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1721_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1721 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi
1 Sahibkarlıq hüququnun mәnbәyi kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir?

•

Prezidentin fәrmanları
Nazirlәr Kabinetinin qәrarları
hamısı
Milli Mәclisin qanunları
Konstitusiya

2 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
İcraedici hakimiyyәt orqanı tәrәfinfәn sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsini nәzәrdә tutan aktı
Yerli özünüidarәetmә orqanının qәbul etdiyi akt
Nazirlәr Kabinetinin rәsmi qәzetdә dәrc olunmuş aktı

3 Sahibkarlıq hüququ sahәsinin predmetini tәşkil edәn ictimai münasibәtlәrin xarakterinә uyğun olaraq
sahibkarlıq hüquq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsindә hansı metodlardan istifadә edilir? 1. Selektiv 2.
İmperativ 3. Formativ 4. Dispozitiv 5. Primitiv 6. Summativ

•

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

4 Bu metod sahibkarlıq fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prosesindә tәtbiq edilir vә belә
göstәrişlәrin icrası imperativ qaydada tәmin olunur

•

heç biri
tövsiyyә metodu
mәcburi göstәriş metodu
razılaşdırma metodu
qadaga metodu

5 Hüquqi tәnzimlәmә necә xarakterizә oluna bilәr?

•

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

6 Sahibkarlığa dövlәt kömәyinin hüquqi әsasları hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

“Sahibkarlı fәaliyyәti haqqında” Qanunun 9cu maddәsilә;
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin” 44cü maddәsilә;
“Dövlәt yardımı haqqında” Qanunun 7ci maddәsilә;
“Sahibkarlığa kömәk haqqında” Qanunun 7ci maddәsilә;
Biznesmenlәr haqqında” Qanunun 5cu maddәsilә;

7 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prosesindә tәtbiq edilәn vә icrası imperativ
qaydada tәmin olunan metod hansıdır

•
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•

mәcburi göstәriş metodu
tövsiyyә metodu
qadaga metodu
pozitiv metod
razılaşdırma metodu

8 Hansılar sahibkarlıq hüququnun mәnbәyinә aid deyil

•

prezidentin sәrәncamları
NKnin qәrarları
Mәcәllәlәr
Beynәlxalq hüququn prinsip vә normları
İşgüzar adәtlәr

9 Hansı metod sahibkarlıq hüququnun metodlarına aid deyil

•

Summativ
Primitiv
Selektiv
Formativ
Dispozitiv

10 Sahibkarlıq hüququ normaları vasitәsilә tәnzimlәnәn ictimai münasibәtlәr sahibkarlıq hüququnda nәyi
tәşkil edir

•

mәnbәlәrin
Mәqsәdlәrini
Prinsiplәrini
Funksiyalarını
predmetini

11 Sahibkarlıq hüququnun mәnbәyi kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir?

•

İşgüzar adәtlәr
Qanunlar
Mәcәllәlәr
Beynәlxalq hüququn prinsip vә normları
hamısı

12 Hüquqi tәnzimlәnmәsinin subyekti kimi çıxış edir

•

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

13 Iqtisadi münasibәtlәrin hüquqi tәnzimlәnmәsindә xüsusi metodlar hansılardır?

•

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

14 Imperativ metodlar...?
mәcburetmә vә zor tәtbiq etmә üsullarıdır
mәcburetmә vә güzәşt üsullarıdır
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•

mәcburetmә vә sәlahiyyәtvermә üsullarıdır
mәcburetmә vә qadağanetmә üsullarıdır
mәcburetmә vә göstәriş üsullarıdır

15 Dispozitiv metod...?

•

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

16 Sahibkarlıq hüququ sahәsinin tәnzim etdiyi ictimai münasibәtlәrә tәsir üsullarının vә vasitәlәrinin
mәcmusu sahibkarlıq hüququnda nәyi ifadә edir

•

Funksiyalarını
Vәzifәlәrini
Predmetini
Prinsiplәrini
metodunu

17 Sahibkarlıq fәaliyyәti özünü nәdә göstәrir

•

Ictimai inkişafın genişlәnmısindә
İctimai istehsalın inkişafında
deyilәnlәrin hamısında
Cәmiyyәtin rifahının yüksәldәlmәsindә
Mәhsulun, milli gәlirin vә milli sәrvәtlәrin artırılmasında

18 Hansı metod müstәqil olaraq sәmәrәli fәaliyyәt sahәlәrinin seçilmәsindә tәtbiq edilir

•

tövsiyyә metodu
imperativ metod
mәcburi göstәriş metodu
razılaşdırma metodu
qadaga metodu

19 Hansı prinsip sahibkarlıq hüququnun prinsiplәrinә daxildir

•

hamısı
subyektlәrin bәrabәrliyi,
subyektlәrin iradә sәrbәstliyi,
subyektlәrin әmlak müstәqilliyi,
subyektlәrin mülkiyyәt toxunulmazlığı,

20 Subyektlәrin fәaliyyәt sahәlәri seçmәkdә vә bu fәaliyyәtin forma vә üsullarını müәyyәnlәşdirmәkdә
müstәqilliyini şәrtlәndirәn prinsip hansıdır.

•

subyektlәrin mülki hüquqlarının mәhkәmә müdafiәsi
Subyektlәrin bәabәrhüquqlulugu
subyektlәrin iradә sәrbәstliyi,
subyektlәrin mülkiyyәt toxunulmazlığı,
subyektlәrin әmlak müstәqilliyi,

21 Azәrbaycan Respublikasında sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi sahәsindә mövcud
qanunvericiliyә nә daxildir?

•

ayrıayrı hakimiyyәt orqanlarının sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsini nәzәrdә tutan aktları vә
normaları
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Mülki Mәcәllәdә nәzәrdә tutulan normalar
Qanunverici hakimiyyәt vә Mәhkәmә hakimiyyәti orqanlarının sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsini
nәzәrdә tutan müvafiq aktları
Prezidentin vә Nazrilәr kabinetinin sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsini nәzәrdә tutan müvafiq
aktları
Yerli özününidarәetmә orqanlarının sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsini nәzәrdә tutan normativ
aktları

22 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsinin metodu dedikdә nә başa düşülür?

•

Sahibkarlıq hüququ sahәsinin tәnzim etdiyi ictimai münasibәtlәrә tәsir üsullarının vә vasitәlәrinin mәcmusu
Mübahisәli mәsәlәlәrin hәlli üçün hüquq normalarının mәcmuusu
Sahibkarlıq hüququ normaları vasitәsilә tәnzimlәnәn ictimai münasibәtlәrin mәcmusu
Sahibkarlıq hüquqlarının tәtbiqi ilә bağlı qaydalar vә üsulların mәcmusu
Münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi üçün üsul vә vasitәlәrin dәsti

23 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq hüququnun predmetini tәşkil edir?

•

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

24 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 bәrabәrliyi,
sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin iradә sәrbәstliyi,
sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin mülki hüquqlarının mәhkәmә müdafiәsi
sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin әmlak müstәqilliyi,
sahibkarlıq hüququ subyektlәrinin mülkiyyәt toxunulmazlığı,

25 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
mәcburi göstәriş metodu
razılaşdırma metodu
qadaga metodu

26 Aşağıdakı prinsiplәrdәn hansıları sahibkarlıq hüququnun prinsiplәrinә daxildir?

•

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

27 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi sisteminә aşağıdakı institutlardan hansılar daxildir?

•

deyilәnlәrin hamısı
haqsız rәqabәtә qarşı mübarizәnin hüquqi tәnzimlәnmәsi;
investisiya fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi;
torpaq bazarının hüquqi tәnzimlәnmәsi;
qiymәt vә qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi;
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28 Sahibkarlıq fәaliyyәti hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” 15 dekabr 1992ci il.
Kiçik sahibkarlığa dövlәt yardımı” 15 yanvar 1992ci il.
“Sahibkarlıq fәaliyyәtini yaratmaq haqqında” 15 dekabr 1994cü il.
Hüquqi şәxslәr haqqında” 15 dekabr 1996cı il;
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi haqqında” 15 noyabr 1992ci il.

