vәsaitlәrinin tәşkili, bölgüsü vә istifadә edilmәsi qaydalarına vә göstәrişlәrinә dәqiqliklә vә
dönmәdәn әmәl olunması başa düşülür

324 Azәrbaycan Respublikasının maliyyә fәaliyyәti dedikdә......

•

heç biri
sosialiqtisadi inkişaf proqramlarının reallaşdırılması, şlkәnin müdafiәsi vә tәhlükәsizliyinin tәvbn edilmәsi
mәqsәdlәri üçün dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin maliyyә ehtiyatlarının plana uygun yaradılması, bölüşdürülmәsi,
istifadәsi başa düşülür.
bankların sәrәncamında oan vә onların qalmış pul vәsaitlәrinin dövlәt üçün tәşkil olunması vә digәr ehtiyaclar
üçün әvәzli vә müddәtli şәrtlәrlә verilmәsidir
dövlәt maliyyә fondlarının gәlirlәri dövlәtin özü tәrәfindәn tәtbiq edilәn vergi sistemi vasitәsi ilә mәcburi
qaydada tәmin edilmәsi başa düşülür
dövlәt maliyyәsi dövlәtin özü tәrәfindәn idarә olunan pul sistemi ilә bütün sәviyyәlәrdә baglı olması

325 Mәrkәzlәşdirilmәmiş pul fondlara nә aiddir

•

hakimiyyәt subyekti kimi dövlәt sәrәncamina daxil olan pul vәsaiti fondları
müәssisә vә tәşkilatların maliyyәsi (pul) aiddir
dövlәti maliyyәlәşdirәn pul
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn yıgılan cәrimәlәri
bankların sәrәncamında oan vә onların qalmış pul vәsaitlәrinin tәşkil olunması vә digәr ehtiyaclar üçün әvәzli
vәmüddәtli şәrtlәrlә verilmәsi üzrә münasibәtlәr

326 Mәrkәzlәşdirilmlş pul fondlara nә aiddir
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•

bankların sәrәncamında oan vә onların qalmış pul vәsaitlәrinin tәşkil olunması vә digәr ehtiyaclar üçün әvәzli
vәmüddәtli şәrtlәrlә verilmәsi üzrә münasibәtlәr
hakimiyyәt subyekti kimi dövlәt sәrәncamina daxil olan pul vәsaiti fondlarә
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn yıgılan cәrimәlәri
komersiya vә qeyri komersiya tәşkilatlarının maliyyәsi
dövlәti maliyyәlәşdirәn maliyyә

327 Pul fondunun hansı növlәri var

•

qeyri maliyyә
Mәrkәzlәşdirilmiş vә mәrkәzlәşdirilmәmiş
sıgorta
komersiya vә qeyri komersiya
maliyyә

328 Sıgorta fondunun әsas mәqsәdi

•

hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn yıgılan cәrimәlәri sıgortalayir
tәbii fәlakәt, bәdbәx hadisә vә digәr hallarda göstәrilәnlәrin nәticәlәrini aradan qaldırmaq üçün istifadә edilir
kredit sıgortalayir
dövlәti maliyyәsini sıgortalayir
komersiya vә qeyri komersiya tәşkilatlarının maliyyәsini sıgortalayir

329 Müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyәsinin hansı növü var

•

kredit tәşkilatı
komersiya vә qeyri komersiya
bankrot
özünü maliyyәlәşdirәn
dövlәti maliyyәlәşdirәn maliyyә

330 Dövlәt krediti nәdir

•

hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn yıgılan kredit faizlәri
hüquqi vә fiziki şәxslәrin pul vәsaitlәrindәn dövlәtin müvәqqәti istifadә edilmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәrdir
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn yıgılan cәrimәlәrdir
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn yıgılan vergilәr vә ödәmәlәr
hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn vergi orqanlarına qaytarılmamaq şәrti ilә verilәn pul

331 Azәrbaycan Respublikasının pul fondlarının hüquq institutları

•

gömrük yıgımları
 Dövlәt maliyyәsi, müәssisә, idarә, tәşkilatların maliyyәsi, kredit fondu, dövlәt sıgorta fondu, büdcә fondu vә.s
 Bank kreditlәri, tәşkilatların maliyyәsi
 onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların pul vәsaiti.
 Dövlәt maliyyәsi, müәssisә, idarә, tәşkilatların maliyyәsi vә borc fondu

332 İqtisadi mexanizm rolunda maliyyә

•

dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların yalniz vergi formasında yıgılan pul
vәsaitidir.
ümumi daxili mәhsulun vә milli gәlirin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüçdürülmәsi mexanizmi, habelә istehsal vә
ictimai tәlәbatların ödәnilmәsi üzәrindә nәzarәt vasitәsidir.
gәlirin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüçdürülmәsi mexanizmi, habelә istehsal vә ictimai tәlәbatların ödәnilmәsi
üzәrindә nәzarәt vasitәsidir.
idarә, tәşkilatların pul vәsaiti fondularının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә olunması prossesindә yaranan
ictimai münasibәtlәr başa düçülür.
sosial ehtiyacların tәmin edilmәsi üçün zәruri olan dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin pul vәsaiti
fondularının yaradılması, bölüşdürülmәsi mexanizmidir
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333 İqtisadi münasibәt kimi maliyyә dedikdә....

•

pul vәsaiti fondularının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә olunması prossesindә yaranan ictimai
münasibәtlәr başa düşülür
sosial ehtiyacların tәmin edilmәsi üçün zәruri olan dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin pul vәsaiti
fondularının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә mәnimsәnilmәsi prossesindә yaranan ictimai münasibәtlәr baça
düçülür.
iqtisadi vә sosial ehtiyacların tәmin edilmәsi üçün zәruri olan dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә
müәssisә, idarә, tәşkilatların pul vәsaiti fondularının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadә olunması prossesindә
yaranan ictimai münasibәtlәr baça düşülür.
iqtisadi ehtiyacların tәmin edilmәsi üçün zәruri olan inzibati әrazi vahidlәrinin istifadә olunması prossesindә
yaranan ictimai münasibәtlәr başa düşülür.
iqtisadi vә sosial ehtiyacların tәmin edilmәsi üçün zәruri pul vәsaiti fondularının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә
istifadә olunması prossesindә yaranan ictimai münasibәtlәr baça düçülür.

334 maliyyә hansı kateqoriyyaya aiddir

•

pul
iqtisadi
 siyasi
 hüquqi
maliyyә

335 Maliyyәnin Nәzarәt funksiyasi

•

dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların pul vә vәsaiti artır
dövlәtin vә ya digәr pul fondlarına maliyyә ehtiyatlarının daxl olması prossesi, maliyyә ehtiyatlarının
bölüçdurulmәsi vә onlardan nece istifadә edilmzsi vә s. Haqqında daima mәlumat әldә edilir
dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların sәrәncamına daxil olan әmlaka
nәzarәt edir
dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların vә fiziki şәxlәrin pul vәsaitlәrinә
nәzarәt edir.
l dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların sәrәncamından çıxarilan pul
vәsaitlәrinә nәzarәt edir

336 Maliyyәnin Bölgü funksiyası

•

tәşkilatların pul vәsaiti artır
pul dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların vә fiziki şәxlәrin sәrәncamına
daxil olur.
pul dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların sәrәncamından çıxır
әmlak dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların sәrәncamına daxil olur.
dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların pul vә vәsaiti artır

337 Maliyyәnin funksiyaları

•

nәzarәt, yenidәn bölgü
Bölgü, nәzarәt, tәnzimlәmә
vergi yigımı sәrәncamına daxil olur.
yigim,bölgü, yenidәn bölgü.
gömrük yıgımları

338 maddi mәzmuna görә maliyyә

•

dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların yalniz vergi formasında yıgılan pul
vәsaiti fondudur.
dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların pul vәsaiti fondudur
dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların әmlak fondudur
dövlәtin, onun inzibati әrazi vahidlәrinin, habelә müәssisә, idarә, tәşkilatların valyuta vәsaiti fondudur
dövlәtin vәsaitidi

339 Maliyyә” Әrәbcәdәn tәrcümәdә nә demәkdir
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•

iqtisadi mexanizm
pul yıgımı
pulun bölüşdürülmәsi
pul mәnbәyi
pulun paylanması

340 maliyyәnin anlayişi aşagıdakılardan hansıdir

•

maliyyә cәmiyyәtdә pulla baglı mülki münasibәtlәrini tәnzimlәyir
dövlәtin funksiyalarnın yәta keçirilmәsinin tәmin edәn pul vәsaitlәri fondlarinin yaradılması, vә istifadәsi üzrә
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn iqtisadi münasibәtlәr sistemi kimi ifadә olunur
maliyyә cәmiyyәtdә maliyyә münasibәtlәrini tәnzimlәyir
maliyyә cәmiyyәtdә pul münasibәtlәrini tәnzimlәyir
maliyyә cәmiyyәtdә iqtisadi münasibәtlәrini tәnzimlәyir

341 Maliyyә hüququnun mәnbәlәri

•

AR Prezidentinin fәrmanları
hamsı
Vergi mәcәllәsi
AR Konstitusiyası
Budcә haqqında qanun

342 maliyyәfәaliyyәtinin mәzmununa görә bölünür,,,

•

dövlәtin daxili borcları ilә әlaqәdar münasibәtlәr vә.s
hamsı
müәssisәlәrin, idarәlәrin pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi
büdcә, büdcәlәrin vә büdcәdәn kәnar mәqsidli fondların tәikili vә icra olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
vergi münasibәtlәri

343 maliyyә fәaliyyәti iqtisadi meyyara görә hansı qruplara bölünür.

•

ictimai
maliyyә vә qeyri maliyyә xarakterli
iqtisadi
hüquqi
siyasi

344 Maliyyә fәaliyyәtinin funksiyaları aşagıdkılardır

•

pul nişanlarının emisiyası
hamsı
pul vәsaitlәri fondunun sәfәrbәr olması
maliyyә ehtiyatlarından istifadә olunma
dövlәtin maliyyә resurslarının bölüşdirilmәsi

345 Maliyyә hüququnun anlayışı hansıdır?

•

maliyyә cәmiyyәtdә iqtisadi münasibәtlәrini tәnzimlәyir
maliyyә hüququ ictimai inkişafın hәr hansı bir dövründә dövlәtin vәzifә vә funksiyalarının hәyata keçirilmәsinin
tәmin olunması üçün maliyyә faliyyәti prosesindә yaranan ictimai münasibәnlәri nizama salan hüquq normaları
mәcmusudur.
dövlәtin funksiyalarnın yәta keçirilmәsinin tәmin edәn pul vәsaitlәri fondlarinin yaradılması, vә istifadәsi üzrә
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn iqtisadi münasibәtlәr sistemi kimi ifadә olunur
maliyyә cәmiyyәtdә pul münasibәtlәrini tәnzimlәyir
maliyyә cәmiyyәtdә maliyyә münasibәtlәrini tәnzimlәyir

346 Vergi dәrәcәsi

•
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hәr vergi vahidi üçün vergi ölçüsüdür
vergi elementidi .
hamsı
vergi elementi deyil
vergi predmetinin göstәricisidir

347 Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsinin 206cı maddәsinә әsasәn,

•

vergi predmetinin ölçü parametridir.
Vergi bazası vergi elementi kimi vergi predmetinin kәmiyyәt göstәricisidir vә onu ifadә edirvergi elementi kimi
vergi predmetinin keyfiyyәt göstәricisidir vә onu ifadә edir.
gәlir vergisi üçün vergi vahidi kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar üçün 1 ha, qeyrikәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı
torpaqlar üçün 1 kv.m. dir. Vergi vahidi vergi bazasının hәcmini müәyyәn etmәkdә istifadә edilir
torpaq vergisi üçün vergi vahidi kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar üçün 1 ha, qeyrikәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı
torpaqlar üçün 1 kv.m. dir. Vergi vahidi vergi bazasının hәcmini müәyyәn etmәkdә istifadә edilir
Vergi bazası vergi elementi kimi vergi predmetinin kәmiyyәt göstәricisidir vә onu ifadә edir vergi elementi kimi
vergi predmetinin keyfiyyәt göstәricisi deyil

348 vergi miqyası

•

sadә elemenydir.
vergi elementi di .
vergi elementi , predmetinin göstәricisi deyil
vergi predmetinin ölçü parametridir.
vergi elementi deyil

349 Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsinin 12ci maddәsinin 4cü bәndinә әsasәn,

•

vergi elementi kimi vergi predmetinin keyfiyyәt göstәricisidir vә onu ifadә edir.
vergi elementi kimi vergi predmetinin göstәricisi deyil
sadә elemenydir.
vergi elementi deyil
Vergi bazası vergi elementi kimi vergi predmetinin kәmiyyәt göstәricisidir vә onu ifadә edir

350 Vergi bazası

•

vergi elementi deyil
vergi elementi kimi vergi predmetinin göstәricisi deyil
vergi elementi kimi vergi predmetinin keyfiyyәt göstәricisidir vә onu ifadә edir.
vergi elementi kimi vergi predmetinin kәmiyyәt göstәricisidir vә onu ifadә edir
sadә elemenydir.

351 vergi hüquq elmi

•

vergi bazasının azaldılmasına yönәlәn endirimlәr;
xüsusi tәdris kursu olub, tәdris fәnnidir
 heç biri
vergi kreditlәri
maliyyә hüquq elminin tәrkib hissәsidir;

352 Vergi hüququ
heç biri
Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәliödәnişdir.
dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul
vәsaitlәrinin mәcburi ödәnişdir.

•
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•

Azәrbaycan Respublikasında vergi vә digәr ödәmәlәrin müәyyәn edilmәsi, tәtbiqi vә müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrә,
fondlara ödәnilmәsi, habelә vergi nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi, vergi orqanlarının aktlarından, onların vәzifәli
şәxslәrinin hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizliyindәn şikayәt verilmәsi, eyni zamanda vergi qanunvericiliyinin
pozulmasına görә mәsuliyyәt müәyyn edilmәsi zamanı yaranan münasibәtlәri nizama salan maliyyә hüququ
normalarının mәcmusudur.
vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzli ödәnişdәr.

353 vergi hüququ

•

heç biri
maliyyә hüquq elminin tәrkib hissәsidir;
vergi bazasının azaldılmasına yönәlәn endirimlәr;
xüsusi tәdris kursu olub, tәdris fәnnidir
vergi kreditlәri

354 Vergi qanunvericiliyi endirimlәri belә müәyyәn edir:

•

vergi bazasının azaldılmasına yönәlәn endirimlәr;
vergiqoyulmadan müәyyәn obyektlәrin çıxarılması;
vergi kreditlәri
 heç biri
vergi dәrәcәsinin aşağı salınması; vergi mәblәğinin aşağı salınması.

355 Vergi güzәştlәri hansılardı

•

 heç biri
maddi nemәtlәrin istehsalı.
maddi neәtlәrin dövriyyәsi
 vergiqoyulmadan müәyyәn obyektlәrin çıxarılması; vergi bazasının azaldılmasına yönәlәn endirimlәr; vergi
kreditlәri
maddi nemәtlәrin istehlakı

356 Bu hüquqi fakt ӘDV, aksiz, gömrük rüsumu vә s. vergilәrin alınması üçün әsas hesab edilir.

•

heç biri
maddi nemәtlәrin istehlakı.
maddi neәtlәrin dövriyyәsi
maddi nemәtlәrin istehsalı.
artıq ödәnilmiş verginin qaytarılması

357 Bu hüquqi fakt qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlardan verginin alınması, vә ya konkret notarial qaydada
özgәninkilәşdirilmәsi zamanı dövlәt rüsumunun alınması üçün әsasdır vә s.

•

heç biri
maddi neәtlәrin dövriyyәsi
maddi nemәtlәrin istehlakı.
maddi nemәtlәrin istehsalı.
artıq ödәnilmiş verginin qaytarılması

358 Bu hüquqi fakt mәnfәәt vergisi vә gәlir vergisinin alınması üçün әsasdır

•

heç biri
 maddi nemәtlәrin istehsalı.
maddi nemәtlәrin istehlakı. Bu hüquqi fakt ӘDV, aksiz, gömrük rüsumu vә s. vergilәrin alınması üçün әsas hesab
edilir.
maddi neәtlәrin dövriyyәsi
artıq ödәnilmiş verginin qaytarılması

359 Vergi obyekti.
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•

artıq ödәnilmiş verginin qaytarılması
verginin ödnәilmәsini şәrtlәndirәn hüquqi faktlardır.
vergi daşıyıcısı;
vergi mәnbәyi;
vergi güzәştlәri; vergi qanunverciliyinin pozulmasına görә mәsuliyyәt;

360 Verginin әsas elementlәri hansılardı

•

vergiqoyulma metodu; vergi dövrü (hesabat dövrü); verginin ödәnilmәsi qaydası
hamsı
vergi bazası; vergi miqyası; vergi vahidi;
vergi ödәyicisi ,vergi obyekti; vergi predmeti;
vergi dәrәcәsi (stavkası); verginin hesablaşma qaydası vә üsulları; verginin ödәmә müddәti;

361 Vergiinin hansı hüquqi әlamәti göstәrilib

•

vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzli ödәnişdәr.
Vergi – qanunla müәyyәn edilmiş ölçülәrdә vә müddәtlәrdә köçürülәn ödәmәdir. Verginin ölçüsü, daha dәqiq
desәk, dәrәcәsi vә ödәmә müddәti ali hakimiyyәt orqanının qәbul etdiyi xüsusi hüquq aktlarında – qanunlarda
müәyyәn olunur. Başqa heç bir akt verginin bu göstәricilәrini müәyyәn edә bilmәz
Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәliödәnişdir.
«Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt
fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzsiz ödәnişdir».
dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul
vәsaitlәrinin mәcburi ödәnişdir.

362 Vergiinin hansı hüquqi әlamәti göstәrilib

•

vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzli ödәnişdәr.
Vergi dövlәt büdcәsinin әsas mәnbәyini tәşkil edir
Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәliödәnişdir.
«Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt
fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzsiz ödәnişdir».
dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul
vәsaitlәrinin mәcburi ödәnişdir

363 Vergiinin hansı hüquqi әlamәti göstәrilib:

•

vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzli ödәnişdәr.
Vergi – ümummәcburi pul ödәmәsidir
Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәliödәnişdir.
«Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt
fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzsiz ödәnişdir».
dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul
vәsaitlәrinin mәcburi ödәnişdir.

364 Verginin әsas elementlәri hansılardı

•

vergiqoyulma metodu; vergi dövrü (hesabat dövrü); verginin ödәnilmәsi qaydası
hamsı
vergi bazası; vergi miqyası; vergi vahidi;
vergi ödәyicisi ,vergi obyekti; vergi predmeti;
vergi dәrәcәsi (stavkası); verginin hesablaşma qaydası vә üsulları; verginin ödәmә müddәti;
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365 Vergiinin hansı hüquqi әlamәti göstәrilib

•

vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzli ödәnişdәr.
Fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn bu vә ya digәr verginin tәlәb edilmәsi üçün hüquqi әsas olmalıdır. Vergiqoyulmanın
hüquqi әsası, ona hüquqi qüvvә verәn qanundur. Vergi yalnız qanunla tәtbiq edilә, qanunla da lәğv edilә bilәr.
Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәliödәnişdir.
«Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt
fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzsiz ödәnişdir».
dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul
vәsaitlәrinin mәcburi ödәnişdir.

366 Vergiinin hansı hüquqi әlamәti göstәrilib

•

vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzli ödәnişdәr.
vergi – әvәzsiz pul ödәmәsidir. Başqa sözlә, vergi ekvivalentsiz ödәnişdir. Bu xüsusiyyәtinә görә vergi başqa növ
ödәmlәrdәn, mәsәlәn, rüsumlardan fәrqlәnir. Belә ki, rüsum ödәnilmәsi әvәzindә vәtәndaşa müvafiq xidmәt
göstәrilir. Demәli, rüsum әvәzli, vergi isә әvәzsiz ödәmәdir
Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәliödәnişdir.
«Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt
fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzsiz ödәnişdir».
dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul
vәsaitlәrinin mәcburi ödәnişdir.

367 Vergiinin hansı hüquqi әlamәti göstәrilib

•

vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzli ödәnişdәr.
Vergi qaytarılmamaq şәrti ilә alınan ödәmәdir.
Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәliödәnişdir.
«Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt
fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzsiz ödәnişdir».
dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul
vәsaitlәrinin mәcburi ödәnişdir.

368 Vergiinin hansı hüquqi әlamәti göstәrilib

•

vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzli ödәnişdәr.
Eyni bir mәnbәdәn müәyyәn vaxt әrzindә verginin alınması yalnız bir dәfә hәyata keçirilә bilәr (ikiqat
vergiqoyulma istisna tәşkil edir).
Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәliödәnişdir.
«Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt
fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzsiz ödәnişdir».
dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul
vәsaitlәrinin mәcburi ödәnişdir.