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

•

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

30 Sahibkarlığın hüquqi tәnzimlәnmәsindә istifadә olunan hüquq normaları elә olmalıdır ki,..?

•

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

31 Vergi vә ödәmәlәr sistemindә dolayı vergilәr hansılardır?

•

yol vergisi, aksizlәr,gömrük vergisi
 әmlak vergisi torpaq vergisi;mәdәn vergisi
reklam vergisi;  aksizlәr; mәdәn vergisi;
әlavә dәyәr vergisi;  yol vergisi;  torpaq vergisi.
әlavә dәyәr vergisi aksizlәr, gömrük rüsumu

32 Hüquqi formasına görә ödәmәlәrin növlәri.

•

şәxsi yığım;mәqsәdli yığım;birdәfәlik;  dolayı yığım.
vergi, rüsum, gәlir, kvazivergi
 vergi; rüsum, yığım,kvazivergi;
vergi, rüsüm, әlavәdәyәr, ödәmә
vergi, rüsum, şәxsi yığım, ödәmә

33 Verginin ödәniş vasitәlәri?

•

Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 19cu maddәsilә dollar;
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 9cu maddәsilә manatla;
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 30cu maddәsilә rus pulu;
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 19cu maddәsilә funtsterlinq.
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 3cu maddәsilә yevro;

34 Hansı vergi dövlәt vergisi deyil

•

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

35 Hansı vergilәr bәlәdiyyә vergilәrinә aid deyil
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•

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

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

•

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

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

•

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

38 Aşağıdakılardan hansının mülki dövriyyәsi mәhdudlаşdırılmır?

•

gündәlik istehlak mallarının
qızılın vә digәr qiymәtli mеtаllаrın, nефtin vә nефt mәhsullаrının tullаntılаrаnın еmаlı vаsitәlәri
döyüş tәyinаtlı hәrbi tехniкаnı istеhsаl еtmәк üçün аvаdаnlıq
hәrbi silаh vә sursаt istеhsаl еtmәк üçün аvаdаnlıq
qiymәtli каğızlаrın çаp еdilmәsi üçün аvаdаnlıq vә bеlә аvаdаnlığın istеhsаlı üçün аvаdаnlıq

39 Konstitusiyaya әsasәn hәr kәsin mülkiyyәtindә

•

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

40 Konstitusiyaya әsasәn Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı...?

•

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

41 Azәrbaycan Respublikasında sahibkarlıq fәaliyyәtindә vergi sisteminin hansı modelindәn istifadә edilir?

•

anqlosakson
anqlosakson
qarışıq
avrokontinental
latınamerikan

42 Konstitusiyaya әsasәn yol verilmir?
hәrbi vәziyyәt zamanı vәtәndaşlara tәlәb olunan işlәri görmәsinә
mәhkәmә qәrarı әsasında şәrtlәri vә müddәtlәri qanunla nәzәrdә tutulan mәcburi әmәyә cәlb etmәyә
hәrbi xidmәt zamanı sәlahiyyәtli şәxslәrin әmrlәrinin yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar işlәtmәyә

•
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•

zorla işlәdilmәyә vә әmәk müqavilәsi bağlamağa
fövqәladә vәziyyәt zamanı vәtәndaşlara tәlәb olunan işlәri görmәsinә

43 Аlqısаtqı müqаvilәsinin prеdmеti оlа bilmәz?

•

şәxsi hәyatyanı sahә
mülкi dövriyyәsi qаdаğаn оlunmuş әşyаlаr
avtomobillәr
daşınar vә daşınmaz әmlak
mәnzillәr

44 Aksizlәr haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul edilib ?

•

30 noyabr 1993cu ildә
31 dekabr 1991cü ildә
20 oktyabr 1995ci ildә
15 iyun 1992cü ildә
25 aprel 1994ci ildә

45 Rüsum nәdir?

•

ümumi maraqlara cavab verәn xidmәtlәrin müqabilindә yığılan pul.
hüquqi xarakterli xidmәtlәrlә әlaqәdar olaraq fәrdi qaydada alınan pul mükәllәfiyyәti;
dövlәt orqanlarına müvafiq fәaliyyәtlә әlaqәdar verilәn pul;
Dövlәt büdcәsinә yığılan pul vәsaitlәridir;
vәtәndaşlardan konstitusiya ilә verilmiş hüquqlardan istifadә etmәklә yığılan pul;

46 Vergi Mәcәllәsindә hansı maddәlәr vergi ödәyicisi kimi sahibkarların hüquq vә vәzifәlәrini әhatә edir

•

1718ci
1516cı
910cu
1112ci
1314cü

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

•

1718ci
910cu
1112ci
1314cü
1516cı

48 Kiçik sahibkarlığa dövlәt kömәyi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә zaman qәbul edilib?

•

1999cu il 4 iyun
1993cü il 28 yanvar
1995ci il 5 mart
1998ci il 8 noyabr
2003cü il 26 may

49 Azәrbaycan Respublikasında bәlәdiyyәlәrin aşağıdakı sәlahiyyәti yoxdur

•

yerli sosial müdafiә vә sosial inkişaf proqramlarının qәbul vә icra edilmәsi
yerli büdcәnin vә onun icrası haqqında hesabatların tәsdiq edilmәsi
yerli Iqtisadi inkişaf proqramlarının qәbul vә icra edilmәsi
yerli vergilәrin vә ödәnişlәrin müәyyәn edilmәsi
maliyyәkredit vә pul siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
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50 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 mülkiyyәt hüququ»
«Azad sahibkarlıq hüququ»
Azad biznes hüququ»
«Azad kommersiya hüququ»

51 Sahibkarlıq fәaliyyәtindә vergi hüquq münasibәtlәrinin subyekti kimi bankların rolu?

•

maliyyәnin vahid bazaya toplanaraq bölüşdürülmәsi prosesini idarә edәn vә әhalinin әmanәtlәrinә nәzarәt edәn
orqan
dövlәt büdcәsinin icrası prosesindә onun gәlirlәrinin tәsdiq edilmiş hissәsini idarә edәn orqan
hesabat işlәrini bir mәrkәzdә cәmlәyәn vә sonra paylayan idarә
vergi vә rüsumların büdcәyә köçürüçlmәsinә dair ödәmә tapşırıqlarını icra edәn idarәlәr
Maliyyә Nazirliyinin digәr tәdbirlәri üzrә birbaşa xәrclәri hәyata keçirәn idarә

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

•

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 orqanlarından vergi qanunvericiliyinin tәtbiq edilmәsi mәsәlәlәrinә dair yazılı izahatlar almaq;
vergi qanunları ilә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada vergi güzәştlәrindәn istifadә etmәk;
artıq ödәnilmiş vә ya artıq tutulmuş vergilәrin vaxtında geri qaytarılmasını tәlәb etmәk;

53 Konstitusiyaya әsasәn...?

•

Hәr kәs qanunla nәzәrdә tutulmuş әsaslar olmadan gömrük ödәnişlәri ödәmәyә mәcbur edilә bilәr
Heç kәs 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 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 әlavә dәyәr vergisi ödәmәyә mәcbur edilә bilәr

54 Sahibkarlıq fәaliyyәtindә rezidentlik prinsipi әsasında alınan vergilәr hansılardır ?

•

özәl subyektlәrin vergisi;  ümumi subyektlәrin vergisi;  xüsusi subyektlәrin vergisi
 fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi;  müәssisәlәrin mәnfәәt vergisi;  müәssisәlәrin әmlak vergisi
әlavә dәyәr vergisi; aksizlәr; rüsumlar
torpaq vergisi; yol vergisi; dövlәt vergisi
 müәssisәlәrin әmlak vergisi;  müәssisәlәrin torpaq vergisi;  müәssisәlәrin mәqsәdli vergisi

55 Sahibkarlıq fәaliyyәtilә mәşğul olan hüquqi şәxs dövlәt qeydiyyatına alındığı gündәn neçә gün
müddәtindә uçota alınması barәdә әrizәni vergi orqanına tәqdim etmәlidir ?

•

10 gün
30 gün
60 gün
20 gün
15 gün

56 Vergi ödәyicisinin vәzifәlәrinә aid göstәriş hansıdır

•

hamısı
vergi orqanlarından vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsini (VÖEN) almaq
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qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş qaydada gәlirlәrinin (xәrclәrinin) vә vergitutma obyektlәrinin uçotunu aparmaq
vergi orqanlarının vergi qanunvericiliyin aşkar edilmiş pozuntularının aradan qaldırılması haqqında qanuni
tәlәblәrini icra etmәk,
qanunla müәyyәn edilmiş vergilәri ödәmәk;

57 Hansı metod sahibkarlıq fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi metodu hesab edilmir

•

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

58 Aşağıdakılardan hansı vergi ödәyicisinin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

qanunla müәyyәn edilmiş vergilәri ödәmәk;
vergi orqanlarının vә onların vәzifәli şәxslәrinin Vergi Mәcәllәsinә vә digәr vergi normativ hüquqi aktlarına
uyğun olmayan aktlarını (qәrarlarını) vә tәlәblәrini yerinә yetirmәk
vergi orqanlarından vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsini (VÖEN) almaq;
qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş qaydada gәlirlәrinin (xәrclәrinin) vә vergitutma obyektlәrinin uçotunu
aparmaq;
vergi orqanlarının vergi qanunvericiliyin aşkar edilmiş pozuntularının aradan qaldırılması haqqında qanuni
tәlәblәrini icra etmәk,

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

•

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

60 Офеrtа nәdir?

•

müqаvilә öhdәliyi
müqаvilә bаğlаmаq hаqqındа tәlәb
müqаvilә bаğlаmаq hаqqındа göstәriş
müqаvilә bаğlаmаq hаqqındа tәкliф
müqаvilә bаğlаmаq üçün xüsusi forma

61 Müqаvilә...?

•

amnistiyadır
qanundur
fәrmandır
әqdin bir növüdür
sәrәncamdır

62 Broker fәaliyyәtini kimlәr hәyata keçirә bilәr?

•

lisenziyası olan istәnilәn fiziki vә hüquqi şәxslәr
yalnız hüquqi şәxslәr
lisenziyası olan istәnilәn fiziki şәxslәr
ixtisaslaşmış kommersiya tәşkilatları
bu sualın düzgün cavabı yoxdur

63 Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununun dördüncü bölmәsi nәyi әhatә
edir?
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•

Sahibkarın әmlak mәsuliyyәti;
Sahibkarlığın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi;
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin dayandırılması vә ona xitam verilmәsi;
Sahibkarların hüquqları vә vәzifәlәri;
Sahibkarın mәsuliyyәti;

64 Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununun üçüncü bölmәsi nәyi әhatә edir?

•

Sahibkarın mәsuliyyәti;
Sahibkarların hüquqları vә vәzifәlәri;
Sahibkarlığın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi;
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin dayandırılması vә ona xitam verilmәsi;
Sahibkarın әmlak mәsuliyyәti;

65 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin subyekti kimi kimlәr cıxış edә bilәr?

•

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

66 Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununun ikinci bölmәsi nәyi әhatә edir?

•

Sahibkarın әmlak mәsuliyyәti;
Sahibkarların hüquqları vә vәzifәlәri;
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin dayandırılması vә ona xitam verilmәsi;
Sahibkarın mәsuliyyәti;
Sahibkarlığın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi;

67 Hüquqi şәxsin nümayәndәliyi nәdir?

•

idarә olunmaq üçün qәbul olunmuş mülkiyyәti idarә edәn firma.
hüquqi şәxsin lәğv edilmәsi zamanı yaranan firma;
Hüquqi şәxsdәn müәyyәn mülkiyyәt alır, lakin özü hüquqi şәxs statusuna malik olmur;
hüquqi şәxsin konkret regionda maraqlarını qoruyan firma;
öz mülkiyyәtindәn pay verәrәk hüquqi şәxs yaradan

68 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin kollektiv formaları hansılardır?

•

mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә firma; şirkәt; sәhmdar cәmiyyәt;
 mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә sәhmdar cәmiyyәt şәrikli müәssisә; payçı vә şәrikli müәssisә
firma;  şirkәt;  idarә;  bank.
idarә,müәssisә;,  şirkәt, firma
 mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә;  sәhmdar cәmiyyәt;  açıq tipli müәssisә;  şәrikli müәssisә;

69 Hüquqi şәxsin struktur bölmәlәri hansılardır?

•

müәssisә;  idarә;  nümayәndәlik;
sәfirlik  nümayәndәlik; konsulluq
 nümayәndәlik filial;  şöbә
 idarә;şöbә, nümayәndәlik;
nümayәndәlik;  bölmә;  idarә

70 Broker kimdir?

•

Qeyri hökumәt qurumlarına tәmәnnasız yardım göstәrәn şәxsdir;
Muzd müqavilindә sifarişçiyә vasitәçilik xidmәtlәri göstәrәn şәxsdir;
Sahibkarlıq fәaliyyәtilә mәşğul olan qeyri rezident;
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Sahibkarlara dövlәt tәrәfindәn xidmәt göstәrәn şәxsdir
Dövlәt qurumlarına tәmәnnasız yardım göstәrәn şәxsdir;

71 Fәrdi sahibkar kimdir?

•

öz riskinә, şәxsi әmlak mәsuliyyәti әsasında fәaliyyәtini gerçәklәşdirәn vә bu mәqsәdlә Mülki Mәcәllә ilә qeydә
alınmış fәaliyyәt qabiliyyәtli fiziki şәxsdir;
öz riskinә, şәxsi әmlak mәsuliyyәti әsasında vә müstәqil olaraq sahibkarlıq fәaliyyәtini gerçәklәşdirәn vә bu
mәqsәdlә qanunla müәyyәnlәşdirilәn qaydada qeydә alınmış fәaliyyәt qabiliyyәtli fiziki şәxsdir;
әmlak mәsuliyyәti әsasında mülki fәaliyyәtini gerçәklәşdirәn vә bu mәqsәdlә qeydiyyatdan keçәn şәxsdir;
öz riskinә, özgә әmlak mәsuliyyәti әsasında vә müstәqil olaraq mülki fәaliyyәtini gerçәklәşdirәn vә bu mәqsәdlә
qeydiyyatdan keçәn şәxsdir;
öz riskinә, kommersiya mәsuliyyәti әsasında vә müstәqil olaraq sahibkarlıq fәaliyyәtini gerçәklәşdirәn, qeydә
alınmış fiziki şәxsdir;

72 Sahibkarlıq fәaliyyәtilә kimlәr mәşğul ola bilәrlәr?

•

1) fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikasının hәr bir vәtәn¬daşı; 2) xarici vәtәndaşlar; 3) hüquqi
şәxslәr; 4) vәtәndaşlar.
1) fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikasının hәr bir vәtәn¬daşı; 2) mülkiyyәt formasından asılı
olmayaraq hüquqi şәxslәr; 3) hәr bir xarici vәtәndaş vә vәtәndaşlığı olmayan şәxs; 4) xarici hüquqi şәxslәr.
1) mülkiyyәti olan şәxslәr; 2) xarici vәtәndaşlar; 3) hüquqi şәxslәr; 4) vәtәndaşlar.
1) fәaliyyәt qabiliyyәti olan vәtәndaşlar;2) mülkiyyәti olan şәxslәr; ) hüquqi şәxslәr; ) xarici hüquqi şәxslәr;
1) hüquqi şәxslәr 2) fiziki şәxslәr; 3) vәtәndaşlar 4) xaricilәr