369 Vergiinin hansı hüquqi әlamәti göstәrilib

•

vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzli ödәnişdәr.
Vergiqoyulmanın hüquqi әsasından başqa faktiki әsasın da olması zәruridir. Faktiki әsas olmazsa, heç bir
vergitutmadan söhbәt gedә bilmәz. Faktiki әsas vergiqoyulma üçün zәruri olan vә müvafiq subyektlәrdә vergi
öhdәliklәri yaradan şәrtlәrin mәcmusudur. Verginin faktiki әsası kimi gәlir, әmlak vә s. obyektlәri misal göstәrә
biliәrik.
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Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәliödәnişdir.
«Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt
fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzsiz ödәnişdir».
dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul
vәsaitlәrinin mәcburi ödәnişdir.

370 Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsinin 11ci mddәsindә deyilir

•

heç biri.
«Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt
fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzsiz ödәnişdir».
dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul
vәsaitlәrinin mәcburi ödәnişdir
Vergi – dövlәtn vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәliödәnişdir.
vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә, habelә mәqsәdli dövlәt fondlarına köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzli ödәnişdәr.

371 dövlәtin әsas gәlir mәnbәyi

•

 yığımlar
 Hamsı
 rüsum,
 vergi,
 cәrimәlәr,

372 Dövriyyә hәcminin sәviyyәsinә görә, regionlar üzrә fәrqlәnәn vergi növü hansıdır?

•

diferensial vergi
sadәlәşdirilmiş vergi
mәnfәәt vergisi
әlavә dәyәr vergisi
aksizlәr

373 Konstitusiyanın 94cü maddәsinә görә respublikamızda maliyyә fәaliyyәtinin, vergi vә rüsumların
ümumi әsaslarının müәyyәn edilmәsi sәlahiyyәti mәxsusdur?

•

Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinә
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr nazirliyinә
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә nazirliyinә

374 Vergiqoyulmada neçә qrup prinsiplәr fәrqlәndirilir

•

6.0
3.0
5.0
2.0
9.0

375 Vergi sistemi

•

– tәşkilatihüquqi vә iqtisadi vahidliyә malik olmayan vergilәrin mәcmusudur
tәşkilatihüquqi vә iqtisadi vahidliyә malik ayrıayrı vergilәrin mәcmusudur.
– pәrakәndә vergilәrin mәcmusudur
– tәşkilatihüquqi vә iqtisadi vahidliyә malik bütöv bir sistemdir
sosialiqtisadi vahidliyә malik ayrıayrı vergilәrin mәcmusudur
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376 Azәrbaycan Respublikasında qeyrirezident hüquqi şәxsin vә ya qeyrirezident fiziki şәxsin daimi
nümayәndәliyi

•

vergi yığan şәxslәr
daimi nümayәndәlik
banklar (kredit tәşkilatları)
vergi agentlәri
qarşılıqlı surәtdә asılı olan şәxslәr

377 vergi vә rüsumları bilavasitә yığan şәxslәrdir.

•

daimi nümayәndәlik
 vergi yığan şәxslәr
banklar (kredit tәşkilatları)
vergi agentlәri
qarşılıqlı surәtdә asılı olan şәxslәr

378 Vergi Mәcәllәsinin 10cu vә 75ci maddәlәrinә әsasәn vergi vә rüsumların büdcәyә köçürülmәsinә dair
ödәmә tapşırıqlarını icra edәn idarәlәr.

•

 daimi nümayәndәlik
banklar (kredit tәşkilatları)
qarşılıqlı surәtdә asılı olan şәxslәr
vergi agentlәri
vergi yığan şәxslәr

379 Vergi Mәcәllәsinin 18ci maddәsinә әsasәn aralarındakı münasibәt fәaliyyәtlәrinin iqtisadi nәticәlәrinә
vә ya onların tәmsil etdiyi şәxslәrin fәaliyyәtinә bilavasitә tәsir göstәrә bilәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәr
kimdir

•

vergi yığan şәxslәr
banklar (kredit tәşkilatları)
vergi agentlәri
daimi nümayәndәlik
qarşılıqlı surәtdә asılı olan şәxslәr

380 Vergi Mәcәllәsinin 17ci maddәsinә әsasәn bunlar vergini hesablamağa, onu vergi ödәyicisindәn
tutmağa vә tәyinatı üzrә büdcәyә köçürmәyә borclu olan şәxslәr kimdir

•

daimi nümayәndәlik
vergi agentlәri
qarşılıqlı surәtdә asılı olan şәxslәr
banklar (kredit tәşkilatları)
vergi yığan şәxslәr

381 banklar (kredit tәşkilatları)

•

vergi vә rüsumları bilavasitә yığan şәxslәrdir
Vergi Mәcәllәsinin 10cu vә 75ci maddәlәrinә әsasәn vergi vә rüsumların büdcәyә köçürülmәsinә dair ödәmә
tapşırıqlarını icra edәn idarәlәr
Vergi Mәcәllәsinin 18ci maddәsinә әsasәn aralarındakı münasibәt fәaliyyәtlәrinin iqtisadi nәticәlәrinә vә ya
onların tәmsil etdiyi şәxslәrin fәaliyyәtinә bilavasitә tәsir göstәrә bilәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәr
Vergi Mәcәllәsinin 17ci maddәsinә әsasәn bunlar vergini hesablamağa, onu vergi ödәyicisindәn tutmağa vә
tәyinatı üzrә büdcәyә köçürmәyә borclu olan şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasında qeyrirezident hüquqi şәxsin vә ya qeyrirezident fiziki şәxsin daimi nümayәndәliyi

382 vergi yığan şәxslәr

•

Vergi Mәcәllәsinin 10cu vә 75ci maddәlәrinә әsasәn vergi vә rüsumların büdcәyә köçürülmәsinә dair ödәmә
tapşırıqlarını icra edәn idarәlәr.
56/103

22.12.2016

•

vergi vә rüsumları bilavasitә yığan şәxslәrdir.
Vergi Mәcәllәsinin 18ci maddәsinә әsasәn aralarındakı münasibәt fәaliyyәtlәrinin iqtisadi nәticәlәrinә vә ya
onların tәmsil etdiyi şәxslәrin fәaliyyәtinә bilavasitә tәsir göstәrә bilәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәr
Vergi Mәcәllәsinin 17ci maddәsinә әsasәn bunlar vergini hesablamağa, onu vergi ödәyicisindәn tutmağa vә
tәyinatı üzrә büdcәyә köçürmәyә borclu olan şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasında qeyrirezident hüquqi şәxsin vә ya qeyrirezident fiziki şәxsin daimi nümayәndәliyi

383 daimi nümayәndәlik

•

Vergi Mәcәllәsinin 10cu vә 75ci maddәlәrinә әsasәn vergi vә rüsumların büdcәyә köçürülmәsinә dair ödәmә
tapşırıqlarını icra edәn idarәlәr.
Vergi Mәcәllәsinin 17ci maddәsinә әsasәn bunlar vergini hesablamağa, onu vergi ödәyicisindәn tutmağa vә
tәyinatı üzrә büdcәyә köçürmәyә borclu olan şәxslәr
Vergi Mәcәllәsinin 18ci maddәsinә әsasәn aralarındakı münasibәt fәaliyyәtlәrinin iqtisadi nәticәlәrinә vә ya
onların tәmsil etdiyi şәxslәrin fәaliyyәtinә bilavasitә tәsir göstәrә bilәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasında qeyrirezident hüquqi şәxsin vә ya qeyrirezident fiziki şәxsin daimi nümayәndәliyi
vergi vә rüsumları bilavasitә yığan şәxslәrdir.

384 qarşılıqlı surәtdә asılı olan şәxslәr

•

Vergi Mәcәllәsinin 10cu vә 75ci maddәlәrinә әsasәn vergi vә rüsumların büdcәyә köçürülmәsinә dair ödәmә
tapşırıqlarını icra edәn idarәlәr.
Vergi Mәcәllәsinin 18ci maddәsinә әsasәn aralarındakı münasibәt fәaliyyәtlәrinin iqtisadi nәticәlәrinә vә ya
onların tәmsil etdiyi şәxslәrin fәaliyyәtinә bilavasitә tәsir göstәrә bilәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasında qeyrirezident hüquqi şәxsin vә ya qeyrirezident fiziki şәxsin daimi nümayәndәliyi
Vergi Mәcәllәsinin 17ci maddәsinә әsasәn bunlar vergini hesablamağa, onu vergi ödәyicisindәn tutmağa vә
tәyinatı üzrә büdcәyә köçürmәyә borclu olan şәxslәr
vergi vә rüsumları bilavasitә yığan şәxslәrdir.

385 vergi agentlәri

•

Vergi Mәcәllәsinin 10cu vә 75ci maddәlәrinә әsasәn vergi vә rüsumların büdcәyә köçürülmәsinә dair ödәmә
tapşırıqlarını icra edәn idarәlәr.
Vergi Mәcәllәsinin 17ci maddәsinә әsasәn bunlar vergini hesablamağa, onu vergi ödәyicisindәn tutmağa vә
tәyinatı üzrә büdcәyә köçürmәyә borclu olan şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasında qeyrirezident hüquqi şәxsin vә ya qeyrirezident fiziki şәxsin daimi nümayәndәliyi
Vergi Mәcәllәsinin 18ci maddәsinә әsasәn aralarındakı münasibәt fәaliyyәtlәrinin iqtisadi nәticәlәrinә vә ya
onların tәmsil etdiyi şәxslәrin fәaliyyәtinә bilavasitә tәsir göstәrә bilәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәr
vergi vә rüsumları bilavasitә yığan şәxslәrdir.

386 Vergi orqanlarının hüquqları vә vәzifәlәri verilmişdir

•

Vergi Mәcәllәsinin 30cu maddәsindә
Vergi Mәcәllәsinin 23cü vә 24cü maddәlәrindә
Gömrük Mәcәllәsindә
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
Vergi Mәcәllәsinin 25cü vә 26cü maddәlәrindә

387 vergi orqanlarının fәaliyyәt prinsiplәrini hansılardı

•

vergi orqanları fәaliyyәtindә mәqsәdyönlülük prinsipi.
hamsı
vergi orqanları sisteminin müstәqilliyi prinsipi vәn operativliyi (çevikliyi) prinsipi;
vergi orqanları sisteminin vahidliyi prinsipi vә stabilliyi prinsipi;
vergi orqanları fәaliyyәtindә qanunçuluq prinsipi;

388 «Azәrbaycan Respublikası Dövlәt vergi orqanlarında xidmәt haqqında» Әsasnamә tәsdiq edilmişdir.

•

Azәrbaycan Respublikası Preztdentinin10 iyun 1997i il tarixli Fәrmanı ilә
Azәrbaycan Respublikası Preztdentinin12 iyun 2001i il tarixli Fәrmanı ilә
Azәrbaycan Respublikası Preztdentinin11 iyun 2008i il tarixli Fәrmanı ilә
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Azәrbaycan Respublikası Preztdentinin10 iyun 2000i il tarixli Fәrmanı ilә
Azәrbaycan Respublikası Preztdentinin12 iyun 2003i il tarixli Fәrmanı ilә

389 İdarәçilik ierarxiyası üzrә vergi orqanları sistemi hansı sәviyyәli quruluşa malikdir:

•

federativ
respublika (habelә muxtar respublika) sәviyyәsindә; yerli sәviyyәdә, yәni şәhәr, rayon vә şәhәrlәrdә dә rayonlar
üzrә
milli
beynәlxalq
muxtar

390 Azәrbaycanda vergi orqanları neçәncı ildәn fәaliyәt göstәrir

•

1996ci ildәn
1992ci ildәn
1991ci ildәn
1995ci ildәn
1998ci ildәn

391 Vergi orqanlarının fәaliyyәtinin predmetini nәr tәşkil edir:

•

bildiriş üzrә verginin ödәnilmәsi
vergilәrin hesablanmasının düzgünlüyü; vergi ödәnişinin tamlığı; vergi ödәnişinin vaxtında aparılması
gәlir mәnbәyindә verginin ödәnilmәsi;
vergilәrin deklarativ üsulla ödәnilmәsi;
kadastr üsulu ilә verginin ödәnilmәsi;

392 Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 20ci maddәsinә әsasәn,

•

vergi orqanları hakimiyyәt sәlahiyyәtlәri ilә tәmin edilmiş dövlәt orqanıdır
vergi orqanları müstәqil orqanıdır.
vergi orqanları cәza tәynemә funksiyasını hәyata keçirir
vergi orqanları sifariş hәyata keçirәn orqanıdır.
vergi orqanları sәlahiyyәtsiz orqanıdır.

393 Vergi ödәyicilәrin aşağıdakı vәzifәlәri vardır:

•

vergi orqanlarına qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan müddәtlәrdә vә qaydalarda hesabatlar tәqdim etmә
Hamsı
vergi orqanlarında hüquqi vә ya fiziki şәxs kimi uçota durmaq;
qanunla müәyyәn edilmiş vergilәri ödәmәk;
gәlir vә vergitutma obyektlәrinin uçotunu aparmaq;

394 vergi ödәyicilәrin hüquqları

•

qanunla müәyyәn edilmiş vergi güzәştlәrindәn istifadә etmәk vә s.
hamsı
qüvvәdә olan normativ hüquqi aktlar haqqında, özlәrinin hüquq vә vәzifәlәri, vergi orqanlarının vәzifәli
şәxslәrinin sәlahiyyәtlәri haqqında yazılı izahatlar almaq;
vergi orqanlarından vergi qanunvericiliyinin tәtbiq edilmәsi mәslәlәrinә dair yazılı izahatlar almaq;
artıq ödәnilmiş vә ya artıq tutulmuş vergilәrin vaxtında geri qaytarılmasını vә ya әvәzlәşdirilmәsini tәlәb etmәk;

395 Vergi ödәyicilәrinin aşağıdakı hüquqları vardır:

•

vergi orqanlarına qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan müddәtlәrdә vә qaydalarda hesabatlar tәqdim etmә
Heç biri
vergi orqanlarında hüquqi vә ya fiziki şәxs kimi uçota durmaq;
qanunla müәyyәn edilmiş vergilәri ödәmәk;
gәlir vә vergitutma obyektlәrinin uçotunu aparmaq;
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396 vergi hüquq münasibәtlәrindә aşağıdakı subyektlәr işitrak edir:

•

büdcәdәnkәnar fondların orqanları.
hamsı
vergi orqanları; gömrük orqanları;
vergi ödәyicilәr; vergi agentlәri;
maliyyә orqanları;vergi vә rüsum yığan şәxslәr;

397 Vergi hüquq münasibәtlәrinә aşağıdakılar şamil edilir:

•

 vergi nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi prosesindә yaranan münasibәtlәr;
hamsı
Azәrbaücan Respublikasının vergi sisteminin yaradılması vә tәkmillәşdirilmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr;
respublikanın vergi siyasәtinin işlәnib hazırlanması ilә әlaqәdar münasibәtlәr;
vergi vә ödәmәlәrin müәyyәn edilmәsi, tәtbiqi vә alınması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
vergi orqanlarının aktlarından, hәmin orqanların vәzifәli şәxslәrinin hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizliyindәn şikayәt
verilmәsi prosesindә yaranan münasibәtlәr; vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә vergi ödәyicilәrinin
mәsuliyyәti ilә әlaqәdar münasibәtlәr

398 vergi haqqında qanunların geriyә şamil edilmәmәsi

•

Qәbul olunmuş qanun özündәn әvvәlki qanunların tәnzim etdiyi münasibәtlәrә tәtbiq edilmәmәlidir.
Azәrbaycan Respbulikası Konstitusiyasının 144cü maddәsinin VII hissәsinә görә yalnız fiziki vә hüquqi şәxslәrin
hüquqi vәziyyәtini yaxşılaşdıran, hüquq mәsuliyyәtini aradan qaldıran vә ya yüngüllәşdirәn normativ hüquqi
aktların qüvvәsi geriyә şamil edilir
vergilәr vergi ödәyicilәrin siyasi, ideoloci, etnik, konfessional vә digәr xüsusiyyәtlәrinә görә müәyyәn edilә
bilmәz vә diskriminasiya xarakteri daşıya bilmәz.
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 81 vә 94cü maddәlәrinә әsasәn, vergilәr haqqında qanunların qәbulu,
onlara әlavә vә dәyişikliklәr qanunverici orqan kimi yalnız Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi tәrәfindәn
qәbul edilә bilәr.
qanunlarda verginin bütün әsas elementlәrinin müәyyәn edilmәsi ilә tәmin edilir. Vergi qanunvericiliyi elә tәrzdә
formalaşdırılmalıdır ki, hәr bir vergi ödәyici hansı vergilәri hansı qaydada, nә vaxt vә hansı mәblәğdә ödәmәli
olduğunu dәqiq bilmiş olsun.

399 Vergiqoyulmanın ümumiliyi nәdir

•

Qәbul olunmuş qanun özündәn әvvәlki qanunların tәnzim etdiyi münasibәtlәrә tәtbiq edilmәmәlidir.
hәr bir kәs heç bir istisna olmadan qanunla müәyyәn edilmiş vergi vә rüsumları ödәmәlidir.
vergilәr vergi ödәyicilәrin siyasi, ideoloci, etnik, konfessional vә digәr xüsusiyyәtlәrinә görә müәyyәn edilә
bilmәz vә diskriminasiya xarakteri daşıya bilmәz
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 81 vә 94cü maddәlәrinә әsasәn, vergilәr haqqında qanunların qәbulu,
onlara әlavә vә dәyişikliklәr qanunverici orqan kimi yalnız Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi tәrәfindәn
qәbul edilә bilәr.
qanunlarda verginin bütün әsas elementlәrinin müәyyәn edilmәsi ilә tәmin edilir. Vergi qanunvericiliyi elә tәrzdә
formalaşdırılmalıdır ki, hәr bir vergi ödәyici hansı vergilәri hansı qaydada, nә vaxt vә hansı mәblәğdә ödәmәli
olduğunu dәqiq bilmiş olsun.

400 vergi hüququnun prinsiplәrini göstәr

•

vergi vә ödәmәlәr haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunları vә normaları beynәlxalq qanun vә normalara zidd
olarsa, beynәlxalq qanun vә normaların üstünlüyü prinsipi.
Hamsı
dövlәt maraqları ilә vergi hüquq münasibәti iştirakçılarının mәnafelәrinin uzlaşması;
vergi haqqında qanunların geriyә şamil edilmәmәsi;
hәr kәsin öz gәlirindәn eyni növ vergiyә bir dәfәdәn artıq cәlb edilmәsinin yol verilmәzliyi prinsipi;

401 vergi hüququnun prinsiplәrini göstәr

•

vergilәrin iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması prinsipi; vergi alınmasının bәrabәrliyi prinsipi;
Hamsı
vergi vә ödәmәlәrin qanuniliyi prinsipi;
vergiqoyulmanın ümumiliyi prinsipi;
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konstitusion hüquq vә azadlıqların hәyata keçirilmәsinә maneәçilik törәdәn vergilәr müәyyәn edilmәsinin
yolverilmәzliyi prinsipi;

402 bildiriş üzrә verginin ödәnilmәsi nәyi göstәrir

•

Vergi ödәyicilәr tәrәfindәn vergilәr qanunvericilikdә dәqiq müәyyәn edilmiş müddәtdә ödәnilmәlidir.
vergitutma obyektinin dәyәri vә sahәsi әsasında vergi orqanının vә ya bәlәdiyyәnin hesabladığı mәblәğ üçün
tәqdim etdiyi tәdiyyә bildirişi әsasında vergi ödәyicisi tәrәfindәn verginin ödәnilmәidir.
müәyyәn hәcmdә gәlirdәn vergi çıxıldıqdan sonra gәlirin qalan hissәsi vergi ödәyiciyә tәqdim olunur
verginin ödәnilmәsi vergi ödәyicisindәn müvafiq müddәtlәrdә vergi orqanına özünün gәlirlәri vә xәrclәri
haqqında, gәlir mәnbәlәri, güzәştlәri vә s. haqqında rәsmi sәnәd – bәyәnnamә tәqdim edilmәsini nәzәrdә tutur.
vergi obyektin zahiri әlamәtlәrinә vә onun orta gәlirlilik dәrәcәsinә görә müәyyәn olunur.

403 kadastr üsulu ilә verginin ödәnilmәsi nәyi göstәrir

•

Vergi ödәyicilәr tәrәfindәn vergilәr qanunvericilikdә dәqiq müәyyәn edilmiş müddәtdә ödәnilmәlidir.
vergi obyektin zahiri әlamәtlәrinә vә onun orta gәlirlilik dәrәcәsinә görә müәyyәn olunur.
müәyyәn hәcmdә gәlirdәn vergi çıxıldıqdan sonra gәlirin qalan hissәsi vergi ödәyiciyә tәqdim olunur
verginin ödәnilmәsi vergi ödәyicisindәn müvafiq müddәtlәrdә vergi orqanına özünün gәlirlәri vә xәrclәri
haqqında, gәlir mәnbәlәri, güzәştlәri vә s. haqqında rәsmi sәnәd – bәyәnnamә tәqdim edilmәsini nәzәrdә tutur.
vergitutma obyektinin dәyәri vә sahәsi әsasında vergi orqanının vә ya bәlәdiyyәnin hesabladığı mәblәğ üçün
tәqdim etdiyi tәdiyyә bildirişi әsasında vergi ödәyicisi tәrәfindәn verginin ödәnilmәidir.