73 Hansı orqan lisenziyalaşdırmanı hәyata kecirir

•

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

74 Sahibkarliq fәaliyyәtinin subyektinә kimlәr aid deyil

•

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

75 Lisenziyalaşdırma sahәsindә xüsusi sәlahiyyәtli orqan hansıdır?

•

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

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

•

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

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

•

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

78 Sahibkarlıq фәаliyyәt sаhәsindә mülki hüquqi müqаvilәnin bаğlаnmаsı...?

•

iкi vә dаhа аrtış şәхs аrаsındа münаsibәtlәri pozulmasına sәbәb оlur
iкi vә dаhа аrtış şәхs аrаsındа коnкrеt hüquq münаsibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә sәbәb оlur
iкi vә dаhа аrtış şәхs аrаsındа etimadsızlığa sәbәb оlur
iкi vә dаhа аrtış şәхs аrаsındа mülkiyyәt bölgüsünә
iкi vә dаhа аrtış şәхs аrаsındа münаsibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә sәbәb оlur
iкi vә dаhа аrtış şәхs аrаsındа münаsibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә sәbәb оlur

79 Iqtisаdi фәаliyyәt sаhәsindә işlәrin görülmәsinә yönәlәn müqаvilә hansıdır?

•

коnsеnsuаl vә rеаl müqаvilәlәr
әvәzli vә әvәzsiz müqаvilәlәr
әmlак vә tәşкilаti müqаvilәlәr
iкitәrәфli vә çохtәrәфli müqаvilәlәr
pоdrаt müqаvilәsi

80 Pоdrаt müqаvilәsinin nоrmаtiv әsаsını tәşkil еdir?

•

Rәqabәt mәcәllәsinin müvafiq фәslinin mаddәlәri
Torpaq mәcәllәsinin müvafiq фәslinin mаddәlәri
Cinayәt mәcәllәsinin müvafiq фәslinin mаddәlәri
Mülki mәcәllәnin müvafiq фәslinin mаddәlәri
Inzibati xәtalar mәcәllәsinin müvafiq фәslinin mаddәlәri

81 әşyаnın istiфаdәyә vеrilmәsinә yönәlmiş müqаvilә hansıdır

•

Lizinq müqаvilәsi
Göndәrmә müqаvilәsi
коnsеnsuаl vә rеаl müqаvilәlәr
әvәzli vә әvәzsiz müqаvilәlәr
pоdrаt müqаvilәsi

82 xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlmiş müqаvilә hansıdır

•

Tаpşırıq müqаvilәsi
pоdrаt müqаvilәsi
Göndәrmә müqаvilәsi
әvәzli vә әvәzsiz müqаvilәlәr
Lizinq müqаvilәsi

83 xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlmiş müqаvilә hansıdır?

•

әvәzli vә әvәzsiz müqаvilәlәr
Lizinq müqаvilәsi
Broker müqаvilәsi
pоdrаt müqаvilәsi
Göndәrmә müqаvilәsi

84 Hansı bölmә hüquqi şәxsin filialı sayılır?
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•

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil edәn vә onun funksiyalarının
yalnız bir hissәsini, o cümlәdәn nümayәndәlik funksiyalarını hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, hüquqi şәxsin mәnafelәrini müdafiә edәn vә onun funksiyalarının
hamısını hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә nümayәndәlik funksiyaları istisna olmaqla, onun
funksiyalarının hamısını vә ya bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә onun funksiyalarının hamısının vә ya bir hissәsini, o cümlәdәn
nümayәndәlik funksiyalarını hәyata keçirәn ayrıca bölmә;

85 Hansı bölmә hüquqi şәxsin nümayәndәliyi sayılır?

•

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil edәn vә hüquqi şәxsin
funksiyalarının yalnız bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil vә müdafiә edәn ayrıca
bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin yalnız mәnafelәrini müdafiә edәn ayrıca bölmә
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә nümayәndәlik funksiyaları istisna olmaqla, onun
funksiyalarının bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn ayrıca bölmә.

86 Hüquqi şәxsin hüquq qabiliyyәtinә nә vaxt xitam verilir?

•

dövlәtin qәrarı ilә;
hüquqi şәxsin lәğvi başa çatdığı andan;
hüquqi şәxsin lәğvetmә komissiyası yaratmaq barәdә qәrar qәbul edildiyi andan
hüquqi şәxsin yenidәn tәsis edildiyi andan;
hüquqi şәxsin tәsisçilәri lәğvetmә komissiyasını yaratdıqları andan;

87 Hansı halda hüquqi şәxsin anlayışı düzgün verilmişdir?

•

maksimum mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә bazarın vә istehlakçıların real hәrәkәtlәrini öyrәnmәk mәqsәdi ilә
yaradılan özәl istehsal müәssisә.
dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları tәrәfindәn yaradılan xüsusi qurum;
qanunla müәyyәnlәşdirilәn qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmiş, xüsusi yaradılmış elә bir qurumdur ki,
mülkiyyәtindә ayrıca әmlakı vardır, öz öhdәliklәri üçün bu әmlaka cavabdehdir, mәhkәmәdә iddiaçı vә ya
cavabdeh ola bilәr;
qanunla müәyyәnlәşdirilәn qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmiş, mülkiyyәtindә ayrıca әmlak olan, öz
öhdәliklәri üçün bu әmlaka cavabdeh olan, öz adından әmlak hüquqları әldә edә vә hәyata keçirә, vәzifәlәr
daşıya, mәhkәmәdә iddiaçı vә ya cavabdeh ola bilәn qurumdur;
qanunla müәyyәnlәşdirilәn qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmiş, xüsusi yaradılmış elә bir qurumdur ki,
mülkiyyәtindә ayrıca әmlakı vә müstәqil balansı vardır, öz öhdәliklәri üçün bu әmlaka cavabdehdir, öz adından
әmlak vә şәxsi qeyriәmlak hüquqları әldә edә vә hәyata keçirә, vәzifәlәr daşıya, mәhkәmәdә iddiaçı vә ya
cavabdeh ola bilәr;

88 Fiziki şәxslәr kimlәrdir?

•

hüquqi şәxs olmayan istәnilәn şәxs;
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı;
qanunla müәyyәnlәşdirilәn istәnilәn şәxs;
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı, әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr;
hüquqi şәxs yaratmadan sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxs;

89 Açıq sәhmdar cәmiyyәtinin anlayışı.

•

sәhmlәri yalnız iştirakçılar arsında özәllәşdirә bildikdә o, açıq sәhmdar cәmiyyәti sayılır;
iştirakçıları onlara mәnsub sәhmlәri digәr sәhmdarların razılığı olmadan özәllәşdirә bildikdә, o, açıq sәhmdar
cәmiyyәti sayılır;
iştirakçıları onlara mәnsub sәhmlәri yalnız fiziki şәxslәr arasında özәllәşdirә bildikdә o, açıq sәhmdar cәmiyyәti
sayılır;
iştirakçıları onlara mәnsub sәhmlәri yalnız hüquqi şәxslәr arsında özәllәşdirә bildikdә o, açıq sәhmdar cәmiyyәti
sayılır;
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iştirakçıları onlara mәnsub sәhmlәri digәr sәhmdarlar arasında vә dövlәt qurumları arasında özәllәşdirә bildikdә o,
açıq sәhmdar cәmiyyәti sayılır;

90 Kopirәtivlәr Mülki Mәcәllәnin hansı maddәsilә tәnzimlәnir?

•

90100 mad.
109 – 113 mad.;
209 – 106 mad.;
106 – 117 mad.;
206107 mad;

91 Dövlәt mülkiyyәtinә әsaslanan müәssisәlәr hansılardır?

•

әmlakı tamamilә şirkәtlәrә mәxsus müәssisәlәr;  әmlakı fiziki şәxslәrә mәxsus müәssisәlәr;
tamamilә dövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәr;  sәhmlәrin nәzarәt paketi dövlәt orqanlarına mәxsus olan
müәssisәlәr;
әmlakı tamamilә qeyri rezidentlәrә mәxsus olan müәssisәlәr;  sәhmlәrin nәzarәt paketi bәlәdiyyәlәrә mәxsus olan
müәssisәlәr;
әmlakı tamamilә dövlәt mülkiyyәtindә mәxsus olan müәssisәlәr;  sәhmlәrin nәzarәt paketi sahibkara mәxsus olan
müәssisәlәr;
әmlakı tamamilә Milli Mәclisә mәxsus olan müәssisәlәr;  әmlakı Nazirliklәrә mәxsus olan orqanlar;

92 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt anlayışı?