404 gәlir mәnbәyindә verginin ödәnilmәsi nәyi göstәrir

•

Vergi ödәyicilәr tәrәfindәn vergilәr qanunvericilikdә dәqiq müәyyәn edilmiş müddәtdә ödәnilmәlidir.
verginin ödәnilmәsi vergi ödәyicisindәn müvafiq müddәtlәrdә vergi orqanına özünün gәlirlәri vә xәrclәri
haqqında, gәlir mәnbәlәri, güzәştlәri vә s. haqqında rәsmi sәnәd – bәyәnnamә tәqdim edilmәsini nәzәrdә tutur.
vergi obyektin zahiri әlamәtlәrinә vә onun orta gәlirlilik dәrәcәsinә görә müәyyәn olunur.
 müәyyәn hәcmdә gәlirdәn vergi çıxıldıqdan sonra gәlirin qalan hissәsi vergi ödәyiciyә tәqdim olunur
vergitutma obyektinin dәyәri vә sahәsi әsasında vergi orqanının vә ya bәlәdiyyәnin hesabladığı mәblәğ üçün
tәqdim etdiyi tәdiyyә bildirişi әsasında vergi ödәyicisi tәrәfindәn verginin ödәnilmәidir.

405 Deklarativ üsulla nәyi göstәrir

•

vergitutma obyektinin dәyәri vә sahәsi әsasında vergi orqanının vә ya bәlәdiyyәnin hesabladığı mәblәğ üçün
tәqdim etdiyi tәdiyyә bildirişi әsasında vergi ödәyicisi tәrәfindәn verginin ödәnilmәidir.
Vergi ödәyicilәr tәrәfindәn vergilәr qanunvericilikdә dәqiq müәyyәn edilmiş müddәtdә ödәnilmәlidir
müәyyәn hәcmdә gәlirdәn vergi çıxıldıqdan sonra gәlirin qalan hissәsi vergi ödәyiciyә tәqdim olunur
vergi obyektin zahiri әlamәtlәrinә vә onun orta gәlirlilik dәrәcәsinә görә müәyyәn olunur.
verginin ödәnilmәsi vergi ödәyicisindәn müvafiq müddәtlәrdә vergi orqanına özünün gәlirlәri vә xәrclәri
haqqında, gәlir mәnbәlәri, güzәştlәri vә s. haqqında rәsmi sәnәd – bәyәnnamә tәqdim edilmәsini nәzәrdә tutur.

406 Verginin ödәnilmәsinin üsullarını gәstәr:

•

bildiriş üzrә verginin ödәnilmәsi.
hamsı
gәlir mәnbәyindә verginin ödәnilmәsi;
deklarativ üsulla verginin ödәnilmәsi
kadastr üsulu ilә verginin ödәnilmәsi;

407 Verginin ödәnilmәsinin üsullarını gәstәr:

•

bildiriş üzrә verginin ödәnilmәsi.
hamsı
gәlir mәnbәyindә verginin ödәnilmәsi;
deklarativ üsulla verginin ödәnilmәsi
kadastr üsulu ilә verginin ödәnilmәsi;

408 verginin ödәnilmәsi qaydasınıә göstәr
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•

verginin ödәnilmәsi faktı üzәrindә nәzarәt.
hamsı
vergi vәsaitlәrinin vәziyyәti (birqayda olaraq Azәrbaycan Respublikasında vkrgilәr milli pul vahidi olan manatla
ödәnilmәlidir);
verginin büdcәyә, yaxud büdcәdәnkәnar fonda istiqamәtlәndirilmәsi;
ödәmә mexanizmi.;

409 Vergi dәrәgәlәrinin hansı növü vardır:

•

vergi vahidi
sabit pul mәblәğindә vergi dәrәcәlәri; faiz dәrәcәlәri (advalor dәrәcә).
vergi predmetinin
vergi elementi
vergi faizi

410 Heç kәs qanunla nәzәrdә tutulmuş әsaslar olmadan vә qanunla göstәrilmiş hacmdә әlavә vergilәr vә
başqa dövlәt ödәnişlәri ödәmәyә mәcbur edilә bilinmәz” hesab edilir ?

•

Vergi hüququ
Konstitusiya hüquq
Tәbii hüquq
Mülkü hüquq
Beynәlxalq hüquq

411 Vergilәrin vә digәr mәcburi dövlәt ödәnişlәrinin tam hәcmdә vә vaxtında ödәnilmәsi öhdәliyi
aşağıdakılardan hansında tәsbit olunmuşdur?

•

Konstitusiya qanununda
Konstitusiyada
Vergi Mәcәllәsindә
Mülki Mәcәllәdә
Cinayәt Mәcәllәsindә

412 Aşağıdakılardan hansı vergi hüquq münasibәtlәrinin subyekti deyil?

•

bәlәdiyyә orqanları
әdliyyә orqanları
dövlәt orqanları
vergi ödәyicilәri
vergilәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәli şәxslәr

413 İerarxiya üzrә vergi hüququnun ali qanunvericilik aktı hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının konstitusiyası
әlavә dәyәr vergisi haqqında qanun
ikiqat verqitutma haqqında qanun
mәnfәәt vergisi haqqında qanun

414 Vergi hüququ ilә bağlı olan hansı akt 11.07.2000ci ildә qәbul olunmuş vә 01.01.2001ci il tarixindә
qüvvәyә minmişdir?

•

mәnfәәt vergisi haqqında qanun
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi
ikiqat verqitutma haqqında qanun
әlavә dәyәr vergisi haqqında qanun

415 Konstitusiyanın 73cü maddәsinә әsasәn?
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•

“qanunla tәyin edilmiş vergilәri vaxtında ödәmәk hәr kәsin borcudur”
“qanunla müәyyәn edilmiş vergilәri vә başqa dövlәt ödәnişlәrini tam hәcmdә vә vaxtında ödәmәk hәr kәsin
borcudur”
“qanunla dövlәt rüsumlarını tam hәcmdә vә vaxtında ödәmәk hәr kәsin borcudur”
“vergilәri tam hәcimdә vә vaxtında ödәmәk hәr kәsin borcudur”
“qanunla tәyin edilmiş dövlәt rüsumlarını tam hәcimdә vә vaxtında ödәmәk hәr kәsin borcudur”

416 Vergi hüququnun aşağıdakı fәrqlәndirici cәhәti düzgün deyil?

•

vergi hüququ fiziki vә hüquqi şәxslәrin öhdәliklәrini müәyyәn edir
vergi hüququ maliyyә sistemini müәyyәn edәn hüquq normaları sistemidir
vergi hüququ predmetli institutdur
vergi hüququ mülkiyyәtli subyektlәrin ümumi icbari davranış qaydalarını vә vәzifәli şәxslәr üçün sәlahiyyәtverici
müddәaları birlәşdirәn normalar sistemidir
vergi hüququ vergi ödәmәlәrinin müәyyәn edilmәsi vә alınması üzrә ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyir

417 Vergi hüququnun predmetini tәşkil edәn ictimai münasibәtlәrә aşağdakı aid deyil?

•

vergilәrin hesablanması vә tutulması prosesindә yaranan münasibәtlәr
pul münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi zamnı yaranan münasibәtlәr
vergi vә vergi xarakterli ödәmәlәrin tәtbiqi ilә әlaqәdar olan münasibәtlәr
dövlәt vә yerli büdcәlәrә daxil olan vergi vә vergi xarakterli digәr ödәmәlәrin müәyyәn edilmәsi prosesindә
yaranan münasibәtlәr
vergi nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindә yaranan münasibәtlәr

418 Hansı hallarda ӘDV sıfır (0) dәrәcә ilә tutulur:

•

beynәlxalq uçuşlar üçün işlәdilәn yanacaqsürtkü materiallarının vә digәr texniki әşyaların tәqdim edilmәsi ilә
bağlı olan nәqliyat xidmәtlәri vә ya digәr xidmәtlәrin göstәrilmәsi vә s.
Hamsı
xaricdәn alınan әvәzsiz maliyyә yardımları (qarntlar) hesabına malların alınması, işlәrin görülmәsi, xidmәtlәrin
göstәrilmәsi vә bunların idxalı;
xarici ölkәlәrin diplomatik vә analoci nümayәndәliklәrinin rәsmi istifadәsi, habelә bunların diplomatik, inzibati
vә texniki işçilәrinin, habelә onlarla yaşayan ailә üzvlәrinin şәxsi istifadәsi üçün nәzәrdә tutulan mal vә
xidmәtlәr;
beynәlxal yük vә sәrnişinlәrin daşınması,

419 Vergi Mәcәllәsinin 7ci maddәsindә nә gәstәrilir

•

 hüquqi şәxslәrdәn әmlak vergisi
Naxçıvan MRda tutulan vergilәr
hüquqi yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi;
 әlavә dәyәr vergisi; aksizlәr;

420 göstәrilәnlәrdәn hansı umumdövlәt vergisi deyil

•

hüquqi şәxslәrdәn әmlak vergisi;
reklam vergisi;
hüquqi şәxslәrdәn mәnfәәt vergisi;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi;
әlavә dәyәr vergisi; aksizlәr;

421 göstәrilәnlәrdәn hansı umumdövlәt vergisi deyil

•

heç biri
hüquqi yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi;
әlavә dәyәr vergisi; aksizlәr;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi;
hüquqi şәxslәrdәn әmlak vergisi;
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422 göstәrilәnlәrdәn hansı yerli vergi deyil

•

 yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi
 sadәlәşdirilmiş sistem üzrә vergi;
 fiziki şәxslәrdәn әmlak vergisi;
fiziki şәxslәrdәn torpaq vergisi;
 reklam vergisi;

423 Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsinin 6cı maddәsinә әsasәn ümumdövlәt vergilәrinә
aşağıdakılar aiddir:

•

rüsum ödәmәlәri;sadәlәşdirilmiş sistem üzrә vergi;mәdәn vergisi.
hamsı
әlavә dәyәr vergisi; aksizlәr;hüquqi şәxslәrdәn әmlak vergisi;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi; hüquqi şәxslәrdәn mәnfәәt vergisi;
hüquqi şәxslәrdәn torpaq vergisi; yol vergisi;

424 yığımlar nәdir

•

 Heç biri
vergi olmayıb, müәyyәn hüquqdan istifadә etmәyә vә ya fәaliyyәt göstәrmәk hüququ әldә etmәyә görә alınan
әvәzli ödәmәdir.
 vergiyә mәxsus hüquqi әlamәtlәr olmayan mәcburi ödәmәdir.
qanunla müәyyәn edilmiş hәcmlәrdә vә müddәtlәrdә hüquqi vә fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn dövlәt büdcәsinә
alınan ümummәcburi, fәrdiәvәzsiz pul ödәmәsidir.
 hәr hansı bir şәxs tәrәfindәn müvafiq dövlәt orqanlarına müraciәt olunduqda birdәfәlik ödәnilәn әvәzli ödәmәdir

425 rüsumlar nәdir

•

vergi olmayıb, müәyyәn hüquqdan istifadә etmәyә vә ya fәaliyyәt göstәrmәk hüququ әldә etmәyә görә alınan
әvәzli ödәmәdir
 hәr hansı bir şәxs tәrәfindәn müvafiq dövlәt orqanlarına müraciәt olunduqda birdәfәlik ödәnilәn әvәzli ödәmәdir
 vergiyә mәxsus hüquqi әlamәtlәr olmayan mәcburi ödәmәdir.
 Heç biri
qanunla müәyyәn edilmiş hәcmlәrdә vә müddәtlәrdә hüquqi vә fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn dövlәt büdcәsinә
alınan ümummәcburi, fәrdiәvәzsiz pul ödәmәsidir.

426 Vergi hüquq münasiәtlәrinin subyekti deyil

•

bәlәdiyyәlәr
yerli özünü idarәetmә
bәlәdiyyә orqanları
vergilәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar şәxslәr
әdliyyә orqanları

427 Vergi mәcәllәsi neçәnci ildә qәbul edilib

•

1 yanvar 2000 ci il
1 yanvar 2001ci il
12 dekabr 2000ci il
11 iyul 2000ci il
11 iyul 2001ci il

428 AR Vergilәr nazirliyinin funksiyaları
analitik vә statistis fәaliyyәt
vergi qanunvericiliyinin tәtbiqinә dair tәlimatlar, metodik göstәrişlәr vә digәr sәnәdlә işlәyib hazırlamaq vә nәşr
etmәk
beynәlxalq maliyyә vә vergi tәşkilatları ilә әmәkdaşlıq
yerli hakimiyyәt orqanları vә digәr tәşkilatlar tәrәfinsәn qәbul olunmuş vә vergiqoymaya aid olan aktlara nәzarәt

•
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•

hamsı

429 Vergi siyasәtinin әsas mәqsәdlәri

•

stimullaşdırma, vergiqoyma;
tәnzimlәmә, stimullaşdırma;
vergiqoyma; nәzarәt;
fiskal, tәnzimlәmә, nәzarәt;
fiskal, büdcәyә pul vәsaitinin yığılması;

430 Vergi hüququ hansı iqtisadi hüquq sahәsinin institutu hesab edilir?

•

tәsәrrüfat hüququnun
büdcә hüququnun
inzibati hüququn
maliyyә hüququnun
mülki hüququn

431 Manat nә vaxtdan ölkәnin yeganә ödәniş vasitәsi olub?

•

2001ci il yanvarin 8dәn
1999cu il yanvarin 1dәn
1992ci il yanvarin 1dәn
1994cü il yanvarin 1dәn
2006ci il yanvarin 8 –dәn

432 Azәrbaycan Respublikasının Bank vә Bank fәaliyyәti haqqında qanun nә vaxt qәbul edilib.

•

5 yanvar 2000 ci il
10 iyun 2001ci il
31 yanvar 2001ci il
10 iyun 1997ci il
14 iyun1996ci il

433 Azәrbaycan Respublikasının Milli Bank haqqında qanun nә vaxt qәbul edilib.

•

10 iyun 2001ci il
31 yanvar 2001ci il
14 iyun1996ci il
5 yanvar 2000 ci il
10 iyun 1996ci il

434 Bankların hüuqi vәziyyәti hansılardır

•

Banklar yoxlamanı hәyata keçirir
Banklar tәftiş s hәyata keçirir
Banklar audit sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirir
dövlәt idarәçilik orqanları vә nәzarıt orqanları kimi; sahibkarliq fәaliyyәti göstәrәn hüquqi şәxs kimi
Banklar cәrimәetmә hәyata keçirir

435 Hәr bir hesablaşmanın sonu nә ilә nәticәlәnir?

•

hesablaşmaların ümumi rejimini müәyyәn etmәklә
naqdsız hesablaşma ilә;
ödәnişlә;
bank xidmәtlәri tәqdim edilmәsi ilә;
bank hesablaşması ilә;

436 Banklar hansı tәşkilatlarda tәrәfdaş, şәrik vә ya payçı kimi iştirak edә bilәrlәr?
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•

kommersiya
qeyrihökumәt tәşlikatları;
nәqliyyat;
tikinti;
sığorta;

437 Bank hüququnun müstәqil hüquq sahәsi kimi ayırmaq üçün nәyi müәyyәn etmәk lazımdır?

•

predmetini, qanunvericilik sahәsini;
heç bir hüquq sahәsindәn asılılı olmaması;
metodunu, knsepsiyasını;
qanunvericilik sahәsini
predmetini, metodunu;

438 Aşağıdakılardan hansı Mәrkәzi Bankın funksiyası deyil?

•

dövlәtin pul vә valyuta siyasәtini müәyyәn edir
manatın mәzәnnәsinә mütәmadi olaraq nәzarәt edir
dövlәt büdcәsinin layihәsini tәrtib edir
valyuta tәnzimini hәyata keçirir, beynәlxalq qızılvalyuta ehtiyatlarını saxlayırbank sisteminә nәzarәti hәyata
keçirir
bank sisteminә nәzarәti hәyata keçirir

439 Bank Mәrkәzi Bankdan aldığı lisenziya әsasında aşağıdakı fәaliyyәt növü ilә mәşğul ola bilmәz?

•

kreditlәrә vә kredit qabiliyyәtinin yoxlanılmasına dair informasiya verilmәsi vә xidmәtlәr göstәrilmәsi
dövlәt әmlakının reyistri ilә bağlı zәruri bazanı formalaşdırmaq
maliyyә müşaviri, maliyyә agenti vә ya mәslәhәtçisi xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
qiymәtli metalların әmanәtә cәlb edilmәsi vә yerlәşdirilmәsi
qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt

440 Bank Mәrkәzi Bankdan aldığı lisenziya әsasında aşağıdakı fәaliyyәt növü ilә mәşğul ola bilmәz?

•

fiziki vә hüquqi şәxslәrin hesablarının, o cümlәdәn bankların müxbir hesablarının açılması vә aparılması
dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin formalaşdırılması üçün pul vәsaitlәrin tәmәrküzlәşdirilmәsi
klirinq, hesablaşmakassa xidmәtlәri, pul vәsaitinin, qiymәtli kağızların vә ödәniş vasitәlәrinin köçürülmәsi üzrә
xidmәtlәr göstәrilmәsi
tәlәbli vә müddәtli depozitlәrin (әmanәtlәrin) vә digәr qaytarılan vәsaitlәrin cәlb edilmәsi
ödәniş vasitәlәrinin (o cümlәdәn kredit vә debet kartları, yol çeklәri vә bank köçürmә veksellәri) buraxılması

441 Bank hüquq münasibәtlәrinin yaranmasına sәbәb kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edә bilmәz?

•

müqavilә vә ya birtәrәfli әqd
әmanәt yerlәşdirmәyә mәcburetmә
lisenziyanın verilmәsi vә onun geri götürülmәsi
mәcburi ehtiyatın yaradılmlası
zәrәr vurulması

442 Bank әmәliyyatları xüsusiyyәtinә görә bank hüquq münasibәti deyil?

•

аktiv bank әmәliyyatları
direktiv bank әmәliyyatları
vasitәçi bank әmәliyyatları
passiv bank әmәliyyatları
yardımçı bank әmәliyyatları

443 Subyektlәr baxımından aşağıdakı bank hüquq münasibәtlәri mövcud deyil?

•

bank әmәliyyatının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq iki bank arasında
Mәrkәzi Bank ilә sahibkar arasında
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•

Mәrkәzi Bank vә banklar arasında
bank vә müştәri arasında
Mәrkәzi Bank ilә hökumәt arasında

444 Bankların formaları özlәrini әsasәn hәr bir ölkәnin iqtisadi sisteminin әsas hәlqәlәrindәn biri olan ........
sistemindә biruzә verir?

•

sığorta sistemindә
bank sistemindә
kredit sistemindә
malyyә sistemindә
valyuta sistemindә

445 Milli Bankın aşagıdakı funksiyaları var

•

hamsı
Tәnzimlәyici vә nәzarәt
yerli hakimiyyәt orqanları vә digәr tәşkilatlar tәrәfinsәn qәbul olunmuş vә vergiqoymaya aid olan aktlara nәzarәt
analitik vә statistis fәaliyyәt
beynәlxalq maliyyә vә vergi tәşkilatları ilә әmәkdaşlıq

446 Valyuta tәnzimi haqqında” qanun neçәnci ildә tәsdiq edilib

•

10 iyun 2001ci il
21 oktyabr 1994 cü il
10 iyun 1996ci il
31 yanvar 2001ci il
14 iyun1996ci il

447 ARnın әrazisindә manatdan başqa pul vahidlәrinin ödәniş vasitәsi kimi işlәdilmәsi qadağan edilib?

•

Pul haqqında Konstitusiya qanunu ilә
Konstitusiya ilә
Bank haqqında qanunla
Valyuta haqqında qanunla
Vergi mәcәllәsi ilә

448 Mәrkәzi Banka pul nişanlarının tәdavülә buraxılması vә tәdavüldәn çıxarılması hüququ hansı aktla
müәyyәn edilib?

•

Pul haqqında qanunla
Konstitusiya ilә
Mәrkәzi Bank haqqında qanunla
Banklar haqqında qanunla
Maliyyә haqqında qanunla

449 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn mәnfәәtindәn vergi tutulmayan bank hansıdır?