•

Bir neçә hüquqi şәxsin tәsis etdiyi vә xüsusi kapitala malik paylara bölünәn cәmiyyәtdir
Bir vә ya neçә fiziki vә hüquqi şәxs tәrәfindәn tәsis edilәn, nizamnamә kapitalı nizamnamә ilә müәyyәnlәşdirilmiş
miqdarda paylara bölünәn cәmiyyәt;
Bir neçә fiziki şәxs tәrәfindәn yaradılan nizamnamә kapitalı olan şirkәtdir;
Nizamnamә kapitalı olan vә paylara bölünәn firma mәhdud mәsuliyyәti cәmiyyәtdir;
Bir neçә fiziki vә hüquqi şәxs tәrәfindәn yaradılan nizamnamә kapitalı olan şirkәtdir;

93 Deyilәnlәrdәn hansı mülki hüquq subyektlәrinә aid deyil

•

hüquqi şәxslәr bir fiziki vә ya hüquqi şәxs tәrәfindәn, yaxud fiziki vә hüquqi şәxslәrin toplusu tәrәfindәn yaradıla
bilәr,
fiziki şәxslәr hüquqi şәxs yaradaraq sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan kiçik sahibkarlardır.
hüquqi şәxsin müstәqil balansı olmalıdır.
fiziki şәxs qanunun tәlәblәrinә әsasәn 18 yaşına çatdıqda tam hәcmdә mülki hüquqi fәaliyyәt qabiliyyәtinә malik
olur.
hüquqi şәxs öz adından әmlak vә şәzsi qeyriәmlak hüquqları әldә etmәk vә hәyata keçirmәk, vәzifәlәr daşımaq,
mәhkәmәdә iddiaçı vә ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir

94 Mülki Mәcәllә nәlәri hüquqi şәxslәrin әlamәtlәrinә aid edir

•

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

95 Deyilәnlәrdәn hansı nümayәndәlik vә filialların fәaliyyәtinә aiddir

•

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

96 Xüsusi razılıgın (lisenziya) müddәti necә ildir
10 il
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•

1 il
2 il
5 il
7 il

97 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

hüquqi şәxsin müstәqil balansı olmalıdır.
fiziki şәxs qanunun tәlәblәrinә әsasәn 18 yaşına çatdıqda tam hәcmdә mülki hüquqi fәaliyyәt qabiliyyәtinә malik
olur.
fiziki şәxslәr hüquqi şәxs yaradaraq sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan kiçik sahibkarlardır.
hüquqi şәxslәr bir fiziki vә ya hüquqi şәxs tәrәfindәn, yaxud fiziki vә hüquqi şәxslәrin toplusu tәrәfindәn yaradıla
bilәr,
hüquqi şәxs öz adından әmlak vә şәzsi qeyriәmlak hüquqları әldә etmәk vә hәyata keçirmәk, vәzifәlәr daşımaq,
mәhkәmәdә iddiaçı vә ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir.

98 xüsusi rаzılıq (lisеnziyа) tәlәb оlunаn фәаliyyәt növlәrinin siyаhısı hansı normativ aktla tәsbit
olunmuşdur

•

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

99 Sahibkarlıq i фәаliyyәt sаhәsindә mülki hüquqi müqаvilә

•

iкi vә dаhа çох tәrәфin mülкi iradәlәrinin ifadә formasıdır
iкi vә dаhа çох tәrәфin mülkiyyәtinin yaranmasına yönәldilmiş sаzişdir
iкi vә dаhа çох tәrәфin tәşkilatihüquqi formasıdır
iкi vә dаhа çох tәrәфin mülкi hüquq vә vәziфәlәrin yаrаnmаsınа, dәyişmәsinә, yахud хitаm еdilmәsinә
yönәldilmiş rаzılаşmаsı vә yахud sаzişdir
iкi vә dаhа çох tәrәфin statusunun dәyişmәsinә yönәldilmiş rаzılаşmаsı vә yахud sаzişdir

100 Sahibkarlığın aşkar formasında sahibkar hansı formalarda iştirak edә bilәr?

•

1. filial formasında 2. nümayәndәlik formasında
1. TMŞ formasında 2. Sәhmdar cәmiyyәt formasında
1. müәssisә formasında,2. idarәetmә formasında
1. şirkәt formasında2. firma formasında
1. hüquqi şәxs formasında2. fiziki şәxs formasında

101 Tam ortaqlığın iştirakçılarının onun tәrkibindәn çıxmasının hansı yolları vardır?

•

 iştirakçının könüllü sürәtdә;  mәcburi qaydada;
 iflasa uğradıqda;  mәcburi qaydada;
 dövlәt işi ilә mәşğul olduqda;  xüsusi razılığı geri alındıqda.
 xüsusi razılığı geri alındıqda;  könüllü sürәtdә;
 digәr ortaqlığa girdikdә;  dövlәt işi ilә mәşğul olduqda

102 Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında qanuna әsasәn, sahibkarlıqla Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik
aktlarında nәzәrdә tutulmuş hallar istisna edilmәklә kimlәr mәşğul ola bilәr?

•

 hәr bir xarici vәtәndaş vә ya vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr;  maliyyә qurumu yaratmış şәxslәr;  tәşkilat
rәhbәrlәri;  fәrdi sahibkarlar.
 fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikasının hәr bir vәtәndaşı;  mülkiyyәt formasından asılı
olmayaraq hüquqi şәxslәr;  hәr bir xarici vәtәndaş vә ya vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr;  xarici hüquqi şәxslәr.
 fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikasının hәr bir vәtәndaşı;  mülkiyyәt formasından asılı
olmayaraq hüquqi şәxslәr;  hәr bir xarici vәtәndaş vә ya әcnәbilәr;  nümayәndәliklәr, firmalar vә şirkәtlәr.
 fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikasının hәr bir vәtәndaşı;  fәrdi sahibkarlar;  hüquqi şәxslәr; 
xarici hüquqi şәxslәr.
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xarici hüquqi şәxslәr;  fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikasının hәr bir vәtәndaşı;  dövlәtlәr;  fәrdi
sahibkarlar.

103 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin subyekti kimi fiziki şәxslәr neçә qrupa bölünür vә hansılardır?

•

3 qrupa bölünür: 1. fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşları; 2. xaricilәr; 3. muzdlular.
3 qrupa bölünür: 1. fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşları; 2. әcnәbilәr; 3. vәtәndaşlığı
olmayan şәxslәr.
4 qrupa bölünür: 1. muzdlular; 2. әcnәbilәr; 3. xaricilәr; 4. fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikası
vәtәndaşları;
2 qrupa bölünür: 1. әcnәbilәr; 2. xaricilәr;
3 qrupa bölünür: 1. fәrdi sahibkarlar; 2. biznesmenlәr; 3. әcnәbilәr;

104 Subyektlәrә xüsusi razılıq (lisenziya) verilmәsi haqqında qәrar әrizә tәqdim edildikdәn sonra neçә gün
müddәtindә qәbul edilir

•

10 gün
5 gün
45 gün
20 gün
15 gün

105 Subyektlәrә lisenziya verilәrkәn nә әsas götürülür

•

«Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikası Qanununun 4cü maddәsi
«Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanununun 11ci maddәsi
Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin 84cü maddәsi
«Antiinhisar fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanunun 13cü maddәsi
Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin 67ci maddәsi

106 Hansı an hüquqi şәxsin hüquq qabiliyyәtinә xitam verilir

•

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

107 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
5 gün
10 gün
15 gün
20 gün

108 Sahibkarlıq fәaliyyәti subyektlәrinә xüsusi razılıq (lisenziya) verilmәsi sahәsindә hüquq
münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsindә әsas hüquqi baza kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir?