•

Bank Standart
Mәrkәzi Bank
Texnika Bank
Xalq Bank
Royal Bank

450 Pul nişanlarının tәdavülә buraxılması vә tәdavüldәn çıxarılması hüququ hansı banka mәxsusdur?

•

Bank Standarta
Mәrkәzi Banka
Royal Banka
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Xalq Banka
Texnika Banka

451 Aşağıdakılardan hansı bank hüquq münasibәtlәrini tәnzimlәyәn normativhüquqi akt deyil?

•

Kredit İttifaqları” haqqında qanun
“Dövlәt büdcәsi haqqında qanun”
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi
Mәrkәzi Bankın qәbul edilmiş normativ aktları

452 Bank fәaliyyәti göstәrilmәsi üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) verilmәsi sәlahiyyәti olan orqan hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti

453 İxtisaslaşmış bankların güclü inkişafı әsasәn müşahidә olunmuşdur

•

XIX әsrin ikinci yarısından sonra
XXI әsrin ikinci yarısından sonra
XVIII әsrin ikinci yarısından sonra
XX әsrin ikinci yarısından sonra
XVII әsrin ikinci yarısından sonra

454 Universal banklar ...?

•

bütün növ mәslәhәt xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
kredit xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
bütün növ sığorta xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
bütün növ akkreditiv xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr
bütün növ bank xidmәtlәri göstәrmәk hüququna malikdirlәr

455 Bank sisteminin ikinci pillәsindә çıxış edәn kommersiya bankları özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri ilә seçilәn
iqtisadi tәşkilatları olub bölünür?

•

dövlәt vә özәl banklara
yerli vә xarici banklara
kiçik vә iri banklara
universal vә ixtisaslaşmış banklara
mәrkәzi vә kommersiya banklarına

456 Bankların iqtisadi mәzmununa görә aşağıdakı tәsnifat qrupu yoxdur?

•

bаnk birjаnın аgеnti kimi
bаnk tәmsilçi müәssisә kimi
bаnk ticаrәt müәssisәsi kimi
bаnk müәssisә kimi
bаnk vаsitәçi müәssisә kimi

457 «Kredit ittifaqları haqqında» qanunun 3cü maddәsindә öz әksini tapmış kredit ittifaqlarının
fәaliyyәtinin әsas prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

әldә edilmiş vәsaitin sahibkarlıq fәaliyyәtinә yönәldilmәsi;
payların hәcmindәn asılı olaraq üzvlәrin hüquqi qeyribәrabәrliyi;
şәxsi mәnafeyin kollektiv mәnafe ilә әlaqәlәndirilmәsi;
üzvlәrin mәnafe ümumiliyi vә qarşılıqlı etimadı әsasında birlәşmәsi;
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kredit ittifaqının idarә olunmasında üzvlәrin şәxsәn iştirakı;

458 Bankların idarә edilmәsindә aşağıdakı orqanlardan hansı iştirak edir? 1. bankın idarәetmә orqanı olan
sәhmdarların ümumi yığıncağı 2. bankın idarә olunmasına vә işinә nәzarәti hәyata keçirәn orqan olan
Müşahidә Şurası 3. bankda audit işini tәşkil edәn Audit Komitәsi 4. bankın mәsul icra orqanı olan İdarә
Heyәti

•

2,4
hamısı
1,4
1,2
1,3

459 Banklar aşağıdakı hansı fәaliyyәt növü ilә (Mәrkәzi Bankdan aldığı bank lisenziyasında qadağan
edilmәmişdirsә) mәşğul ola bilmәzlәr?

•

ödәniş vasitәlәrinin (o cümlәdәn kredit vә debet kartları, yol çeklәri vә bank köçürmә veksellәri) buraxılması;
manatın xarici valyutalara nisbәtdә rәsmi mәzәnnәsini mütәmadi müәyyәn edir vә elan edir;
fiziki vә hüquqi şәxslәrin hesablarının, o cümlәdәn bankların müxbir hesablarının açılması vә aparılması;
kreditlәrin (tәminatlı vә (vә ya) tәminatsız) verilmәsi, o cümlәdәn istehlak vә ipoteka kreditlәşdirilmәsi, faktorinq,
lizinq xidmәtlәri vә digәr kreditlәşdirmә növlәrinin hәyata keçirilmәsi;
klirinq, hesablaşmakassa xidmәtlәri, pul vәsaitinin, qiymәtli kağızların vә ödәniş vasitәlәrinin köçürülmәsi üzrә
xidmәtlәr göstәrilmәsi;

460 Qüvvәdә olan qanunvericilik hansı әmәliyyatların valyuta әmәliyyatlarına aid edilmәsini müәyyәn edir

•

Azәrbaycan Respublikasında xarici valyutanın vә xarici valyutada qiymәtli kağızların tәdavülü sahәsini vә
qaydasını müәyyәn edir;
baş vermiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün valyuta nәzarәti orqanlarının tәlәblәrini yerinә yetirmәk vә
qeyrirezidentlәrin iştirakı ilә aparılan bütün әmәliyyatlar
valyuta әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә dair normativ aktlar qәbul edir;
hamsı

461 «Valyuta tәnzimi haqqında» Qanuna әsasәn cari әmәliyyatlara göstәrilәnlәrdәn hansı aiddir:

•

respublikaya vә ya respublikadan kәnara qeyriticarәt xarakterli köçürmәlәr, o cümlәdәn, әmәk haqqı, pensiya,
aliment vә miras mәblәğlәrinin köçürülmәsi.
hamsı
180 gündәn artıq olmayan müddәtә maliyyә kreditәrinin alınması vә verilmәsi;
mallirın, işlәrin vә xidmәtlәrin ixracı vә idxalı üzrә hesablaşmaların, elәcә dә ixracidxal әmәliyyatlarının 180
gündәn artıq olmayan müddәtә kreditlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi üçün xarici
respublikaya vә ya respublikadan köçürülmәsi;
әmanәtlәr, investisiyalar, kreditlәr vә kapitalın hәrәkәti ilә bağlı başqa әmәliyyatlar üzrә faizlәrin, dividendlәrin vә
s. gәlirlәrin respublikaya vә ya respublikadan kәnara köçürülmәsi;

462 Aşağıdakı Banklardan hansı dövlәtin müstәsna mülkiyyәti hesab olunur?

•

Kapital Bank
Mәrkәzi Bank
Beynәlxalq Bank
Xalq Bank
Dünya Bankı

463 Manatın Milli pul vahidliyi tәsbit olunub?

•

Pul haqqında Preziden fәrmanında
Konstitusiyada
Banklar haqqında qanunda
Mәrkәzi Bank haqqında qanunda
Valyuta haqqında qanunda
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464 Manat ölkәnin yeganә ödәniş vasitәsi elan olunmuşdur?

•

2004cü il yanvarın 1dәn
1992ci il yanvarın 1dәn
1995ci il yanvarın 1dәn
2006cı il yanvarın 1dәn
1993cü il yanvarın 1dәn

465 “Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı haqqında” qanun nә vaxt qәbul edilib?

•

2002ci ildә
1992ci ildә
1994cü ildә
1991ci ildә
1989cu ildә

466 Mülkiyyәt formasına görә aşağıdakı bank tәsnifat qrupuna daxil deyil?

•

kooperativ banklar
hökumәt bankları
bәlәdiyyә vә kommunal
dövlәtlәrarasi banklar
dövlәtin iştirakı olan banklar

467 Kommersiya banklarının tәsnifat qrupuna daxil deyil?

•

kooperativ banklar
vasitәçi banklar
investisiya bankları
ipoteka bankları
әmanәt bankları

468 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn pul emissiyasını hәyata keçirir?

•

Bank Standart
Mәrkәzi Bank
Royal Bank
Xalq Bank
Texnika Bank

469 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sisteminin ikinci pillәsi hesab edilir?

•

Lizinq kompaniyaları
Kommersiya bankları
Milli Bank
Mәrkәzi Bank
Kredit tәşkilatları

470 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sisteminin birinci pillәsi hesab edilir?

•

Bank Standart
Mәrkәzi Bank
Texnika Bank
Xalq Bank
Royal Bank

471 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sistemi .....?
pillәsizdir

•
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•

iki pillәlidir
bir pillәlidir
üç pillәlidir
dörd pillәlidir

472 Bаnklаr aşağıdakı sahәdә fәаliyyәt göstәrir?

•

istеhsаlаtdа
mübаdilә sаhәsindә
konsaltinq sahәsindә
broker fәaliyyәti sahәsindә
istehsal sahәsindә

473 Dövlәt ehtiyacı üçün mülkiyyәt özgәninkilәşdirilәndә...?

•

tәmir edilib qaytarılmalıdır
onun dәyәri ödәnilmәlidir
mexaniki yoxlanılmalıdır
rekvizisiya edilmәlidir
vәrәsәlik hüququ saxlanılmalıdır

474 Konstitusiyaya әsasәn mülkiyyәtdәn mәhrumetmә sәlahiyyәti kimә mәxsusdur?

•

Prokurora
Mәhkәmәyә
Ombudsmana
Prezidentә
Parlamentә

475 Aşağıdakılrdan hansı doğrudur?

•

ARda heç bir mülkiyyәt növünә üstünlük verilmir
ARda kollektiv mülkiyyәtә üstünlük vürirlәr
ARda dövlәt mülkiyyәtinә üstünlük verirlәr
ARda xüsusi mülkiyyәtә üstünlük verirlәr
ARda sәhmdar mülkiyyәtә üstünlük vürirlәr

476 ARnın konstitusiyanın “İqtisadi İnkişaf vә dövlәt” adlanan maddәsindә tәsfit olunmuşdur?

•

Nazirlәr Kabineti
hakimiyyәti çoxnövlülüyü
Icra orqanlarının strukturu
dövlәt quruluşu
Prezidentin sәlahiyyәtlәri

477 ARnın iqtisadi siyasәtini işlәyib hazırlayanın vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra orqanı hansıdır?

•

Statistika Komitәsi
Iqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi
Mәrkәzi Bank

478 Dövlәt idarәçiliyinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә yaradılan aşağıdakılardan hansıdır?

•

icra hakimiyyәtlәri
nazirlıklәr
iqisadi müşavirlәr şurası
iqtisad mәhkәmәsi
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baş idarәlәr

479 Aid olduğu iqtisadi fәaliyyәt sahәsi ilә sәlahiyyәti mәhdudlaşan icra orqanı aşağıdakılardan hansıdır?

•

Naxçıvan Ali Mәhkәmәsi
nazirliklәr
prezident aparatı
idarәlәr
iqtisad mәhkәmәsi

480 İqtisadi әmkdaşliq sahәsindә dövlәtlәrarası vә digәr subyektlәrlә olan münasibәtlәri tәnzimlәyәn
normaların mәcmusu hesab edilir?

•

beynәlxalq ekstradisiya
beynәlxalq iqtisadi hüquq
beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya
beynәlxalq tәhlükәsizlik
beynәlxalq әlaqәlәr

481 İqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin fәaliyyәtinin ümümi qaydalarını, prinsiplәrini vә onların reallaşma
mexanizminin aşağıdakılardan hansı ilә müәyyәn edilir?

•

tәlimatla
qanunla
sәrәncamla
fәrmanla
konstitusiya ilә

482 “Әgәr mülkiyyәt hüququ tamamıilә müәyyәn edilmişsә vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda
münaqişә tәrәflәri sәmәrәli nәticә üzrә razılığa gәlә bilәrlәr” teoremi hesab edilir?

•

Keyns teoremi
Kouz teoremi
Kornauzer teoremi
Pozner teoremi
Samuelson teoremi

483 Milli iqtisadiyyatının әsaslarının formalaşması üçün respublika әrazisindә ayrıayrı şәxslәrdә vә qeyri
dövlәt hüquqi şәxslәrindә olan puldan, valyutadan vә digәr varidatdan sәrbәst istifadә olunmasını tәmin edәn
normativ akt hansıdır?

•

“Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanunu”
“Varidata tәminat verilmәsi haqqında” Konstitusiya Qanunu”
“Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi”
“Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası”
“Dövlәt Müstәqilliyi haqqında Konstitusiya aktı”

484 “Azәrbaycan dövlәti bazar münasibәtlәri әsasında iqtisadiyyatın inkişafına şәrait yaradır, azad
sahibkarlığa tәminat verir, iqtisadi münasibәtlәrdә inhisarçılığa vә haqsız rәqabәtә yol vermir” müddüәası
hansı normativ aktda tәsbit olunmuşdur?

•

“Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanunda
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsindә
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә
Dövlәt Müstәqilliyi haqqında Konstitusiya aktında

485 “Azәrbaycan Respublikasında hәr cür iqtisadi fәaliyyәtin bazar münasibәtlәrinә vә sahibkarlıq
azadlığına әsaslanır” müddüәası hansı normativ aktda tәsbit olunmuşdur?
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•

“Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanunda
Dövlәt Müstәqilliyi haqqında Konstitusiya aktında
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsindә

486 Sahibkarlıq hüququnun sistemindә aşağıdakı institut yoxdur?

•

qiymәtli kağızlar bazarının hüquqi tәnzimlәnmәsi
müflislәşmә vә iflasın hüquqi әsasları
fәrdi sahibkarlar vә kommersiya tәşkilatları
haqsız rәqabәtә qarşı mübarizәnin hüquqi tәnzimlәnmәsi
sahibkarlıq hüququnun xüsusi müddәaları

487 Sahibkarlıq hüququnun prinsiplәri, bәzi istisnalarla, aşağıdakı hüquqlardan hansı ilә eynidir?

•

ümumi hüququn prinsiplәri ilә
xüsusi hüququn prinsiplәri ilә
vergi hüququn prinsiplәri ilә
inzibati hüququn prinsiplәri ilә
maliyyә hüququn prinsiplәri ilә

488 Sahibkarlıq hüququnda imperativ vә dispozitiv metodlarından әlavә aşağıdakı metodlardan istifadә
olunur?

•

tövsiyyә, razılaşdırma, stimullaşdırma
razılaşdırma, mәcburi göstәriş, tövsiyyә
stimullaşdırma, tövsiyyә, mәcburetmә
әlaqәlәndirmә, tәsir etmә, qadağa
mәcburi göstәriş, qadağa, әlaqәlәndirmә

489 Dispozitiv metod sahibkarlarla aşağıdakılardan hansı arasında yaranan münasibәtlәrdә tәtbiq olunur?

•

mәhkәmә hakimiyyәti orqanları ilә
sahibkarların öz aralarında
dövlәt idarәçilik orqanları ilә
qeyrihökumәt tәşkilatları ilә
dövlәt idarәçilik orqanları ilә

490 Imperativ metod sahibkarlarla aşağıdakılardan hansı arasında yaranan münasibәtlәrdә tәtbiq olunur?

•

mәhkәmә hakimiyyәti orqanları ilә
dövlәt idarәçilik orqanları ilә
qeyrihökumәt tәşkilatları ilә
konturagentlәrlә
xarici tәrәfdaşlarla

491 “Qiymәtli kağızlar haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә zaman qәbul edilib?

•

1999cu il 4 iyun
1998ci il 14 iyul
1995ci il 5 mart
1993cü il 28 yanvar
1998ci il 8 noyabr

492 Lisenziyalaşdırma sahәsindә xüsusi sәlahiyyәtli orqan hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qiymәtli Kağızlar Komitәsi
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
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Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Әmәk vә Sosial Müdafiә Nazirliyi

493 Müvafiq dövlәt orqanları tәrәfindәn sahibkarlıq fәaliyyәti subyektlәrinә xüsusi razılıq (lisenziya) neçә il
müddәtinә verilir?

•

10 il
5 il
2 il
1 il
7 il

494 Müvafiq dövlәt orqanları tәrәfindәn sahibkarlıq fәaliyyәti subyektlәrinә xüsusi razılıq (lisenziya)
verilmәsi haqqında qәrar bu mәqsәdlә әrizә vә qanunvericiliyә müvafiq sәnәdlәr tәqdim edildikdәn sonra
neçә gün müddәtindә çıxarılır

•

45 gün
15 gün
10 gün
5 gün
20 gün

495 Hüquqi şәxsin hüquq qabiliyyәtinә nә zaman xitam verilir?

•

qanunla qadağan edilәn istәnilәn fәaliyyәt növlәrini hәyata keçirmәyә başladığı an.
onun lәğvinin başa çatdığı an
mәhkәmәdә iddiaçı kimi çıxış etdiyi an
dövlәt qeydiyyatına alındığı an
qanunla qadağan edilmәyәn istәnilәn fәaliyyәt növlәrini hәyata keçirmәyә başladığı an

496 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

hüquqi şәxslәr fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi mәnfәәt götürmәkdәn ibarәt olan (kommersiya hüquqi şәxslәri) vә ya
әsas mәqsәdi mәnfәәt götürmәkdәn ibarәt olmayan (qeyrikommersiya hüquqi şәxslәri) qurumlar ola bilәr.
bәlәdiyyәlәr mülki hüquq münasibәtlәrindә eynilә digәr hüquqi şәxslәr kimi iştirak edә bilmәzlәr;
hüquqi şәxsin orqanlarının seçilmәsi vә ya tәyin edilmәsi qaydası nizamnamә ilә müәyyәnlәşdirilir;
Azәrbaycan Respublikası (dövlәt) mülki hüquq münasibәtlәrindә bәzi istisnalarla digәr hüquqi şәxslәr kimi iştirak
edir;
hüquqi şәxslәr mәhkәmәdә iddiaçı vә ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir;

497 Hüquqi şәxslәrin nümayәndәliklәri vә filialları üçün hansı xüsusiyyәtlәr xarakterik deyil?

•

nümayәndәliklәrin vә filialların rәhbәrlәri hüquqi şәxsin etibarnamәsi әsasında fәaliyyәt göstәrirlәr.
nümayәndәliklәr vә filiallar özlәri dә hüquqi şәxsdirlәr
nümayәndәliklәr vә filiallar hüquqi şәxsin tәsdiq etdiyi әsasnamәlәr üzrә fәaliyyәt göstәrirlәr.
nümayәndәliklәr vә filiallar hüquqi şәxs deyildirlәr
nümayәndәliklәrin vә filialların rәhbәrlәri hüquqi şәxs tәrәfindәn tәyin edilir

498 Aşağıdakı qruplaşdırmalardan hansı hüquqi şәxslәrin әlamәtlәrini düzgün әks etdirir:

•

mәhkәmәdә iddiaçı vә ya cavabdeh olmaq qabiliyyәti;
hamısı
ayrıca әmlakın olması;
tәşkilat vahidliyi;
mülki dövriyyәdә öz adından müstәqil sürәtdә çıxış etmәsi;

499 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn kimlәr sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul ola
bilmәz:

•

73/103

22.12.2016

•

sahibkarlıq fәaliyyәti ilә bağlı mәsәlәlәrin vә ya bu fәaliyyәtә nәzarәti hәyata keçirәn dövlәt orqanlarının vәzifәli
şәxslәri
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq hüquqi şәxslәr;
fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikasının hәr bir vәtәndaşı;
xarici hüquqi şәxslәr;
hәr bir xarici vәtәndaş vә ya vәtәndaşlığı olmayan şәxs;

500 «Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında» qanunun 3cü maddәsinә әsasәn (Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericilik aktlarında nәzәrdә tutulmuş hallar istisna edilmәklә), sahibkarlıqla aşağıdakılardan kimlәr
mәşğul ola bilәr?

•

xarici hüquqi şәxslәr;
hamısı
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq hüquqi şәxslәr;
fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikasının hәr bir vәtәndaşı;
hәr bir xarici vәtәndaş vә ya vәtәndaşlığı olmayan şәxs;

501 Azәrbaycanda sahibkarlıqıa kimlәr mәşğul ola bilәr?

•

yalnız hüquqi şәxslәr
fәalliyyәt qabiliiyәtli olan fiziki vә hüquqi şәxslәr
yalnız azәrbaycanda doğulan fiziki şәxslәr
yaşı 35dәn yuxarı olanlar
tam fәaliiyәt qabiliyyәtli yaşı 1813 arası

502 Azad sahibkarlıq konstitusiyanın neçәnci maddәsindә gostәrilib?

•

79.0
59.0
44.0
69.0
54.0

503 İki vә daha artıq şәxs arasında konkret hüquq münasibәtlәrini әmәlә gәtirәn aşağıdakılardan hansıdır?

•

Bәlәdiyyә әsasnamәsi
mülkü hüquqi müqavilә
parlament qanunu
prezident fәrmanı
Nazirlәr Kabinetinin sәrәncamı

504 Xüsusi razılıq (lisenziya) verilmә qaydalarını kim müәyyәn edir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi

505 Xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb olunun fәaliyyәt növlәrinin siyahısı kim tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı

506 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq hüququnun mәnbәyi hesab olunmur?
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•

«Valyuta tәnzimi haqqında» qanun
«Haqsız rәqabәt haqqında» qanun
«Müflislәşmә vә iflas haqqında» qanun
“Qaz tәchizatı haqqında” qanun
«İnvestisiya fәaliyyәti haqqında» qanun

507 Sahibkarlıq haqqında qanunvericilik....?

•

Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanundur
sahibkarlıq fәaliyyәtini hüquqi tәnzimlәyәn normativ aktların mәcmusudur
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsidir
Azәrbaycan Respublikasının konstitusiyasıdır
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunlarıdır

508 Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә Azәrbaycan Respublikasında kim mәşğul ola bilәr?