•

Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin 84cü maddәsi
«Antiinhisar fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanunun 13cü maddәsi
«Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanununun 11ci maddәsi
«Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikası Qanununun 4cü maddәsi
Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin 67ci maddәsi

109 Hüquqi şәxsin hüquq qabiliyyәtinә nә zaman xitam verilir?
qanunla qadağan edilәn istәnilәn fәaliyyәt növlәrini hәyata keçirmәyә başladığı an.
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•

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

110 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.
Azәrbaycan Respublikası (dövlәt) mülki hüquq münasibәtlәrindә bәzi istisnalarla digәr hüquqi şәxslәr kimi iştirak
edir;
bәlәdiyyәlәr mülki hüquq münasibәtlәrindә eynilә digәr hüquqi şәxslәr kimi iştirak edә bilmәzlәr;
hüquqi şәxsin orqanlarının seçilmәsi vә ya tәyin edilmәsi qaydası nizamnamә ilә müәyyәnlәşdirilir;
hüquqi şәxslәr mәhkәmәdә iddiaçı vә ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir;

111 Tam ortaqlıqlarda kimlәr ortaq ola bilәr?

•

fiziki vә hüquqi şәxslәr
yalnız sahikarlıqla mәşğul olan fiziki şәxslәr
yalnız kommersiya tәşkilatları
istәnilәn fiziki şәzslәr
istәnilәn hüquqi şәxslәr

112 Tam oprtaqlıq anlayışı.

•

hüquqi şәxs statuslu kommersiya tәşkilatıdır.
sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan әn azı beş vә daha artıq şәxsin paylarına bölünmüş şәrikli kapitalı olan
ortaqlığın xüsusi növüdür;
dövlәt müәssisәsi olan әn azı beş vә daha artıq şәxsin ortaqlığının nәticәsi olan şirkәt vә sәhmdar cәmiyyәtdir;
sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan iki vә daha artıq şәxsin paylarına bölünmüş şәrikli kapitalı olan vә onun
fәaliyyәtindә şәxsәn iştirak etmәyә borclu olan hüquqi şәxs statuslu kommersiya tәşkilatıdır;
dövlәt müәssisәlәrinin ortaqlığının xüsusi növüdür;

113 Sәhmin nominal dәyәri.

•

sәhmin nominal dәyәri 10 çeklә tәnzimlәnir.
sәhmin nominal dәyәri 100 AZNlә qiymәtlәndirilir;
sәhmin nominal dәyәri nizamnamәyә görә xarici valyuta ilә tәnzimlәnir;
sәhmin dәyәri Milli Mәclis tәrәfindәn tәnzimlәnir;
sәhmin dәyәri cәmiyyәtin nizamnamәsi ilә müәyyәn edilmiş pul ifadәsidir;

114 Sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamәsindә әlavә vә dәyişikliklәrin edilmәsi qәrarı sәhmdarların ümumi
yığıncağında neçә sәs çoxluğu ilә qәbul edilir?

•

4
5
6
11
8

115 Abunәnin baş tutması ücün qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtinin tәsisi zamanı sәhmlәrin nominal dәyәrinin
neçә faizi ödәnilmәlidir

•

20%
5%
50%
40%
25%

116 Sәhmdar cәmiyyәt hüquqi statusuna görә hansı növlәrә bölünür
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•

qapalı
acıq; qapalı
kommandit; qapalı
törәmә; kommandit
tam; acıq

117 Hansı forma tәsәrrüfat ortaqlıgına uygun gelir

•

kommandit; kooperativ
әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt
tam, kommandit
kooperativ
mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt

118 Hüquq mühafizә orqanlarının әmәkdaşı hansı fәlaiyyәtlә mәşgul ola bilәr

•

dini fәaliyyәtlә
siyasi fәaliyyәtlә
kommersiya vә digәr ödәnilişli fәaliyyәtlә
sahibkarlıq fәaliyyәtilә mәşğul
elmi, pedaqoji vә yaradıcılıq fәaliyyәtilә

119 Göstәrilәnlәrdәn hansı istehsal kooperativinin mahiyyәtini izah edir

•

Qeyrikommersiya tәşkilatı
Kommersiya tәşkilatı
İctimai birlik
Siyasi partiya
Dini birlik

120 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyine әsasәn, prokuror vә ya müstәntiqin mәşğul ola bilәcәyi
fәlaiyyәtlә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

prokuror vә ya müstәntiq kommersiya vә digәr ödәnilişli fәaliyyәtlә mәşğul ola bilmәz
prokuror vә ya müstәntiq tәyinatlı vәzifәlәr tuta bilmәz,
prokuror vә ya müstәntiq elmi, pedaqoji vә yaradıcılıq fәaliyyәtilә mәşğul ola bilmәz
prokuror vә ya müstәntiq heç bir sahibkarlıq fәaliyyәtilә mәşğul ola bilmәz
prokuror vә ya müstәntiq heç bir seçkili vәzifәlәr tuta bilmәz

121 Açıq tipli sәhmdar cәmiyyәtindә tәsisçilәr sәhmlәri necә sata bilәr?

•

heç biri
Hәm bank, hәm birja vasitәsilә, hәm dә bilavasitә özlәri
Bilavasitә özlәri
Bank vasitәrilә
Birja vasitәsilә

122 Kooperativ tәrәfindәn qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş qaydada cәlb edilәn vәsaitin hәcmin
kooperativin ümumi vәsaitlәrinin (әmlakının) neçә faizindәn çox olmamalıdır

•

33%
25%
75%
51%
50%

123 İstehsal kooperativi nәdir?
İctimai hәrәkatdır
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•

Qeyrikommersiya tәşkilatıdır
Kommersiya tәşkilatıdır
İctimai birlikdir
Partiyadır

124 Tәsәrrüfat ortaqlıqları hansı formalarda yaradıla bilәr?

•

tam vә törәmә ortaqlıq
tam vә qapalı ortaqlıq
açıq vә qapalı ortaqlıq
tam vә kommandit ortaqlıq
mәhdud mәsuliyyәtli vә әlavә mәsuliyyәtli ortaqlıq

125 Aşağıdakılardan hansı fәaliyyәtinin xarakterinә görә kooperativlәrin növlәridir? 1. istehsal
kooperativlәri 2.istehlak kooperativlәri 3. açıq tipli kooperativlәr 4. qarışıq (istehsalistehlak) kooperativlәr
5. qapalı tipli kooperativlәr

•

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

126 Fәaliyyәtinin xarakterinә görә kooperativlәrin növlәri deyil? 1. istehsal 2. açıq tipli 3. istehlak 4. qarışıq
5. törәmә

•

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

127 Qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtinin tәsisi zamanı sәhmlәrin nominal dәyәrinin neçә faizi ödәnildikdә
abunә baş tutmuş hesab olunur?

•

30%
20%
50%
10%
40%

128 Sәhmlәrin yalnız onun tәsisçilәri arasında vә ya qabaqcadan müәyyәnlәşdirilmiş digәr şәxslәr dairәsindә
yayılan kommersiya müәssisәsi necә adlanır?

•

qapalı sәhmdar cәmiyyәti
mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt
açıq sәhmdar vәmiyyәti
mandit ortaqlıq
әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt

129 Aşağıdakılardan hansılar sәhmdar cәmiyyәtinin hüquqi vәziyyәtinә vә statusuna görә növlәridir? 1. tam
2. açıq 3. kommandit 4. törәmә 5. qapalı

•

hamısı
1,4
1,3
2,4
2,5
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130 Hansılar sәhmin növlәrinә aid deyil? 1. korporativ 2.adi 3. dövlәt 4. bәlәdiyyә 5. Imtiyazlı

•

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

131 Tәsәrrüfat ortaqlıqları hansı formalarda yaradıla bilәr? 1) tam 2) kooperativ 3) mәhdud mәsuliyyәtli
cәmiyyәt 4) әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt 5) kommandit

•

hamısı
1,5
1,4
1,3
2,4

132 Xalis holdingin anlayışı.

•

sadә sәhmdar cәmiyyәtlәrinә nisbәtәn daha mürәkkәb tәşkilatı struktura malik olan müәssisәlәr.
öz kapitalını verib, sәhm alan vә konsernә daxil olan müәssisәlәr.
özlәrinin sahibkarlıq kapitalı vasitәsilә müstәqil sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn müәssisәlәr
ancaq müәssisәlәrin sәhmlәrinin nәzarәt paketinә malik olan müәssisәlәr;
öz kapitalını verib, sәhm alan sәhmdar müәssisәlәrdir;

133 Holding şirkәtinin formaları hansılardır?

•

ticarәt holdingxidmәt holding
 xalis holding;  sabit holding
xalis holding düz holding;
 maliyyә holding; ticarәt holding
 xalis holding qarışıq holding

134 Yaradılarkәn qeyrikommersiya tәşkilatlatları hansı vәzifәni әsas götürürlәr

•

Mәnfәәt әldә etmәk vә onu istehsal vә qeyriistehsal fәaliyyәtinә yönәltmәk
Gәlir әldә etmәk vә onu tәkrar istehsala bölüşdürmәk
Mәnfәәt әldә etmәmәk
Mәnfәәt әldә etmәk
Gәlir әldә etmәk vә onu әsas fәlaiyyәtә bölüşdürmәk

135 Tәsisçilәrinin (iştirakçılarının) paylarına bölünmüş nizamnamә (şәrikli) kapitalı olan kommersiya
tәşkilatı hansıdır

•

kooperativlәr
törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti
kommandit ortaqlıq
tәsәrrüfat ortaqlıqları vә cәmiyyәtlәri
sәhmdar cәmiyyәti

136 Tam ortaqlıq nәdir?

•

Tam ortaqlıq  adından sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn vә ortaqlığın öhdәliklәri üzrә öz әmlakı ilә
mәsuliyyәt daşıyan iştirakçıları ilә yanaşı ortaqlığın fәaliyyәti ilә bağlı zәrәr üçün qoyduqları mayaların mәblәği
hәddindә risk daşıyan vә ortaqlığın sahibkarlıq fәaliyyәtindә iştirak etmәyәn bir vә ya bir neçә iştirakçısı olan
kommersiya tәşkilatıdır
Tam ortaqlıq sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan iki vә daha artıq şәxsin paylarına bölünmüş şәrikli kapitalı
olan vә onun fәaliyyәtindә şәxsәn iştirak etmәyә borclu olan hüquqi şәxs statuslu kommersiya tәşkilatıdır
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Tam ortaqlıq fiziki vә (vә ya) hüquqi şәxslәrin birgә fәaliyyәt göstәrmәk üçün üzvlüyә әsaslanan könüllü birliyi
olub iştirakçılarının maddi vә başqa tәlәbatının onun üzvlәrinin әmlak pay haqlarının birlәşdirilmәsi yolu ilә
ödәnilmәsi mәqsәdilә yaradılan kommersiya tәşkilatıdır
Tәsәrrüfat fәaliyyәtini hәyata keçirmәk mәqsәdilә nizamnamә fondunu sәhm buraxmaq yolu ilә formalaşdırılan
fiziki vә (vә ya) hüquqi şәxslәrin könüllü sazişi әsasında yaradılan müәssisә tam ortaqlıqdır
Tam ortaqlıq bir vә ya bir neçә şәxs (fiziki vә (vә ya) hüquqi şәxs) tәrәfindәn tәsis edilәn, nizamnamә kapitalı
nizamnamә ilә müәyyәnlәşdirilmiş miqdarda paylara bölünәn cәmiyyәtdir

137 Mülki Mәcәllәnin hansı maddәlәri tam ortaqlıq haqqında qaydalara aiddir?

•

MMin 7379cu maddәlәri
MMin 8086cı maddәlәri
MMin 8290cı maddәlәri
MMin 4966cı maddәlәri
MMin 6981cı maddәlәri

138 Hansı kommersiya müәssisәsi müxtәlif sayda fiziki vә ya hüquqi şәxs tәrәfindәn tәsis edilir, nizamnamә
kapitalı nizamnamә ilә müәyyәnlәşdirilmiş miqdarda paylara bölünür

•

sәhmdar cәmiyyәti
mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt
kooperativlәr
әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt
kommandit ortaqlıq

139 Kreditorlar sәhmdar cәmiyyәtinin nizamnamә kapitalının azaldılması haqqında qәbul edilәn qәrardan
neçә gün әrzindә mәlumat almalıdır.

•

otuz tәqvim günü
üç tәqvim günü
beş tәqvim günü
on tәqvim günü
on beş tәqvim günü

140 İştirakçılarının maddi vә başqa tәlәbatının, onun üzvlәrinin әmlak pay haqlarının birlәşdirilmәsi yolu ilә
ödәnilmәsi mәqsәdilә yaradılan cәmiyyәt hansıdır

•

kooperativlәr
törәmә tәsәrrürat cәmiyyәti
kommandit ortaqlıq
tәsәrrüfat ortaqlığı cә cәmiyyәtlәri
sәhmdar cәmiyyәti

141 tәsәrrüfat ortaqlıqları vә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır

•

Tәsәrrüfat ortaqlığı kommandit ortaqlıq formasında yaradıla bilәr
Tәsәrrüfat ortaqlığı tam ortaqlıq formasında yaradıla bilәr
tәsәrrüfat cәmiyyәti sәhmdar cәmiyyәti formasında yaradıla bilәr
tәsәrrüfat cәmiyyәti әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt formasında yaradıla bilәr
Tәsәrrüfat ortaqlığı mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt formasında yaradıla bilәr

142 Tәsәrrüfat ortaqlıqlığı tәsәrrüfat cәmiyyәtinә çevrilәrkәn cәmiyyәtin iştirakçısı (sәhmdarı) olmuş hәr bir
tam ortaq ortaqlıqdan cәmiyyәtә keçmiş öhdәliklәr üzrә neçә il әrzindә özünün bütün әmlakı ilә subsidiar
mәsuliyyәt daşıyır?

•

1 il
2 il
3 il
5il
7 il
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143 әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

Emissiya edilәn sәhmlәrin sayına görә
Tәsisçilәrin vә iştirakçıların milli tәrkibinә görә
Tәsisçilәrin vә iştirakçıların milli tәrkibinә görә
İştirakçıların öz öhdәliklәrinә görә daşıdıqları mәsuliyyәtin hәcminә görә
Iştirakçılarının sayına görә

144 Sәhmdar cәmiyyәti dövlәt qeydiyyatına alındığı tarixdәn neçә tәqvim günündәn gec olmayaraq
sәhmdarlarının reyestrinin aparılmasını tәmin etmәlidir?

•

45 tәqvim günü
30 tәqvim günü
10 tәqvim günü
15 tәqvim günü
20 tәqvim günü

145 Sәhmdarların reyestri özündә hansı mәlumatları әks etdirir?

•

Emitentin buraxdığı qiymәtli kağız (sәhm) haqqında mәlumat
Emitent haqqında mәlumat
Yuxarıda sadalananların hamısı
Reyestrsaxlayıcı haqqında mәlumat
Sәhmdarlar haqqında mәlumatlar

146 Qeyrikommersiya tәşkilatlatlarının әsas mәqsәdi nәdir?

•

Mәnfәәt әldә etmәk vә onu istehsal vә qeyriistehsal fәaliyyәtinә yönәltmәk
Mәnfәәt әldә etmәmәk vә әldә edilmiş mәnfәәti iştirakçılar arasında bölüşdürmәmәk
Mәnfәәt әldә etmәk vә iştirakçılar arasında bölüşdürmәk
Gәlir әldә etmәk vә onu әsas fәlaiyyәtә bölüşdürmәk
Gәlir әldә etmәk vә onu tәkrar istehsala bölüşdürmәk