•

yalnız qeyridövlәt mülkiyyәtinә әsaslanan hüquqi şәxslәr
fәaliyyәt qabiliyyәti olan hәr bir hüquqi vә fiziki şәxs
Azәrbaycan Respublikasında anadan olanlar
hüquq qabiliyyәti olan hәr bir fiziki şәxs
10 ildәn çox respublikada yaşayanlar

509 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq hüququnun prinsipi deyil?

•

mülkiyyәtin toxunulmazlığı
maliyyә müstәqilliyi
iradә sәrbәstliyi
subyektlәrinin bәrabәrliyi
mülki dövriyyә iştirakçılarının әmlak müstәqilliyi

510 Sahibkarlıq hüququnda әsasәn istifadә olunan metodlar hansılardır?

•

leqal vә qeyrileqal
imperativ vә dispozitiv
iqtisad vә inzibati
birbaşa vә dolayı
hüquqi vә әnәnә

511 Sahibkarlıq hüququnun predmetini tәşkil edәn ictimai münasibәtlәr bölünür?

•

rezident vә qeyrirezident münasibәtlәrinә
kommersiya vә qeyrikommersiya münasibәtlәrinә
daxili vә xarici münasibәtlәrә
iqtisadi vә hüquqi münasibәtlәrә
biznes vә sahibkarlıq münasibәtlәrinә

512 “Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanuna әsasәn sahibkarlıq.....?

•

fiziki vә hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vә ya şәxsi gәlir әldә edilmәsi mәqsәdilә özlәrinin cavabdehliyi vә әmlak
mәsuliyyәti ilә mәhsul istehsalı, satışı vә xidmәtlәr göstәrilmәsi formasında hәyata keçirdiklәri müstәqil
tәşәbbüskarlıq fәaliyyәtidir
hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vә ya şәxsi gәlir әldә edilmәsi mәqsәdilә özlәrinin cavabdehliyi vә әmlak mәsuliyyәti ilә
mәhsul istehsalı, satışı vә xidmәtlәr göstәrilmәsi formasında hәyata keçirdiklәri müstәqil tәşәbbüskarlıq
fәaliyyәtidir
dövlәt orqanlarının mәnfәәt vә ya şәxsi gәlir әldә edilmәsi mәqsәdilә özlәrinin cavabdehliyi vә әmlak mәsuliyyәti
ilә mәhsul istehsalı, satışı vә xidmәtlәr göstәrilmәsi formasında hәyata keçirdiklәri müstәqil tәşәbbüskarlıq
fәaliyyәtidir
fiziki şәxslәrin mәnfәәt vә ya şәxsi gәlir әldә edilmәsi mәqsәdilә özlәrinin cavabdehliyi vә әmlak mәsuliyyәti ilә
mәhsul istehsalı, satışı vә xidmәtlәr göstәrilmәsi formasında hәyata keçirdiklәri müstәqil tәşәbbüskarlıq
fәaliyyәtidir
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qeyrirezidentlәrin mәnfәәt vә ya şәxsi gәlir әldә edilmәsi mәqsәdilә özlәrinin cavabdehliyi vә әmlak mәsuliyyәti
ilә mәhsul istehsalı, satışı vә xidmәtlәr göstәrilmәsi formasında hәyata keçirdiklәri müstәqil tәşәbbüskarlıq
fәaliyyәtidir

513 Respublikamızda sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәsbiti ilk dәfә hansı normativhüquqi aktda
olmuşdur?

•

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanında
“Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanunda
Әsrin müqavilәsi” layihәsindә
Azәrbaycan Respublikasının konstitusiyasında
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә

514 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2002ci il 2 sentyabr tarixli fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş «Xüsusi
razılıq (lisenziya) tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin Siyahısı»na әsasın, qiymәtli kağızlar bazarının
professional iştirakçılarının fәaliyyәti hansı dövlәt qurumunun xüsusi razılığı (lisenziyası) ilә hәyata
keçirilir?

•

Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi.
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyi

515 Qanun dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsini nәzәrdә tutan vә mәhkәmә orqanı tәrәfindәn qәbul edilәn
normativ akt
Sәlahiyyәtli dövlәt hakimiyyәti orqanının qәbul etdiyi akt
Yerli özünüidarәetmә orqanının qәbul etdiyi akt
İcraedici hakimiyyәt orqanı tәrәfinfәn sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsini nәzәrdә tutan aktı
Nazirlәr Kabinetinin rәsmi qәzetdә dәrc olunmuş aktı

516 Sahibkarlıq hüququnun mәnbәyi kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir?

•

Konstitusiya
hamısı
Prezidentin fәrmanları
Milli Mәclisin qanunları
Nazirlәr Kabinetinin qәrarları

517 Sahibkarlıq hüququnun mәnbәyi kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir?

•

İşgüzar adәtlәr
hamısı
Mәcәllәlәr
Qanunlar
Beynәlxalq hüququn prinsip vә normları

518 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq hüququnun predmetini tәşkil edir?

•

Mәqsәdi mәnfәәt әldә etmәk olan münasibәtlәr
Sahibkarlıq hüququ normaları vasitәsilә tәnzimlәnәn ictimai münasibәtlәr
Sahibkarlıq sferasında qeyrikommersiya münasibәtlәri
Sahibkarlıq fәaliyyәti sferasında münasibәtlәr
Hüquq institutlarının mәcmusu

519 Aşağıdakılardan hansı Vergi Mәcәllәsinin qeyd edilәn normalarına әsasәn, vergi ödәyicisinin
hüquqlarına daxil deyil?
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•

vergi yoxlaması ilә bağlı tәrtib edilәn aktların (protokolların) vә vergi orqanlarının qәrarlarının surәtini almaq;
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada vergi orqanlarına vә onların vәzifәli şәxslәrinә zәruri
olan mәlumatları vә sәnәdlәri tәqdim etmәmәk
vergi qanunları ilә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada vergi güzәştlәrindәn istifadә etmәk;
vergi orqanlarından vergi qanunvericiliyinin tәtbiq edilmәsi mәsәlәlәrinә dair yazılı izahatlar almaq;
artıq ödәnilmiş vә ya artıq tutulmuş vergilәrin vaxtında geri qaytarılmasını tәlәb etmәk;

520 Vergi ödәyicilәri kimi sahibkarların hüquq vә vәzifәlәri Vergi Mәcәllәsinin hansә maddәlәrindә öz
әksini tapmışdır.

•

1718ci
1516cı
1112ci
910cu
1314cü

521 Vergi Mәcәllәsinә әsasәn, dövlәt vergilәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil:

•

sadәlәşdirilmiş vergi
fiziki şәxslәrin mәnfәәt vergisi
әlavә dәyәr vergisi;
fiziki şәxslәrin gәlir vergisi;
aksizlәr;

522 Yerli vergilәrә (bәlәdiyyә vergilәri) aşağıdakılardan hansı daxil deyil:

•

bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisә vә tәşkilatların mәnfәәt vergsi.
fiziki şәxslәrin gәlir vergisi;
fiziki şәxslәrin әmlak vergisi;
fiziki şәxslәrin torpaq vergisi;
yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi;

523 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sahibkarlıq fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi metodlarına aid
deyil?

•

dövlәtin valyuta siyasәti
dövlәtin antiinhisar siyasәti
dövlәtin büdcәvergi siyasәti
dövlәtin maliyyәkredit vә pul siyasәti
dövlәtin ixracidxal әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi siyasәti

524 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi sisteminә aşağıdakı institutlardan hansılar daxildir?

•

qiymәt vә qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi;
deyilәnlәrin hamısı
investisiya fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi;
haqsız rәqabәtә qarşı mübarizәnin hüquqi tәnzimlәnmәsi;
torpaq bazarının hüquqi tәnzimlәnmәsi;

525 Sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin mülki dövriyyәdә fәaliyyәt sahәlәri seçmәkdә vә iqtisadi qәrarlar
qәbul etmәkdә, sahibkarlıq fәaliyyәtinin forma vә üsullarını müәyyәnlәşdirmәkdә, hәrәkәt variantları
seçmәkdә müstәqilliyini şәrtlәndirәn prinsip hansıdır.

•

sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin mülki hüquqlarının mәhkәmә müdafiәsi
sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin mülkiyyәt toxunulmazlığı,
sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin iradә sәrbәstliyi,
sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin әmlak müstәqilliyi,
sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin bәrabәrliyi,
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526 Aşağıdakı prinsiplәrdәn hansıları sahibkarlıq hüququnun prinsiplәrinә daxildir?

•

sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin mülkiyyәt toxunulmazlığı,
hamısı
sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin iradә sәrbәstliyi,
sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin bәrabәrliyi,
sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin әmlak müstәqilliyi,

527 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi prosesindә tәtbiq edilәn, müstәqil olaraq sәmәrәli
fәaliyyәt sahәlәrinin seçilmәsinә, iqtisadi tәşәbbüsün vә işgüzarlığın geniş tәzahür etmәsi üçün şәrait
yaradılmasına yönәldilmәni özündә ehtiva edәn metod hansıdır

•

heç biri
tövsiyyә metodu
razılaşdırma metodu
mәcburi göstәriş metodu
qadaga metodu

528 Bu metod sahibkarlıq fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prosesindә tәtbiq edilir vә belә
göstәrişlәrin icrası imperativ qaydada tәmin olunur (Sürәt 16.05.2013 14:24:03)

•

heç biri
mәcburi göstәriş metodu
razılaşdırma metodu
tövsiyyә metodu
qadaga metodu

529 Sahibkarlıq haqqında istifadә olunan metodlar hansıdır?

•

leqal vә qeyri leqal
imperativ vә dispozotiv
dispozisiya
birbaşa vә dolayı
hipotiziyasanksiya

530 ARda sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәsbiti ilk dәfә hansı normativ hüquqi aktla olmuşdur?

•

әsrin müqavilәsindә
sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında qanunda
nazirlәr kabinetinin qәrarları
konstitusiyada
qanun jurnalında

531 Mülki dövriyyәsi mәhdudlaşdırılmayana aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Qiymәtli kağızların çapı üçün avadanlıq
zәruri istehlak tәlәbini ödәyәn vasitәlәr
Hәrbi exnika istehsalı üçün avadanlıq
Neft mәhsullarının emalıvasitәlәri
sursa istehsal edәn qurğular

532 Aşağıdakılardan hansı hüquq forması deyil?

•

normativ mәzmunlu müqavilә
konsiqnasiya
normativ hüquqi akt
mәhkәmә presidenti
hüquqi adәtlәr
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533 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyәlәrin sәlahiyyәtlәrinә aid deyil?

•

yerli sosial inkişaf proqramlarını icra etmәk
yerli sosial sığorta sistemi yaratmaq
yerli büdcәnin icrası haqqında hesabatlar vermәk
yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının qәbulu
yerli vergi vә ödәnişlәri müәyyәn etmәk

534 Mәrkәzi İcra Hakimiyyәti orqanlarına rәhbәrlik edәn vә zәrurәt yarandıqda onların aktlarını lәğv etmәk
hüququ olan dövlәt qrumu hamsıdır?

•

Maliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
İqtisad Mәhkәmәsi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Mәrkәzi Bank

535 ARda daşınan vә daşınmaz әmlakın hәr kәsin mülkiyyәti ola bilmәsi tәsbit olunub?

•

Әmlak Komitәsinin Әsasnamәsindә
Mülkiyyәt haqqında qanunda
Konstitusiyada
Mülkü mәcәllәdә
Özәllәşdirmә haqqında qanunda

536 “Azad sahibkarlıq hüququ” aşağıdakı hüquq mәnbәlәrindәn hansı ilә müәyyәn edilmişdir

•

Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә
konstitusiya ilә
“sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanunla
müvafiq qanunlarla
Prezident fәrmanı ilә

537 Sahibkarlıq fәaliyyәti sahәsindә qeyrikommersiya münasibәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi
kommersiya müqavilәsinin şәrtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
antiinhisar fәaliyyәti
sahibkarlığın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi
haqsız rәqabәtә qarşı mübarizә

538 “Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi haqqında” әsasnamәyә әsasәn aşağıdakılardan
hansı nazirliyin funksiyası deyil?

•

suvarılan torpaqların vә kәnd tәsәrrüfatının su tәchizatının yaxşılaşdırılmasına dair tәdbirlәr hәyata keçirmәk
kәnd tәsәrrüfatında tәsәrrüfat fәaliyyәtinin regional tarazlığın tәmin olunması tәdbirlәrini hәyata keçirmәk
öz sәlahiyyәtlәri hüdudlarında kәnd tәsәrrüfatında tәsәrrüfat fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsini hәyata
keçirmәk
tabeliyindә olan idarә vә tәşkilatların fәaliyyәtinә öz sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә kömәklik göstәrmәk vә nәzarәt
etmәk
dövlәt bitki mühafizә vә bitki karantini xidmәtlәrini tәşkil edir vә dövlәt fitosanitar nәzarәtini hәyata keçirmәk

539 “Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi haqqında” әsasnamәyә әsasәn aşağıdakılardan
hansı nazirliyin vәzifәsi deyil?

•

kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә istehsalın tәşkili vә hәyata keçirilmәsi
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә dövlәt siyasәtinin formalaşdırılmasının vә hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә iqtisadi islahatların hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi
kәnd tәsәrrüfatının texnika, maşın, avadanlıq, ehtiyat hissәlәri vә digәr istehsal tәyinatlı mallara olan tәlәbatın
tәhlil edilmәsi vә proqnozlaşdırılması
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ölkәdә aqrar islahatının hәyata keçirilmәsindә yerli vә rayon aqrar islahatı komissiyalarına әmәli kömәklik
göstәrilmәsi

540 «Kәndli (fermer) tәsәrrüfatı haqqında» qanuna әsasәn kәndli tәsәrrüfatı yaratmaq hüququna malikdir?

•

16 yaşına çatmış fәaliyyәt qabiliyyәtli Azәrbaycan Respublikasının bütün vәtәndaşları
18 yaşına çatmış fәaliyyәt qabiliyyәtli Azәrbaycan Respublikasının bütün vәtәndaşları
hüquq qabiliyyәtli Azәrbaycan Respublikasının bütün vәtәndaşları
18 yaşına çatmış fәaliyyәt qabiliyyәtli bütün vәtәndaşlar vә vәtәndaşlığı olmayanlar
fәaliyyәt qabiliyyәtli Azәrbaycan Respublikasının bütün hüquqi şәxslәri

541 Torpaq icarәsi müqavilәsi qanun¬veri¬cilikdә müәyyәn edilmiş qaydada kim tәrәfdәn dövlәt
qeydiyyatına alınır?

•

icarә münasibәtlәrinә daxil olan icarәdar tәrәfindәn
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn
müvafiq mәhkәmәlәr tәrәfindәn
müvafiq qanunverici orqanı tәrәfindәn
icarә münasibәtlәrinә daxil olan icarәçi tәrәfindәn

542 Qanunvericilikdә torpaq bazarında әqdlәrin belә bir növü yoxdur?

•

torpaq sahәlәrinin rentası
torpaq sahәlәrinin statusunun dәyişdirilmәsi
torpaq sahәlәrinin nizamnamә fonduna verilmәsi
torpaq sahәlәrinin alqısatqısı
torpaq sahәlәrinin bağışlanması

543 Qanunvericiliyә әsasәn torpaq bazarının obyektlәri ola bilәr?

•

Azәrbaycan Respublikasının işğal altında olan torpaq sahәlәri
yalnız Azәrbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi ilә müәyyәn olunmuş qaydada qeydiyyata alınmış
torpaq sahәlәri
Azәrbaycan Respublikasının perimetrinә daxil olan torpaq sahәlәri
Azәrbaycan Respublikasına mәxsus olan torpaq sahәlәri
Azәrbaycan Respublikasının kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaq sahәlәri

544 Әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr, xarici hüquqi şәxslәr, beynәlxalq birliklәr vә tәşkilatlar,
habelә xarici dövlәtlәr Azәrbaycan Respublikasında torpaq sahәlәrini yalnız әldә edilә bilәrlәr?

•

vәrәsәlik әsasında
icarә hüququ әsasında
alqısatqı әsasında
mülki hüquq әsasında
barter mübadilәsi әsasında

545 Torpaq xüsusi mülkiyyәtinә verilә bilәr?

•

Xarici ölkәlәrin vәtәndaşlarına vә hüquqi şәxslәrinә
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşlarına vә hüquqi şәxslәrinә
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәrinә
Azәrbaycan Respublikasının fiziki şәxslәrinә
Azәrbaycan Respublikasında vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә

546 “Azәrbaycan Respublikasında 20022006cı illәrdә aqrar bölmәnin inkişafına dair proqram”da bu tәdbir
nәzәrdә tutulmamışdır?

•

aqrar bölmәnin maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
ekoloji standartların tәtbiq edilmәsi
torpaq vә su ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәnin tәmini
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aqrar bölmәdә zәruri strukturların yaradılmasının dәstәklәnmәsi
aqrar bölmәnin madditexniki bazasının möhkәmlәndirilmәsi

547 “19992000ci illәrdә Azәrbaycan Respublikasında aqrar islahatların dәrinlәşdiril¬mә¬si vә kәnd
tәsәrrüfatında sahibkarlığın inkişafına kömәk göstәrilmәsinә dair Dövlәt Proqramı”nda aşağıdakı istiqamәtdә
tәdbirlәr nәzәrdә tutulmamışdır?

•

torpaq islahatının başa çatdırılması
istehsal infrastrukturunun tәkmillәşdirilmәsi
aqrar sahәdә sahibkarlığın inkişafına dövlәt yardımı
aqrar sahәdә әmlakın özәllәşdirilmәsinin başa çatdırılması
kәndin sosial inkişafı

548 Aqrar bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsi alәti deyildir?

•

maliyyә  kredit müәssisәlәrinin işinin aqrar bazarın tәlәbatına uyğunlaşdırılması
bank işinin tәkmillәşdirilmәsi
әmtәә istehsalçılarının xarici bazarın zәrәrli tәsirindәn qorunması vә tәminatlı daxili bazarın yaradılması
mühüm kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının stimullaşdırılması
sığorta işinin tәkmillәşdirilmәsi

549 Aqrar sektora dövlәt himayәsi tәdbiri deyil?

•

işğal altından azad edilmiş әrazilәrdә aqrar – sәnaye kompleksinin bәrpası vә inkişaf etdirilmәsi
regionlar üzrә tarazlığın tәmin edilmәsi
mәqsәdli dövlәt proqramları әsasında meliorasiya vә irriqasiya işlәrinin aparılması
aqrar bölmәyә investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması
kәnd tәsәrrüfatı maşınlarının vә digәr maddi – texniki vasitәlәrin istehsal bazasının yaradılması

550 Aqrar sektorda çoxnövlü tәsәrrüfat formalarına aid deyil?

•

şәriklipayçı formasında fәaliyyәt göstәrәn kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı asossasiyaları
dövlәt kәnd tәsәrrüfatı istehsalı müәssisәlәri
xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan kәndli (fermer) tәsәrrüfatları
şәriklipayçı formasında fәaliyyәt göstәrәn kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri

551 Aqrar bölmәdә yeni mülkiyyәt münasibәtlәrinin aşağıdakı mülkiyyәt formalarına әsaslanması nәzәrdә
tutulmuşdur?

•

dövlәt mülkiyyәti, sәhmdar mülkiyyәti, tәsәrrüfat mülkiyyәt
dövlәt mülkiyyәti, bәlәdiyyә mülkiyyәti, xüsusi mülkiyyәt
ictimai mülkiyyәt, kollektiv mülkiyyәt, xüsusi mülkiyyәt
fәrdi mülkiyyәt, korparativ mülkiyyәt, ailә mülkiyyәt
aqrar mülkiyyәti, sәnaye mülkiyyәti, tikinti mülkiyyәt

552 Aqrar sahәdә aparılanislahatın mәqsәdini, vәzifәlәrini, әsas istiqamәtlәrini vә prinsiplәrini müәyyәn
edәn normativ akt hansıdır?

•

“Torpaq islahatı hqqında” qanun
”Sovxoz vә kolxozların islahatları haqqında” qanun
Kәndlifermer tәsәrrüfatı haqqında”qanun
“Aqrar islahatının әsasları haqqında” qanun
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası

553 Aqrar hüququnun әsas mәnbәyi kimi Azәrbayca Respublikası Konsti¬tu¬si¬ya¬sının normalarının aqrar
münasibәtlәrin hüquqi tәnzimlәnmәsi sahәsindә aşağıdakı tәsnifat qrupu yoxdur?

81/103

22.12.2016

•

bazar aqrar iqtisadiyyatının formalaşmasının lazımi şәraiti kimi inhisarçı fәaliyyәtin mәhdudlaşdırılması vә azad
rәqabәt
aqrar sahәdә iqtisadi fәaliyyәtin inteqrasiyasının tәmin edilmәsi vә iqtisadi tәhlükәsizlik
aqrar sahibkarlıq sahәsindә vәtәndaşların hüquq vә azadlıqları vә ya kәnd tәsәrrüfatı kommersiya tәşkilatlarının vә
sahibkarların hüquqi vәziyyәti
bütün ölkә çәrçivәsindә aqrar sahibkarlıq vә digәr iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә vahid iqtisadi mәkan
aqrosәnaye istehsalı sahәsindә sahibkarlıq vә digәr iqtisadi fәaliyyәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi

554 Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi öz fәaliyyәtini digәr müvafiq icra hakimiyyәti
orqanları ilә qarşılıqlı әla¬qәli surәtdә hәyata keçirir vә tabedir...?

•

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәtinә
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinә
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinә
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinә
Azәrbaycan Respublikası Ali Mәhkәmәsinә

555 “Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi haqqında Әsasnamә”yә әsasәn bu nazirlik...?

•

kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn mәhkәmә hakimiyyәti orqanıdır
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanıdır
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә bәlәdiyyә idarәetmәsini hәyata keçirәn icra hakimiyyәt orqanıdır
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn Nazirlәr Kabinetinin şöbәsidir

556 Kәnd tәsәrrüfatı istehsalı sahәsindә dövlәt idarәetmәsini hәyata keçirәn xüsusi icra hakimiyyәti orqanı
hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Aqrar İslahatlar Komissiyası

557 «Azәrbaycan Respublikasının Әrzaq Tәhlükәsizliyi Proqramı» Azәrbaycan Respublikası Hökumәtinin
әrzaq tәhlükәsizliyi sahәsindәki..?

•

dövlәt quruluşunu tәmin edir
öhdәlik vә mәqsәdlәrini әhatә edir
sәlahiyyәtlәrini әhatә edir
dövlәt büdcәsi öhdәliyini tәşkil edir
xarici öhdәliklәrini müәyyәn edir

558 «Sovxoz vә kolxozların islahatı haqqında» qanunda aşağıdakı tәşkilatihüquqi formada tәsәrrüfatçılıq
subyekti nәzәrdә tutulmamışdır?

•

fәrdi müәssisә formasında fәaliyyәt göstәrәn kәndli (fermer) tәsәrrüfatları
transmilli korporasiyalar
sәhmdar cәmiyyәtlәri
dövlәt kәnd tәsәrrüfatı istehsalı müәssisәlәri
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә formasında fәaliyyәt göstәrәn kooperativlәr

559 Aşağıdakılardan hansı xüsusi torpaq fonduna daxil deyil?

•

girov qoyulmuş vә girovdan çıxarılmamış torpaqlar
dövriyyәdәn çıxarılmış vә ya az qiymәtli torpaqlar sәviyyәsinә düşmüş kәnd tәsәrrüfatı yerlәri
tәyinatı üzrә istifadә edilmәyәn bütün kateqoriyalardan olan torpaqlar
dövlәt mülkiyyәtindә olan torpaqlar
üzürlü sәbәb olmadan , kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdlәri üçün verilmiş torpaqlar bir il әrzindә, qeyrikәnd tәsәrrüfatı
mәqsәdlәri üçün verilmiş torpaqlar iki il әrzindә istifadә edilmәdikdә
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560 Aşağıdakılardan hansı «Torpaq icarәsi haqqında» qanuna әsasәn Azәrbaycan Respublikasında torpaqlar
hüquqi vә fiziki şәxslәrә uzunmüddәtә icarәyә verildiyi müddәtdir?

•

otuz ildәn doxsan doqquz ilәdәk
on ildәn doxsan ilәdәk
on beş ildәn doxsan doqquz ilәdәk
beş ildәn doxsan doqquz ilәdәk
iyirmi beş ildәn doxsan ilәdәk

561 Aşağıdakılardan hansı «Torpaq icarәsi haqqında» qanuna әsasәn Azәrbaycan Respublikasında torpaqlar
hüquqi vә fiziki şәxslәrә qısamüddәtә icarәyә verildiyi müddәtdir?

•

45 ilәdәk
25 ilәdәk
5 ilәdәk
15 ilәdәk
35 ilәdәk

562 «Torpaq icarәsi haqqında» qanuna әsasәn Azәrbaycan Respublikasında torpaqlar hüquqi vә fiziki
şәxslәrә icarәyә verilir?

•

әn azı 10 il müddәtinә
orta müddәtә vә uzun müddәtә
müddәtsiz
uzunmüddәtә vә qısamüddәtә
tәrәflәrin razılaşdığı istәnilәn müddәtә

563 Dövlәt qeydiyyatına alınmamış icarә müqavilәsi..?

•

tәrәflәrә hüquq vә vәzifәlәr verir
hüquqi sәnәd sayılır
әqd hesab edilir
etibarsız sayılır
dövlәt iradәsin ifadә edir

564 Torpaq icarә müqavilәsindә aşağıdakı nәzәrdә tutulmur?

•

icarәnin müddәti, icarә haqqı, ona yenidәn baxılması şәrtlәri vә ödәnilmә qaydaları
icarәyәverәn vә icarәçinin adları, hüquqi ünvanları, digәr rekvizitlәri, onların
forsmajor halları baş verdikdә torpağın geri alınması şәrtlәri
icarә müqabilindә әldә olunacaq mәblәğin bşlüşdürülmәsi mexanizmi
torpaq sahәsinin ölçüsü, keyfiyyәt kateqoriyası, sәrhәdlәri vә tәyinatı barәdә

565 Xüsusi mülkiyyәtdә olan torpaqların bilavasitә icarәyә verilmәsi mümkündür?

•

icarәyәverәn vә icarәçi arasında qarşılıqlı razılaşdırma әsasında
icarәyәverәn vә icarәçi arasında bağlanılmış vә notariat qaydada tәsdiq edilmiş müqavilә әsasında
icarәyәverәn vә icarәçi arasında bağlanılmış vә notarial qaydada tәsdiq edilmiş alqısatqı әsasında
“Dövlәt torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi vә yerquruluşu haqqında” qanun әsasında
icarәyәverәn vә icarәçi arasında notariat qaydada tәsdiq edilmiş bağışlama әsasında

566 Torpaq bazarının tәnzimlәnmәsindә hüquqi baza hesab edilmir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
“Torpaq islahatı haqqında” qanun
“Dövlәt nәzarәti haqqında” qanun
“Dövlәt torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi vә yerquruluşu haqqında” qanun
Azәrbaycan Respublikasının Torpaq Mәcәllәsi
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567 Torpaq islahatının obyekti..?

•

Azәrbaycan Respublikasının meşә torpaq fondudur
Azәrbaycan Respublikasının qәsәbә torpaq fondudur
Azәrbaycan Respublikasının kәnd torpaq fondudur
Azәrbaycan Respublikasının rayon torpaq fondudur
Azәrbaycan Respublikasının vahid torpaq fondudur

568 Torpaq islahatı haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә aşağıdakı normativ akt daxil
deyil?

•

«Aqrar islahatların әsasları haqqında» qanun
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Torpaq Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Hava Mәcәllәsi
«Torpaq islahatı haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanun

569 Aqrar islahatın әsas prinsipi deyil?

•

әmtәә istehsalçılarına tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәşkilindә vә öz mәhsulların sәrәncam vermәkdә tam sәrbәstliyin
tәmin edilmәsi
dövlәtin iqtisadi siyasәti ilә aqrar islahatın uzlaşması
islahatın aparılmasında sosial әdalәtin tәmin edilmәsi
iqtisadiyyatın sahәvi strukturunda aqrar sektorun payının yüksәldilmәsi
islahatın aparılmasında könüllülüyün tәmin edilmәsi

570 Aqrar islahatın әsas istiqamәtlәrinә aşağıdakı aid deyil?

•

müxtәlif növlü tәsәrrüfatların yaradılması
aqrar bölmәdә yeni mülkiyyәt münasibәtlәrinin formalaşdırılması
torpaq, meliorasiya vә su tәsәrrüfatının islahatı
aqrar biznesin prioritetliyinin tәmin edilmәsi
aqrar bölmәnin dövlәt tәminatı

571 Aqrar hüququn prinsipi deyil?

•

aqrosәnaye kompleksinin idarәçilik sisteminin demokratiklәşdirilmәsi
aqrar hüquq münasibәtlәri iştirakçılarının bәrabәrliyi
aqrar sahibkarlığın sәrbәstliyi üçün hüquqi zәmanәt sisteminin genişlәnmәsi
aqrar sahibkarlığın әmәk fәaliyyәtinin tәbii iqlim şәraiti ilә üzvi әlaqәsi
aqrar biznesә dövlәt dәstәyinin artırılması

572 «Azәrbaycan Respublikasının Әrzaq Tәhlükәsizliyi Proqramı» nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

2011ci ildә
1991ci ildә
2007ci ildә
2005ci ildә
2001ci ildә

573 «Kәndli (fermer) tәsәrrüfatı haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

1992ci ildә
1996cı ildә
2002ci ildә
1993cü ildә
1994cü ildә

574 Kәndli – fermer tәsәrrüfatları әsasәn...?
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•

dövlәt tәsәrrüfatı kimi formalaşır
fәrdi tәsәrrüfat kimi formalaşır
kollektiv tәsәrrüfat kimi formalaşır
ailә tәsәrrüfatı kimi formalaşır
birgә tәsәrrüfat kimi formalaşır

575 Qanunvericiliyә әsasәn kәndli–fermer tәsәrrüfatlarının yaradılması..?

•

yaradılması qadağandır
4 yolla hәyata keçirilir
1 yolla hәyata keçirilir
3 yolla hәyata keçirilir
2 yolla hәyata keçirilir

576 Azәrbaycan Respublikasının ümumi torpaq fondu üzrә bütün torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsinin
әsas hüquqi bazası  «Torpaq Mәcәllәsi» nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

2000ci ildә
1994cü ildә
1996cı ildә
1999cu ildә
1993cü ildә

577 Aqrar hüquq...?

•

turizm sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur
sәnaye sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur
tikinti sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur
nәqliyyat sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur

578 Elektroenergetikada norma, qayda vә standartlar әsasәn hansı mәsәlәlәrlә bağlıdır?

•

elektroenerjinin istehsalı, bölüşdürülmәsi, satışı ilә bağlı mәsәlәlәr
elektroenergetika müәssisәlәrinin hüquqi statusu;
elektroenerji istehsalı, satışı
elektrotәchizat, istilik tәchizatı, müәssisәlәrin fәaliyyәtini tәşkili ilә bağlı ümumi mәsәlәlәr
elektroenerjinin ötürülmәsi, satışı;

579 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu hansı mәqsәdlә yaradılmışdır?

•

mәnfәәt neftinin satışından daxil olan valyuta vәsaitlәri hesabına dşvlәt büdcәsini formalaşdırmaq mәqsәdilә
neftin satışından daxil olan valyuta vәsaitlәrinin toplanması mәqsәdilә
ölkәyә daxil olan valyuta vәsaitlәrinin sәmәrәli idarә edilmәsi mәqsәdilә
mәnfәәt neftinin satışından daxil olan valyuta vәsaitlәrinin vә digәr gәlirlәrin toplanması, sәmәrәli idarә edilmәsi
mәqsәdilә
mәnfәәt neftinin satışından daxil olan valyuta vәsaitlәrinin vә digәr gәlirlәrin toplanması reinvestisiyası
mәqsәdilә

580 Aşağıdakılardan hansı yanacaq energetika fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi baxımından hüquq mәnbәyi
deyil?

•

“Әtraf mühitin mühafizәsi haqqında” qanun
“Enerji resurslarından istifadә haqqında” qanun
“Elektroenergetika haqqında” qanun
“Qaz tәchizatı haqqında” qanun
Yer qurluşu haqqında” qanun

581 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu hesabat verir?
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•

Azәrbaycan Respublikası Ali Mәhkәmәsinә
Azәrbaycan Respublikası Parlamentinә
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankına
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinә

582 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu...?

•

dövlәt büdcәsinin tәrkib hissәsidir
büdcә fondudur
büdcәdәnkәnar fonddur
Mәrkәzi Bankın strukturudur
sosial müdafiә fondudur

583 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondunun vәsaitlәrindәn hansı normativ akt әsasında istifadә
olunur?

•

parlamentin qәrarı
qanun
prezident fәrmanı
mәhkәmәnin qәrarı
Nazirlәr Kabinetinin qәrarı

584 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu..?

•

beynәlxalq әmәkdaşlıq fondudur
tәnzimlәmә fondudur
stabillәşmә fondudur
büdcә fondudur
inkişaf fondudur

585 1994cü ildә xarici neft şirkәtlәri konsorsiumu ilә ARDNŞ arasında “Çıraq”, “Azәri”, neft yataqlarının
vә “Günәşli” yatağının dәrinlikdә yerlәşәn hissәsinin birgә işlәnmәsi sazişinin tipi hansıdır?

•

Xidmәt müqavilәlә sazişi
Konsessiya yaxud lisenziya sazişi
İştirak yaxud assosiasiya sazişi
Uzunmüddәtli idarәetmә sazişi
Hasilatının Pay Bölgüsü Sazişi

586 Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanına әsasәn ARDNŞnin tәrkibinә aşağıdakı müәssisә
daxil deyil?

•

Xarici sәrmayәlәr”İdarәsi
“Azneft”İstehsalat Birliyi
“Azәrneftyağ”neft emalı zavodu
Valyuta gәlirlәrinin idarә olunması” idarәsi
“Marketinq vә iqtisadi әmәliyyatlar” idarәsi

587 Azәrbaycan Respublikasının neft vә qaz hasilatı, nәqli vә emalı, elektrik vә istilik enerjisi istehsalı, qaz
tәchizatı sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn orqan hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Enerji Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Şirkәti
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә Energetika Nazirliyi
Azәrenerji Sәhmdar Cәmiyyәti
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588 Azәrbaycan Respublikası mәnfәәt neftinin satışından daxil olan valyuta vәsaitlәrinin vә digәr gәlirlәrin
toplanması, sәmәrәli idarә edilmәsi mәqsәdilә yaradılmış qrum hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı
Azәrbaycan Respublikası Әşәliyyat Şirkәti
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu

589 Dövlәt neft fondu hesabat verir?

•

mәhkәmәyә
parlamentә
Mәrkәzi banka
AR Nazirlәr Kabinetinә
AR Prezindentinә

590 «Mәdәn Sәnayesindә Şәffaflıq» tәşәbbüsünun müәllifi kimdir?

•

Toni Bleyr
Madlen Olbrayt
Hüsnü Mübarәk
Corc Buş
Fransua Metteran

591 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu nә vaxt yaradılmışdır?

•

2003cü ildә
2009cu ildә
1997ci ildә
1999cu ildә
2004cü ildә

592 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu nә zaman tәsis edilmişdir?

•

2009cu ildә
1994cü ildә
1997ci ildә
1998ci ildә
1999cu ildә

593 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә “Azәrneft” Dövlәt Konserni vә
“Azәrkimya”istehsalat birliyinin bazasında aşağıdakılardan hansı yaradılmışdır?

•

AZӘRIQAZ
AZPETROL
ABӘŞ
ARDNŞ
BP

594 “Energetika haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә vaxt qәbul edilib?

•

1994cü ildә
1997ci ildә
1992ci ildә
1998ci ildә
2001ci ildә

595 Konsessionerin qәti qәrar qәbul etmәk hüququna nә daxildir?

•
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•

ticarәt fәaliyyәtini vә tәkrar satış qiymәtlәrini sәrbәst tәyin etmәk;
servis xidmәtlәrini sәrbәst tәyin etmәk;
satış qiymәtlәrini sәrbәst tәyin etmәk
malları göndәrmәkdәn imtina edә bilәr;
müqavilәyә xitam verә bilәr;

596 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın mәqsәdi deyil?

•

tәbii vә texnogen qәzaların vә habelә digәr fövqәladә vәziyyәtlәrin yaranması ehtimalları nәzәrә alınmaqla
tәsәrrüfat obyektlәrinin tәhlükәsizliyi
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyi
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğunu vә onların rәqabәt
qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi
istehlakçiların mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih
informasiyaya malik olmaması
ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin etmәk

597 Kommersiya fәaliyyәti sahәsindә mәhsulların, işlәrin vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin hüquqi
tәnzimlәnmәsi әsasәn hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

“Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanun
“Tender haqqında” qanun
“Lisenziyalaşdırma haqqında” qanun
“Standartlaşdırma haqqında” qanun
“Satınalmalar haqqında” qanun

598 Daşıyıcı yükü daşımaya qәbul etdikdәn sonra yük hansı müddәtdә çatdırılmadıqda itirilmiş sayılır?

•

1 ay;
10 gün
6 ay
2 ay;
3 ay

599 Sәrnişin daşınması barәdә müqavilәyә hansı müqavilәnin göstәrişlәri tәtbiq edilir?

•

ekspedisiya;
saxlanc;
daşıma;
tapşırıq;
göndәrmә

600 Saxlama haqqı şәrtlәşdirilmәyibsә:

•

әlavә xidmәt göstәrmәyibsә, anbar sahibinin haqq almaq hüququ yoxdur;
anbar sahibinin haqq almaq hüququ yoxdur;
yalniz әlavә xidmәtlәrin haqqını tәlәb edә bilәr
saxlamanın hәcmindәn vә müddәtindәn asılı olmayaraq anbar sahibi şәrtı maliyyә vahidinin 10 mislindәn artıq
haqq tәlәb edә bilmәәz;
anbar sahibinin adi haqq almaq hüququ vardır;

601 Saxlama müqavilәsinә görә saxlayıcı әşyanı nә vaxt qaytarmalıdır?

•

әşyanın zәdәlәnmәsinә ciddi tәhlükә olduğu halda istәnilәn vaxt
müqavilәdә göstәrildiyi vaxtda;
müddәt bitdiyi vaxt;
tapşıranın xahişi ilә;
tapşıranın xahişini aldiqdan 7 gün sonra;

602 Aşağıdakı standart forması yoxdur?
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•

milli standart
beynәlxalq standart
regional (hövzә) standartı
birlik standartı
dövlәtlәrarası standart

603 Kommersiya münasibәtlәrindә mülki dövriyyәsi mәhdudlaşdırılmayan hansıdır?

•

qiymәtli kağızların çap olunması üçün avadanlıqlar
hәrbi silahsursat istehsal etmәk üçün avadanlıqlar
radioaktiv maddәlәrin istehsalı üçün nәzәrdә tutulan qurğular
xidmәti vә mülki silah
kütlәvi istehlak mәhsulları

604 Әmtәә nişanı kimi aşağıdakı nişan qeydә alına bilmәz?

•

Sözlәr
Tәsviri elementlәr
dövlәt rәmzlәri
Hәrflәr
Әmtәәlәrin forması vә ya onların qablaşdırılması

605 Kommersiya sirrinin әldә olunmasının qeyriqanuni üsullarına aşağıdakı aid deyil?

•

mәlumatların ötürülmә kanallarına qoşulmaq
kommersiya sirrinin rejiminә riayәt olunması öhdәliklәrini pozmaq
müvafiq orqanlarda qeydiyyata alınmaq
danışıqlara qulaq asmaq
rüşvәt vermәk

606 Kommersiya sirrinin әldә olunmasının qeyriqanuni üsullarına aşağıdakı aid deyil?

•

kommersiya sirrinin fotoşәklini çәkmәk
kommersiya sirrinin surәtini çıxarmaq
kommersiya sirrinin sәnәdlәrini oğurlamaq
zor tәtbiq etmәk vә ya hәdәlәmәk
müqavilә әsasında әmәkdaşlıq etmәk

607 Aşağıdakılardan hansı kommersiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә bilavasitә istifadә olunan qanun
deyil?

•

“Standartlaşdırma haqqında” qanun
“Antiinhisar fәaliyyәti haqqında” qanun
“Әmtәә nişanı vә coğrafi göstәricilәr haqqında” qanun
“Reklam haqqında” qanun
“Yerin tәki haqqında” qanun

608 Aşağıdakılardan hansı kommersiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә bilavasitә istifadә olunan qanun
deyil?

•

“Reklam haqqında” qanun
“Elektron ticarәt haqqında” qanun
“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında” qanun
“Qaz tәchizatı haqqında” qanun
“Kommersiya sirri haqqında” qanun

609 Kommersiya hüququnun predmetini tәşkil edir?
qiymәtli kağız dövriyyәsi sahәsindә yaranan münasibәtlәr
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•

mülki dövriyyә sahәsindә yaranan münasibәtlәr
xarici әmәkdaşlıq sahәsindә yaranan münasibәtlәr
әmtәә dövriyyәsi sahәsindә yaranan münasibәtlәr
pul dövriyyәsi sahәsindә yaranan münasibәtlәr

610 Sertifikatlaşdırılma ilә bağlı aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Mәhsulun idxal edәn vә ixrac edәnlәr arasında razılaşdırılmış sәnәdlәri beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırıldıqda
da sertifikat funksiyasını yerinә yetirir.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması yerli mәhsulların beynәlxalq vә milli standartların tәlәblәrinә uyğun olaraq
faktiki xarakteristikasının kompleks mәcmusudur.
Mahiyyәt etibarı ilә sertifikat mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn sәnәddir.
Mәhsulun nomenklaturasının müәyyәnlәşdirilmәsi mәhsulların sertifikatlaşdırılması prosesinә daxildir.
Çәkili (şaqul) sertifikat malın mәhz hansı ölkәdәn gәlmәsini göstәrir.

611 Mәhsulların sertifikatlaşdırılması prosesinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

konkret mәhsul növlәri üzrә tәlәb olunan sertifikatların müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun nomenklaturasının müәyyәnlәşdirilmәsi
mal göndәrәn müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırılan mәhsul istehsalının attestasiyası, mәhsulun sınaqdan keçirilmәsi,
sertifikatların verilmәsi vә qeydiyyatdan keçirilmәsinin düzgünlüyünә nәzarәt
mәmulatın sertifikatlaşdırılması qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi vә mәhsulların sertifikatlaşdırılması üzrә
razılaşmaların әldә olunması
hamısı

612 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğu Azәrbaycan
Respublikasının dövlәt standartlarının tövsiyyә xarakterli tәlәblәrinә aiddir.
Beynәlxalq standartlar – dünya dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin qәbul vә istifadә etdiyi standartlar, normalar, qayda vә
tövsiyyәlәrdir.
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyi Azәrbaycan
Respublikasının dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә aiddir.
Standartlaşdırma sahibkarlıq fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsinin bir forması olub, iştehlakçıların,
dövlәtin vә tәsәrrüfat subyektlәrinin maraqlarının dövlәt müdafiәsinin daha etibarlı surәtdә tәnzimlәnmәsinә
xidmәt edir.
Dövlәtlәrarası standartlar – iki dövlәtin qarşılıqlı razılıq әsasında qәbul vә birbiri ilә müvafiq münasibәtlәrdә
istifadә etdiyi standartlar, norma, qayda vә tövsiyyәlәrdir

613 Aşağıdakılardan hansı mәhsulların sertifikatlaşdırılmasının izahıdır?

•

Mәhsulların sertifikatlaşdırılması iki dövlәtin qarşılıqlı razılıq әsasında qәbul vә birbiri ilә birbiri ilә müvafiq
münasibәtlәrdә istifadә etdiyi standartlar, norma, qayda vә tövsiyyәlәrin mәcmusudur.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması ayrıayrı müstәqil dövlәtin әrazisindә müvafiq qaydada hazırlanıb istifadә edilәn
standartlar, norma, qayda vә tövsiyyәlәrin mәcmusudur.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması dünya dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin qәbul vә istifadә etdiyi standartlar, norma,
qayda vә tövsiyyәlәrin mәcmusudur.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması yerli mәhsulların beynәlxalq vә milli standartların tәlәblәrinә uyğun olaraq
faktiki xarakteristikasının kompeks mәcmusudur.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması texnikiiqtisadi әmәkdaşlıq edәn bir qrup region (hövzә) dövlәtinin qәbul vә
istifadә etdiklәri standartlar, norma, qayda vә tövsiyyәlәrin mәcmusudur.

614 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Agentliyinin әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

•

müvafiq beynәlxalq standartların tәtbiqi sahәsindә zәruri tәdbirlәr hәyata keçirmәk
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin mühafizәsi sahәsindә işlәri tәşkil etmәk
Standartlaşdırmanın tәlәblәrini tәmin etmәk üçün dövlәt nәzarәtini, dövlәt metroloji nәzarәtini hәyata keçirmәk
ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk
düzgün cavab yoxdur
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615 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә aid
deyildir?

•

mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğu
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyi
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) texniki, texnoloji vә informasiya uyğunluğu vә onların qarşılıqlı әvәz olunması
düzgün cavab yoxdur
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) әsas istehlak xüsusiyyәtlәri, onlara nәzarәt metodları, mәhsulların
qablaşdırılması, nişanlanması, daşınması, saxlanması, utilәşdirilmәsi qaydaları

616 Kommersiya hüququ әsaslanır?

•

fasilәsizlik prinsipinә
әdalәtlilik prinsipinә
tarazlıq prinsipinә
bәrabәrlik prinsipinә
soaial prinsipinә

617 ARda informasiya sahәsindә yol verilәn hüquq pozuntularına görә mәsuliyyәt hansı qanunda әks
etdirilmişdir

•

İnformasiya azadlığı” haqqında ARnın qanunu;
Mәlumat azadlığı” haqqında ARnın qanunu;
Elektron sәnәd vә elektron imza haqqında” ARnın qanunu
Dövlәt sirri haqqında” ARnın qanun;
İnformasiya әldә etmәk” haqqında ARnın qanunu;

618 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin dövlәt sirrinә aid edilmәsi vә
mühafizәsi sahәsindә vәzifәsidir

•

dövlәt sirri haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulması üzrә
dövlәt sirrinә aid edilәn mәlumatların siyahısının tәsdiq edilmәsi
dövlәt sirrinin mühafizәsi sahәsindә dövlәt proqramlarının tәsdiq edilmәsi
dövlәt sirrinin mühafizәsi sahәsindә dövlәt proqramlarının hәyata keçirilmәsi üzrә dövlәt büdcәsindәn yönәldilәn
vәsaitә baxılması
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı aparatının vәzifәli şәxslәrinin dövlәt sirrinin mühafizәsi üzrә sәlahiyyәtlәrinin
müәyyәn edilmәsi

619 Elektron ticarәtin hәyata keçirilmәsinә xüsusi razılıq (lisenziya) ...?

•

özәl bölmәdә tәlәb olunur
tәlәb olunur
hәr bir şәxsin istәyinә bağlıdır
tәlәb olunmur
dövlәt bölmәsindә tәlәb olunur

620 Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına әsasәn...?

•

hәr kәsin istәdiyi mәlumatı qanuni yolla axtarmaq hazırlamaq azadlığı vardır
hәr kәsin istәdiyi mәlumatı qanuni yolla axtarmaq vә әldә etmәk azadlığı vardır
hәr kәsin istәdiyi mәlumatı qanuni yolla axtarmaq azadlığı vardır
hәr kәsin istәdiyi mәlumatı qanuni yolla axtarmaq yaymaq azadlığı vardır
hәr kәsin istәdiyi mәlumatı qanuni yolla axtarmaq, әldә etmәk, ötürmәk, hazırlamaq vә yaymaq azadlığı vardır.

621 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi resurs kimi informasiya forması deyil?

•

istehlakçilarin prioritetlәrinә vә bazarlardakı şәraitә tәsir edәn kütlәvi informasiyalar
tәrәfdaşların vә bazardakı rәqiblәrin tәdiyyә vә kredit qabiliyyәtliliyi haqqında maliyyә informasiyaları
bazarın vәziyyәtini xarakterizә edәnkonyuktura mәlumatları
informasiya azadlığı haqqında qanunda göstәrilәn informasiyalar
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•

innovasiyalara şәrait yaradan elmitexniki informasiyalar

622 Elektron ticarәtin hәyata kecirilmәsinә xüsusi razılıq tәlәb olunurmu

•

xeyr;
bәli;
fiziki şәxslәrә tәlәb olunur
hüquqi şәxslәrә tәlәb olunur;
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş hallarda;

623 İnformasiya hüquq münasibәtlәri çәrçivәsindә mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Milli Elmlәr Akademiyası
Azәrbaycan Respublikasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Texnologiyalar Komitәsi

624 Informasiya azadlığının hәyata keçirilmәsinin prinsipi deyil?

•

informasiyanın әhatәliliyi vә etibarlılığı
informasiya azadlığına dövlәt tәminatı
informasiyanın açıqlığı vә әldә olunmasının sәrbәstliyi
informasiyanın mobilliyi
informasiyanın әldә edilmәsinin qanuniliyi

625 “Kim informasiyaya malikdirsә, dünyaya malikdir” fikri kimә mәxsusdur?

•

Karl Marksa
Adam Smitә
Anri Fayola
Milton Fridmana
Frensis Bekona

626 Nәqliyyat sahәsindә dövlәt tәnzimlәnmәsi hansı yollarla hәyata keçirilir?

•

әhalinin nәqliyyat xidmәtlәrinә olan tәlabatının tәmin edilmәsi ilә;
Nәqliyyat qanunverıcılıyı ilә;
nәqliyyatın inkişafı sahәsindә proqram vә mexanizmlәrin işlәnib hazırlanması yolu ilә
nәqliyyat xidmәtlәrinin azad vә rәqabәtә әsaslanan bazarın ınkişafı üçün şәrait yaratmaq yolu ilә;
hüquqi tәminat, vergiqoyma,maliyyәlәşdirmә, investisiya, vahid elmitexniki siyasәt;

627 Funksional fәaliyyәt baxımından Nәqliyyat Nazirliyinin tabeliyindә deyil?

•

Azәrbaycan Dövlәt Dәmir Yolu
Avtonәqliyyatservis Departamenti
Yolnәqliyyatservis Departamenti
Azәrbaycan Dövlәt Xәzәr Dәnizi Gәmiçiliyi
Ekoloji Ekspertiza İdarәsi

628 Nәqliyyat sahәsindә xüsusi razılıq (lisenziya) hansı әsaslara görә dayandırıla bilmәz?

•

lisenziya sahibi tәrәfindәn müvafiq әrizә tәqdim edildikdә
lisenziya sahibi tәrәfindәn normativ aktlara әmәl edilmәdikdә
lisenziya sahibinin vergi öhdәliyi yarandıqda
lisenziya verilmәsi üçün tәqdim edilәn sәnәdlәrdә düzgün olmayan mәlumatlar aşkar edildikdә
lisenziya sahibi müflis elan olunduqda

629 Nәqliyyat sahәsindә xüsusi razılıq (lisenziya) almaq üçün aşağıdakı sәnәd tәlәb olunmur?
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•

sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәrin vergi orqanları tәrәfindәn uçota alınması haqqında
şәhadәtnamәnin surәti
müәssisәnin dövlәt qeydiyyatı haqqındakı şәhadәtnamәsinin surәti
attestasiyadan keçmәk haqqında sәnәdin surәti
lisenziya almaq üçün dövlәt rüsumunun ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd
müәssisәnin tәsis sәnәdlәrinin surәti

630 Nәqliyyat xidmәtlәri üçün xüsusi razılığı (lisenziyanı) hansı dövlәt orqanı verir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Dәmiryolu İdarәsi
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat Departamenti
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat Nazirliyi

631 Aşağıdakı nәqliyyat növlәrindәn hansı üçün xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb olunur?

•

dәniz vә avtomobil nәqliyyatı
hava vә su nәqliyyatı
hava vә dәmiryolu nәqliyyatı
boru kәmәri vә su nәqliyyatı
aviasiya vә dәmiryolu nәqliyyatı

632 Azәrbaycan Respublikasında nәqliyyat hüququnun sahә strukturuna daxil deyil?

•

Hava nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Dәniz nәqliyyatı
Çay nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı

633 Nәqliyyat münasibәtlәrindә mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı hesab edilir?

•

Bakı Metropoliteni
Azәrbaycan Dövlәt Dәmir Yolu İdarәsi
«AZAL» Dövlәt Konserni
Nәqliyyat Nazirliyi
Azәrbaycan Dövlәt Xәzәr Dәniz Gәmiçiliyi

634 Bu nәqliyyat növündәn xüsusi razılıq tәlәb olunur:

•

dәniz vә dәmiryol nәqliyyatı
dәmiryol nәqliyyatı
yalnız su nәqliyyatı
aviasiya vә avtomobil nәqliyyatı
hava vә su nәqliyyatı

635 Nәqliyyat vasitәlәrinin sahiblәri hansi muddәtdә nәqliyyat vasitәsinin dovlәt qeydiyyatina kecirmәkdә
inzibati mәsuliiyәtә calb edirlәr?

•

әldә etdiyi vaxtdan 45 gun әrzindә
әldә etdiyi vaxtdan 15 gun әrzindә
әldә etdiyi vaxtdan alti ay әrzindıә
әldә etdiyi vaxtdan bir ay әrzindә
әldә etdiyi vaxtdan 10 gun әrzindә

636 nәqliyyat vәzifәsinin etibarnamә olmadan idarә edilmәsi hansi hallarda inzibati xәta hesab olunur?

•

nәqliyyat vasiәtәsinә sahiblik huququ olan sәxsin nәqliyyat vasitәsindә olmasi
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nәqliyyat vasitәsinin onu idarә edәın sәxsin әrinә mәxsusu olmasi
nәqliyyat vasitәsi yararsiz hala dusdukdә
nәqliyyat vasitәsinә sahiblik huququ olan sәxsin vәfat etmәsi
nәqliyyat vasitәsinin hәyat ucun tәhlukәli vәziyyәtdә olan sәxsi xәstәxanaya catdirmq mәqsәdi ilә idarә olunmasi

637 Dasinmanin obyektne gore DEMIR yol ile dasinmanin nece novu ferqlendirilir

•

heç biri
Vergilәr Nazirliyi
Hesablaşmalar Palatası
Milli bank vә Gömrük Komitәsi
Beynılxalq Bank

638 “Nәqliyyat haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

2002ci ildә
1990cı ildә
2009cu ildә
1997ci ildә
1999cu ildә

639 Nәqliyyat hüququ subyektlәri neçә kateqoriyaya bölünür?

•

4.0
5.0
2.0
3.0
6.0

640 Nәqliyyat qanunvericiliyi sisteminә aşağıdakı normativ akt daxil deyil?

•

mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının normativ aktları
qanunlar
fәrmanlar
sәrәncamlar
Nazirlәr Kabinetinin qәrarları

641 Gömrük Mәcәlәsi nә vaxt qәbul edilib

•

5 yanvar 2000 ci il
31 yanvar 2001ci il
10 iyun 1997ci il
12 dekabr 2000ci il
10 iyun 2001ci il

642 Aşağıdakılardan hansı gömrük orqanlarının hüquqmühafizә fәaliyyәtinә aid deyil?

•

әmәliyyat axtarış
inzibati prosessual
cinayәt hüquqi
mülkiprosessual
cinayәt prosessual

643 Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqnları dövlәt idarәetmә siseminә daxil olan icra hakimiyyәti
orqanı olmaqla...?
hüquqyaratma orqanıdır
idarәetmә orqanıdır
әlaqәlәndirmә orqanıdır

•
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•

hüquq mühafizә orqanıdır
tәnzimlәmә qrqanıdır

644 Aşağıdakılardan hansı qaçaqmalçılıq (kontrabada) hesab olunmur?

•

Azәrbaycan Respublikasından çıxarılması üçün müvafiq qaydalar müәyyәn edilmiş ölkәdә yaşayan xalqların vә
xarici ölkә xalqlarının bәdii, tarixi vә arxeoloji sәrvәti olan әşyalar
narkotik vasitәlәrn, psixotrop, güclü tәsirli, zәhәrli, zәhәrlәyici, radioaktiv vә partlayıcı mallar
silahlar, partladıcı qurğulur vә onlar üçün döyüş sursatı ( soyuq yivsiz ov silahları vә onların patronlarından başqa)
ölkәyә tәkrar ixrac rejimi altında gәtitilәn vә qanunla müәyyәn olunmuş qaydada rәsmilәşdirilmiş mallar
nüvә, kimyәvi, bioloji vә digәr kütlәvi qırğın silahlarının, hәmin silahların hazırlanması üçün istifadә oluna
bilәcәk material vә avadanlıqlar, strateji әhәmiyyәtli xammal

645 “Gömrük orqanlarında xidmәt haqqında” Әsasnamәyә әsasәn aşağıdakı intizam tәnbehi tәdbiri tәtbiq
edilә bilmәz?

•

xüsusi rütbәnin bir pillә aşağı salınması
sonuncu xәbәrdarlıqla şiddәtli töhmәt
gömrük orqanlarında xidmәtinә xitam vermә
azadlıqdan mәhrumetmә
6 ay müdәtinә aşağı vәzifәyә keçirilmә

646 Gömrük işi sahәsindә baş verәn hüquq pozulmalarına görә qanunvericiliyә uyğun olaraq aşağıdakı
mәsuliyyәt növü tәtbiq edilmir?

•

cinayәt mәsuliyyәti
inzibati mәsuliyyәt
prosessual mәsuliyyәt
intizam mәsuliyyәti
maddi mәsuliyyәt

647 Aşağıdakılardan hansı gömrük orqanlarının әsas funksiyası deyil?

•

ticarәtiqtisadi münasibәtlәrdә gömrük tәnimlәmәsi vasitәlәrini tәtbiq etmәk
Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi mәnafeyini qorumaq
ölkәni istәnilәn xarici müdaxilәdәn qorumaq
xarici iqtisadi fәaliyyәtin mal nomenklaturasını aparmaq
öz sәlahiyyәti daxilindә respulikanın iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәk

648 Gömrük işi sahәsindә gömrük, inzibati, mülki vә digәr hüquq sahәlәrinin normalarına riayәt edilmәsi
hansı fәaliyyәtin mәqsәdidir

•

digәr dövlәt tәşkilatları ilә әlaqәli fәaliyyәt
tәşkilatdaxili idarәçilik fәaliyyәt;
Daxiliiqtisadi fәaliyyәt;
gömrük orqanlarının fәaliyyәti;
hüquqmühafizә fәaliyyәti;

649 Mәcburi dövlәt tәdbirlәrindәn istifadә etmәklә gömrük orqanları hansı funksiyanı hәyata keçirirlәr?

•

Hüquq normalarının icrası funksiyası;
Daxili vә xarici funksiyanı;
Nizamlayıcı vә qoruyucu
tәşkilat daxili idarәçilik funksiya
hüquq normalarının mühafizәsi;

650 Gömrük orqanlarında hansı müddәt әrzindә tәnbeh edilmiş şәxs, yeni intizam tәnbehi alınmırsa, tәnbeh
götürülür?
növbәti 3 ay әrzindә
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•

növbәti 10 ay әrzindә
növbәti 7 ay әrzindә
növbәti 6 ay әrzindә
növbәti 5 ay әrzindә

651 Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqnları dövlәt idarәetmә siseminә daxil olan...?

•

yerli hakimiyyәti orqanıdır
әlaqәlәndirici hakimiyyәti orqanıdır
qanunverici hakimiyyәti orqanıdır
icra hakimiyyәti orqanıdır
mәhkәmә hakimiyyәti orqanıdır

652 Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququnun mәnbәyi deyil?

•

qanunlar
konstitusiya
Nazirlәr Kabinetinin qәrarları
Azәrbaycan Respublikasы Prеzidentinin fәrmanları
Bakı Baş Gömrük İdarәsinin qәrarları

653 Gömrük hüququnun sisteminә daxildir?

•

әsas vә әlavә hissә
xüsusi vә fәrdi hissә
konstitusion vә qanunvericilik hissә
mәcәllә vә qanun hissә
ümumi vә xüsusi hissә

654 Gömrük işi sahәsәsindәki aşağıdakı ictimai münasibәt forması yoxdur?

•

gömrük orqanlarının strukturunun tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı münasibәtlәr
gömрüktarif tәnzimlәnmәsi sahәsindәki münasibәtlәr
gömrük ödәnişlәrinin toplanması sahәsindәki münasibәtlәr
gömrük rejiminin statusunu xaraktеrizә edәn münasibәtlәr
gömrük nәzarәti sahәsindәki münasibәtlәr

655 Gömrük işi sahәsindә baş verәn hüquq pozuntularının hansı növlәri vardır?

•

intizam, mülki, cinayәt
cinayәt;
inzibati, mülki, cinayәt;
cinayәt, inzibati, intizam, maddi
mülki, maddi, inzibati ;

656 "Gömrük tarifi haqqında" qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

1999cu ildә
1993cü ildә
2005ci ildә
2007ci ildә
1995ci ildә

657 Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququnun prinsipi deyil?

•

gömrük hüququnun vasitә vә alәtlәrinini sәmәrәli tәminatı
qanunçuluq
demokratiklik
humanizm
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әhatәli vә aydın gömrük tәnzimlәnmәsi

658 Gömrük hüququnun әsas mәqsәdlәrindәn deyil?

•

Azәrbaycan Respublikasının sosialiqtisadi üstünlüklәrini vә maraqlarını qorumaq
gömrük işinin inkişafını vә tәkmillәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün ggömrük vә digәr müvafiq dövlәt orqanlarına
sәmәrәli fәaliyyәt şәraiti yaratmaq
gömrük siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün optimal vә daha çox demokratik dәyәrlәrә söykәnmiş gömrük sistemi
yaratmaq
Azәrbaycan Respublikasыныn dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması üçün maliyyә tәminatı yaratmaq
ölkә vәtәndaşlarının hüquq vә azadlıqlarının qanuni tәminatы mәqsәdilә gömrük qanunvericiliyindә nәzәrdә
tutulan hüquqlarının qorunmasы üçün sabit hüquqi tәminat yaratmaq

659 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi әmәkdaşlıq prinsipinin mәzmununun açıqlamasını әks etdirmir?

•

inkişafda olan vә keçid iqtisadiyyatlı dövlәtlәrin maraqlarını müdafiә etmәklә beynәlxalq ticarәtin
liberallaşdırılması istiqamәtindә dövlәtlәrin qarşılıqlı güzәşt vә yardım hüququnu vә s. nәzәrdә tutur.
beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesindә ölkәlәrin bәrabәrhüquqluluğu;
universal vә regional iqtisadi rәşkilatlarda dövlәtlәrin iştirak hüququ;
BMT Nizamnamәsindә ifadә edilәn prinsiplәrә vә mәqsәdә müvafiq olaraq istәnilәn iqtisadi әmәkdaşlıq
formasında iştirak hüququ;
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә tәrәfdaşları sәrbәst müәyyәn etmәk hüququnu;

660 Tranzitin azadlığı prinsipi ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

tranzitin qayda vә şәrtlәri maraqlı dövlәtlәrin arasında bağlanan ikitәrıfli vә çoxtәrәfli sazişlәrlә tәnzimlәnir;
tranzit keçidi, gömrük, vergi vә rüsumlar istisna olmaqla tranzit xidmәtlәri yığımlarından azaddır
tranzit dövlәti tranzit hüququna icazәni özünün qanunvericiliyi әsassında verir vә әgәr tranzit vermәkdәn imtina
edәrsә, belә bir qәrarı әsaslandırmağa borclu deyil;
tranzit hüququ bir qayda olaraq maraqlı dövlәtlәr arasında qarşılıqlıq prinsipi әsasında beynәlxalq sazişlәrlә
tәnzimlәnir;
müasir beynәlxalq hüquq tranzitin azadlığı haqqında şәrtsiz norma nәzәrdә tutmur;

661 Beynәlxalq hüquqda nәzәrdә tutulan aralıq tranzit dövlәt keçidi anlayışı aşağıdakı aktlardan hansında
transmilli anlayışla әvәzlәnir vә bu sәnәdә әsasәn yalnız bir dövlәtin sәrhәddinin keçilmәsi әmtәәnin tranzit
statusuna düşmәsi üçün kifayәt edir?

•

Avropa İqtisadi Birliyinin tәsisi edilmәsi haqqında Müqavilәsi;
Dәniz hüququ üzrә 1982ci il BMT Konvensiyası.
Avropa – Qafqaz – Asiya dәhlizinin inkişafı üzrә beynәlxalq nәqliyyat haqqında әsas çoxtәrәfli Bakı Sazişi;
Avropa Birliyinin Qazın tranziti üzrә vә elektirik enerjisinin tranziti üzrә Direktivlәri;
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Saziş –GATT;

662 Dövlәt hansı şәrtlәrlә hәr hansı müqavilәdә iştirak edә bilәr?

•

müqavilәnin bağlanması tәşәbbüsü dövlәtә aid olduqda
dövlәt maraqlarına uyğun gәldikdә;
dövlәtin xarici iqtisadi әlaqәlәrinin hüquqi rejimi müәyyәn edildikdә;
beynәlxalq hüquq normalarına uyğun olduqda;
Beynәlxalq ticarәt әnәnәlәrinә uyğun gәldikdә;

663 Öz iqtisadi fәaliyyәtlәrivә tәbii resursları üzәrindә daimi suverenliyi prinsiplәrinin әsas tәrkib hissәsinә
daxil deyil?

•

öz xalqının, bütün vәtәndaşlarının iqtisadi inkişafı hüququ
gömrük rüsumları münasibәtlәrindә bu vә ya digәr dövlәtlәr vә ya dövlәtlәr qrupu arasında ticarәt güzәştlәrini
nәzәrdә tutur
TMKnın fәaliyyәtinә, investisiyalara nәzarәt vә tәnzimlәnmәsi dә daxil olmaqla tәbii resursların vә iqtisadi
fәaliyyәtin üzrindә sәmәrәli nәzarәt etmә hüququ
tәbii sәrvәtlәrә azad sahiblik etvәk, sәrәncam vermәk, istismar etmәk, öz iqtisadi fәaliyyәtlәrindә müstәqillik
hüququ
97/103

22.12.2016

idxalixrac, valyuta vә digәr xarici iqtisadi әmәliyyatlar üzәrindә dövlәt nәzarәti hüququ

664 Hüquqazidd mәcburetmәyә aid deyil?

•

gәmilәrin saxlanılması (hәbsi) vә aktivlәrin dondurulması
beynәlxalq müqavilәlәrdә әks olunan konkret xüsusi razılaşmalar
iqtisadi boykot
iqtisadi blokada
embarqo

665 Beynәlxalq iqtisadi hüququn alt sisteminin hansında dövlәt maliyyә mәsuliyyәti daşımır?

•

Beynәlxalq investisiya hüququ
Beynәlxalq ticarәt hüququ
Beynәlxalq gömrük hüququ
beynәlxalq nәqliyyat hüququ
Beynәlxalq lizinq hüququ

666 Aşağıdakılardan hansılar ineqrasiyanın müqavilәinstutsional formasına aid deyil?

•

vahid iqtisadi mәkan
müvafiq beynәlxalq tәşkilatlarda birlәşmә
gömrük birliyi
azad ticarәt zonası
iqtisadi birlik

667 Beynәlxalq iqtisadi hüququn transformasiyasında (yaranmasında) dominant hansı götürülür?

•

beynәlmilәşmә vә qloballaşma
ticarәtsiyasi әlaqәlәr
beynәlxalq maliyyәkredit әlaqәlәri
beynәlxalq miqrasiya
beynәlxalq nәqliyyat әlaqәlәri

668 Müasir dünyada inteqrasiya proseslәri hansı formalarda hәyata keçirilir

•

xarici iqtisadi siyasәt konsepsiyası formasında
müqavilә vә institusional formada;
beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq formasında;
Beynәlmilәllәşmә formasında;
elmitexniki tәrәqqi frmasında;

669 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi hüququn yarımsahәsi deyil?

•

beynәlxalq ekstradisiya hüququ
beynәlxalq ekstradisiya hüququ
beynәlxalq maliyyә hüququ
beynәlxalq mülkiyyәt hüququ
beynәlxalq sığorta hüququ

670 Öz iqtisadi fәaliyyәtlәri vә tәbii resursları üzәrindә daimi suverenliyi prinsiplәrinin әsas tәrkib
hissәlәrinә daxil deil?

•

tәbii resurslsrdan istifadәyә mane olmaq mәqsәdilә xarici investisiyalara vә ya TMKlar üçün güzәştli rejim
verilmәsinә mәcbur etmәyә qadağa qoyulması
iqtisadi boykot müәyyәnlәşdirmә
ilkin xammal istehlakçılarının tәşkilatlarda birlәşmәsi hüququ
tәbii resurslsrdan istifadәyә vә mütәmlәkәçilәrin vurduğu ziyanın kompensasiya hüququ
әvәzin ödәnilmәsinә görә xarici xüsusi mülkiyyәtin millilәşdirilmәsi hüququ
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671 İqtisadi qeyridiskriminasiya prinsipi nәdir?

•

sәrhәdyanı ticarәtdә gәmiçilik üçün güzәştlәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir
dövlәtlәrә verilәn hüququn ümumi şәrtlәrinin bütün digәr tәrәfdaş ölkәlәrә verilәndәn pis olmaması
әlverişli şәraitin yaradılmasıdır
xüsusi güzәştlәrin verilmәsidir
inkişaf etmәkdә olan vә az inkişaf dövlәtlәrinin xeyrinә gömrük prefernsiyalarının müәyyәn edilmәsidir

672 Aşağıdakılardan hansı çoxtәrәfli müqavilәlәrә aiddir?

•

әmәkdaşlığın konkret sahә vә formalarını müәyyәn edәn müqavilәlәr
MDB müqavilәsi
ticarәt iqtisadi rejimlәri nәzәrdә tutan ticarәt xarakterli müqavilәlәr
ümumi çәrçivә xarakterli müqavilәlәr
dövlәtlәr vә onların fiziki vә hüquqi şәxslәrinin qarşılıqlı müqavilәlәri

673 Beynәlxalq iqtisadi hüququn xüsusi prinsiplәrinә aid deyil?

•

dövlәtlәrin öz tәbii resursları vә iqtisadi fәaliyyәtlәri üzәrindә suverenliyi
insan hüquq vә azadlıqlarına hörmәt
hüquqazidd iqtisadi mәcburetmәyә qadağa
iqtisadi qeyridiskriminasiya
xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәşkili formalarını azad seçimi

674 Beynәlxalq hüquqda tәtbiq olunan beynәlxalq hüquq prinsiplәrinә aid deyil?

•

xalqların öz müqәddaratını tәyin etmәsi vә hüquq bәrabәrliyi
dövlәt suverenliyinә hörmәt
qarşılıqlı faydalanma
dövlәtlәrin әmәkdaşlığı
zor tәtbiq etmәk vә zorla qorxutmaq

675 Beynәlxalq iqtisadi hüququn mәnbәlәrindә çoxtәrәfli müqavilәlәrә aid deyil?

•

Seul Konvensiyası
Türkiyә müqavilәsi
Vyana Konvensiyası
Mәrakeş paktı
Hamburq qaydaları

676 Beynәxalq iqtisadi hüququn prinsiplәrinә aid deyil?

•

peşәkarlıq vә qanunilik
normativlik
aşkarlıq
demokratik
elmilik

677 Beynәlxalq iqtisadi hüququn subyeklәrinә daxil deyil?

•

müxtәlif dövlәtlәrin fiziki vә hüquqi şәxslәri
beynәlxalq iqtisadi yardım
beynәlxalq tәşkilatlar
dövlәtlәr
transmilli korparasiyalar vә maliyyәsәnaye qrupları

678 "Çәrçivә hüququ"na hansı aiddir?
investisiya resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr

•
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•

resursların transsәrhәd yerdәyişmә statusunu müәyyәnlәşdirәn hüquqi rejimlәrlә әlaqәdar münasibәtlәr
әmәk resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә resurslsrı ilә әlaqәdar münasibәtlәr
enerji resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr

679 "Beynәlxalq resurs" hüququna daxil deyil?

•

investisiya resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr
resursların transsәrhәd yerdәyişmә statusunu müәyyәnlәşdirәn hüquqi rejimlәrlә әlaqәdar münasibәtlәr
әmәk resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә resurslsrı ilә әlaqәdar münasibәtlәr
enerji resursları ilә әlaqәdar münasibәtlәr

680 Qeyridövlәt tәnzimlәnmәsi formalarına hansı aiddir?

•

beynәlxalq müqavilәlәr
ticarәt әnәnәlәri, mәhkәmә vә arbitraj tәcrübәsi
beynәlxalq mәhkәmәlәr
ticarәt әnәnәlәri
arbitraj tәcrübәsi

681 Xarici iqtisadi razılaşmaların әsas tәnzimlәnmәsi...?

•

İnzibati hüquqdur
Mülki hüquqdur
Beynәlxalq xüsusi hüquqdur
Beynәlxalq ümumi hüquqdur
Konstitusiya hüququdur

682 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hüquqi tәnzimlәnmәsindә aparıcı rola malikdir?

•

Mülki hüquq
Konstitusiya hüququ
Beynәlxalq xüsusi hüquq
Beynәlxalq ümumi hüquq
İnzibati hüquq

683 Beynәlxalq iqtisadi hüququn yaranma sәbәblәri hansılardır?

•

düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
müstәmlәkәçilik sisteminin dağılması, sonra isә sosialist sisteminin dağılması
sәnaye inqilabları vә onun әsasında elmitexniki inqilabın baş vermәsi
inkişaf etmiş ölkәlәrdә  dünya bazarında qabaqcıl fәaliyyәt göstәrәn hәm dazili, hәm dә xarici fәaliyyәtә tәsir
göstәrә bilәn dövlәtdaxili metodların möhkәmlәnmәsi

684 Beynәlxalq iqtisadi hüquqda preferensiya dövlәtlәrin iqtisadi inkişaf tarazlığına nail olmaq üçün hansı
ölkәlәrә münasibәtdә tәqdim edilib?

•

yeni sәnaye ölkәlәrinә.
inkişafda olan ölkәlәrә;
zәif inkişaf etmiş ölkәlәrә;
inkişaf etmiş ölkәlәrә;
keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrә;

685 Beynәlxalq iqtisadi hüquqda preferensiya dövlәtlәrә hansı mәqsәdlә verilir?
xarici ticarәtdә müsbәt saldonun tәmininә nail olmaq üçün.
ölkә sәnayesinin inkişafının tәmini mәqsәdilә
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•

ölkәnin aqrar sektorunun inkişafına nail olmaq üçün;
iqtisadi inkişaf tarazlığına nail olmaq üçün;
iqtisadi artımın tarazlığına nail olmaq üçün;

686 İqtisadi ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipindәn hüquqa uyğun istisnalar kimi inkişafda olan dövlәtlәrә
münasibәtdә daxili bazarın qorunması mәqsәdilә müxtәlif mәhdudlaşdırıcı qaydaların tәtbiqinә
aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

xüsusi gömrük rüsumların tәtbiqi
preferensial gömrük rüsumların tәtbiqi;
kompensasion gömrük rüsumların tәtbiqi;
antidempinq gömrük rüsumlarının tәtbiqi;
proteksionist gömrük rüsumların tәtbiqi;

687 İqtisadi ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipi aşağıdakı aktlardan hansında öz әksini tapmışdır?

•

Dövlәtlәrin iqtisadi hüquq vә vәzifәlәri Xartiyasında (1974);
Avropa İttifaqı işçilәrinin әsas sosial hüquqları Xartiyası (1989)
Enerji Xartiyasına Müqavilәdә (1994);
BMT Nizamnamәsindә (1945);
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Sazişdә –GATTda (1947);

688 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı tәbii ehtiyatlar vә iqtisadi fәaliyyәt üzәrindә dövlәt suverenliyi
prinsipindә nәzәrdә tutulmuşdur?

•

beynәlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici kapitalı ictimai, dövlәt maraqları naminә özәllәşdirmәk;
dövlәtin sәrbәst sahiblik, sәrәncam, istifadә vә müstәqil iqtisadi fәaliyyәt.
tәbii ehtiyatların vә suverenliyin müvәqqәti itirilmәsi ilә әlaqәdar işğal olunmuş әrazilәrdә özünün tәbii resusları
üzәrindә nәzarәtin bәrpa edilmәsi zamanı dәymiş zәrәrin ödәnilmәmәsi
tәbii ehtiyatların istifadәsi rejiminin qonşu ölkәlәrin razılığı әsasında müәyyәn edilmәsi;
tәbii resusların istehlakçılarının tәşkilatında birlәşmәk;

689 Tәbii ehtiyatlar vә iqtisadi fәaliyyәt üzәrindә dövlәt suverenliyi prinsipi aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını
özündә nәzәrdә tutmur?

•

tәbii ehtiyatların vә suverenliyin müvәqqәti itirilmәsi ilә әlaqәdar işğal olunmuş әrazilәrdә özünün tәbii resusları
üzәrindә nәzarәtin bәrpa edilmәsi zamanı dәymiş zәrәrin ödәnilmәsi.
tәbii ehtiyatların istifadәsi rejiminin qonşu ölkәlәrin razılığı әsasında müәyyәn edilmәsi;
beynәlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici kapitalı ictimai, dövlәt maraqları naminә milliliәşdirmәk;
müvafiq sferada iqtisadi fәaliyyәt nәzarәt;
tәbii resusların istehlalçılarının tәşkilatında birlәşmәk;

690 Aşağıdakılardan hanslı beynәlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi prinsiplәrindәn deyil?

•

әrazi bütövlüyü.
mübahisәlәrin güc yolu ilә hәlli;
pacta sunt servanda;
insan hüquqlarına hörmәt edilmәsi;
dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi;

691 Hәr bir dövlәtin resuslarına vә sturukturuna uyğun olaraq milli tәşәbbüslәrlә vә beynәlxalq әmәkdaşlıq
vasitәsilә iqtisadi, sosial vә mәdәni sahәlәrdә cәmiyyәtin üzvü kimi hәr bir insan onun şәxsiyyәtinin azad
inkişafı vә lәyaqәtinin müdafiәsi zәrurәti ilә sosial tәminat hüququna malik olması hansı aktda öz әksini
tapıb?

•

İnsan hüquqlarının ümumi Bәyannamәsi (1948);
İqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında beynәlxalq Pakt (1966);
Әhali rfahının vә mәşğulluğunun Yekun Bәyannamәsi (1974)
Sosial tәrәqqi vә inkişaf Bәyannamәsi (1969)
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Sosial tәrәfdaşlıq, iqtisadi tәrәqqi vә insan hüquları haqqında çәrçivә Paktı (1968);

692 Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının 1970ci il Minumum әmәk haqqının müәyyәn edilmәsi haqqında
Konvensiyasında aşağıdakı tәlәblәrdәn hansılar ifadә edilib? 1. әmәkçilәrin vә onların ailәlәrinin tәlabatı; 2.
yaşayış sәbәtinin qiymәti; 3. әmәk haqqının ümumi hәddi vә sosial yardım; 4. iqtisadi inkişaf; 5.
mәhsulldarlıq vә mәşğulluğun tәmin edilmәsi.

•

heç biri
hamısı
2,3,5
1,2,4;
1,3,4;

693 Aşağıdakılardan hansı BMTnin Beynәlxalq iqtisadi hüquq yaradıcılığı prosesindә iştirak edәn
sturukturlarından deyil

•

BMT Tәhlükәsizlik Şurası;
BMT İnteqrasiya vә Beynәlxalq Әmәkdaşlıq Şurası (CINTIC);
BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsi
BMT Baş Mәclisi;
BMT İqtisadi vә Sosial Şura (ECOSOC)

694 Dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyinә baxmayaraq, onların beynәlxalq iqtisadi hüquq subyektliyinin hәcmi
müxtәlifdir. Bu müxtәlifliyi şәrtlәndirәn faktor kimi nә çıxış edir?

•

dövlәtlәrin iqtisadiyyatlarının bazar iqtisadiyyatı prinsiplәrinә uyğunluq dәrәcәlәri
iqtisadi münasibәtlәrdәki fәrqli inkişaf tendensiyaları
ayrıayrı dövlәtlәrin әhalilәrinin sayı
dövlәtlәrin malik olduğu әrazilәrinin ölçülәri
dövlәtlәrin öz iqtisadi tәhlükәsizliklәrini tәmin edә bilmә qabiliyyәtlәri

695 Bir dövlәtin hakimiyyәti digәr dövlәtin hakimiyyәti ilә mәhdudlaşır. Bu mәhdudlaşmanı aşağıdakı
prinsiplәrdәn hansı әsaslandırır?

•

Prenferensiya prinsipi
Dövlәt immuniteti prinsipi
Qarşılıqlı mәnfәәt prinsipi
Milli rejim prinsipi
İqtisadi әmәkdaşlıq prinsipi

696 Beynәlxalq iqtisadi hüququn prinsiplәri?

•

tövsiyyәedici deyil
konvension xarakterlidir
real fәaliyyәtlidir
ımperativ xarakterlidir
mәcburidir

697 Beynәlxalq iqtisadi hüququn mәnbәlәrinә aid deyil?

•

beynәlxalq adәtlәr
sәrәncamverici aktlar
Mülki Mәcәllә
Konstitusiya
beynәlxalq müqavilәlәr

698 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi hüququn metodlarına aid deyil?
hәvәslәndirici

•
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•

aparıcı
dispozitiv
imperativ
tövsiyyәedici

699 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin әsasında hansı sәnәd durur?

•

"böyük sәkkizlik" ölkәlәri
beynәlxalq müqavilәlәr
beynәlxalq sazişlәr
beynәlxalq niyyәt protokolları
beynәlxalq razılaşmalar

700 Beynәlxalq iqtisadi hüquq nәdir?

•

maliyyәkredit münasibәtlәrini tәnzimlәyәn hüquqdur
dövlәtlәrarası iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquqdur
yalnız ticariiqtisadi әlaqәlәri tәnzimlәyәn hüquqdur
dövlәtlәrarası siyasi münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquqdur
miqrasiya münfasibәtlәrini tәnzimlәyәn hüquqdur

701 Beynәlxalq iqtisadi hüquq neçәnci әsrdә yaranmışdır?

•

19cu әsrdә
18ci әsrdә
16cı әsrdә
17ci әsrdә
20ci әsrdә
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