147 Deyilәnlәrdәn hansı sәhmdar cәmiyyәtlәri ilә bağlı fikri әks etdirir?

•

Pay fondu müәyyәn sayda sәhmlәrә bölünmüşdür
Nizamnamә kapitalı iştirakçıların hissәlәrinә (sәhmlәrınә) bölünmüşdür
Nizamnamә kapitalı iştirakçıların pay haqlarından ibarәtdir
Şәrikli kapital iştirakçıların hissәlәrinә (sәhmlәrınә) bölünmüşdür
Nizamnamә fondu hissәlәrdәn ibarәtdir

148 Aşağıdakılardan hansılar asılı tәsәrrüfat cәmiyyәti vәziyyәtinә düşә bilmәz? 1. mәhdud mәsuliyyәtli
cәmiyyәt 2. tam ortaqlıq 3. sәhmdar cәmiyyәt 4. kommandit ortaqlıq

•

1,4
1,2
hamısı
2,4
1,3

149 Törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti ilә bağlı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Tәsәrrüfat cәmiyyәti o halda törәmә cәmiyyәt sayılır ki, digәr (әsas) tәsәrrüfat ortaqlığı vә ya cәmiyyәti onun
nizamnamә kpitalında üstün iştirakına görә vә ya onlar arasında bağlanmış müqavilәә müvafuq surәtdә hәmin
cәmiyyәtin qәbul etdiyi qәrarları müәyyәmlәşdirmәk imkanına malik olur.
Törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti kimi yalnız tәsәrrüfat cәmiyyәti çıxış edә bilәr.
hamısı
Törәmә cәmiyyәt әsas ortaqlığın vә ya cәmiyyәtin borcları üçün cavabdeh deyildir.
Hüquqi statusuna görә törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti kimi mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt, әlavә mәsuliyyәtl
cәmiyyәt, elәcә dә sәhmdar cәmiyyәt çıxış edә bilәr.
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150 Kooperativlәrlә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Kooperativin adında onun fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi, habelә “kooperativ” sözü olmalıdır.
Kooperativin şәxsi әmәyini tәtbiq etmәklә onun fәaliyyәtindә iştirak edәn üzvlәri ilә әmәk münasibәtlәri
Azәrbaycan Respublikasının әmәk qanunvericiliyi, Mülki Mәcәllә vә kooperativin nizamnamәsi ilә tәnzimlәnir.
Kommersiya tәşkilatı kimi kooperativ qanunla qadağan olunmayan istәnilәn sahәdә qanunvericiliklә
müәyyәnlәşdirilmiş qaydada sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirә bilәr.
Kooperativ öz fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün muzdla işçilәr tutmaq hüququna malik deyil.
Dövlәt orqanları, bәlәdiyyәlәr, digәr fiziki vә hüquqi şәxslәr kooperativlә münasibәtlәrini müqavilә әsasında
qururlar.

151 Kooperativlәrin hüquqi vәziyyәti Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin hansı maddәlәri ilә
tәnzimlәnir?

•

89100cu maddәlәri
100109cu maddәlәri
109113cu maddәlәri
8991cu maddәlәri
91109cu maddәlәri

152 Mülki Mәcәllәdә tam ortaqlıq haqqında qaydalar hansı maddәlәrdә öz әksini tapmışdır?

•

MMin 8290cı maddәlәri
MMin 4969cı maddәlәri
MMin 8286cı maddәlәri
MMin 7386cı maddәlәri
MMin 6981cı maddәlәri

153 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur

•

Tam ortaqlıq fiziki vә (vә ya) hüquqi şәxslәrin birgә fәaliyyәt göstәrmәk üçün üzvlüyә әsaslanan könüllü birliyi
olub iştirakçılarının maddi vә başqa tәlәbatının onun üzvlәrinin әmlak pay haqlarının birlәşdirilmәsi yolu ilә
ödәnilmәsi mәqsәdilә yaradılan kommersiya tәşkilatıdır
Tam ortaqlıq sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan iki vә daha artıq şәxsin paylarına bölünmüş şәrikli kapitalı
olan vә onun fәaliyyәtindә şәxsәn iştirak etmәyә borclu olan hüquqi şәxs statuslu kommersiya tәşkilatıdır
Tam ortaqlıq  adından sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn vә ortaqlığın öhdәliklәri üzrә öz әmlakı ilә
mәsuliyyәt daşıyan iştirakçıları ilә yanaşı ortaqlığın fәaliyyәti ilә bağlı zәrәr üçün qoyduqları mayaların mәblәği
hәddindә risk daşıyan vә ortaqlığın sahibkarlıq fәaliyyәtindә iştirak etmәyәn bir vә ya bir neçә iştirakçısı olan
kommersiya tәşkilatıdır
Tam ortaqlıq bir vә ya bir neçә şәxs (fiziki vә (vә ya) hüquqi şәxs) tәrәfindәn tәsis edilәn, nizamnamә kapitalı
nizamnamә ilә müәyyәnlәşdirilmiş miqdarda paylara bölünәn cәmiyyәtdir
Tәsәrrüfat fәaliyyәtini hәyata keçirmәk mәqsәdilә nizamnamә fondunu sәhm buraxmaq yolu ilә formalaşdırılan
fiziki vә (vә ya) hüquqi şәxslәrin könüllü sazişi әsasında yaradılan müәssisә tam ortaqlıqdır

154 Qiymәtli kağızlar haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә zaman qәbul edilib?

•

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

155 Mülki Mәcәllәsinin hansı maddәsi tәsәrrüfat ortaqlıgı subyektlәrinin hüquq vә vәzifәlәrinә hәsr olunub

•

MMin 60cı maddәsi
MMin 28ci maddәsi
MMin 65ci maddәsi
MMin 64cü maddәsi
MMin 33cü maddәsi
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156 Qanuna әsasәn mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının vә ya sәhmdar cәmiyyәtin asılı
cәmiyyәtә cevrilmәsi ücün sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrinin neçә faizdәn çoxu başqa ortaqlığa mәnsub
olmalıdır

•

50%
30%
20%
10%
40%

157 Deyilәnlәrdәn hansı tam ortaqlıgın nizamnamәsinә ziddir

•

Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq mәqsәdilә yaradılması tam ortaqlığın sәciyyәvi keyfiyyәt
xüsusiyyәtlәrindәn biridir.
Ortaqlığın hәr bir iştirakçısı ortaqlığın işlәrinin aparılmasına dair bütün sәnәdlәrlә tanış ola bilәr.
Tam ortaqlığın nizamnamәsindә qәrarın iştirakçıların sәs çoxluğu ilә qәbul olunduğu hallar nәzәrdә tutula bilmәz.
Tam ortaqlığın fәaliyyәti bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilә idarә edilir
Ortaqlığın iştirakçıları onun işlәrini birlikdә apararkәn hәr bir әqdin bağlanması üçün ortaqlığın bütün
iştirakçılarının razılığı tәlәb edilir.

158 Qanuna әsasәn mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının vә ya sәhmdar cәmiyyәtinin
sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrinin neçә faizdәn çoxu digәr (üstün, iştirakçı) ortaqlığa vә ya cәmiyyәtә
mәnsub olarsa hәmin tәsәrrüfat cәmiyyәti asılı cәmiyyәt sayılar?

•

50%
30%
20%
10%
40%

159 Tam ortaqlıqla bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Tam ortaqlığın nizamnamәsindә qәrarın iştirakçıların sәs çoxluğu ilә qәbul olunduğu hallar nәzәrdә tutula bilmәz.
e) Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq mәqsәdilә yaradılması tam ortaqlığın sәciyyәvi keyfiyyәt
xüsusiyyәtlәrindәn biridir.
d) Ortaqlığın iştirakçıları onun işlәrini birlikdә apararkәn hәr bir әqdin bağlanması üçün ortaqlığın bütün
iştirakçılarının razılığı tәlәb edilir.
c) Ortaqlığın hәr bir iştirakçısı ortaqlığın işlәrini aparmağa vәkil edilibedilmәmәsindәn asılı olmayaraq işlәrin
aparılmasına dair bütün sәnәdlәrlә tanış ola bilәr.
tam ortaqlığın fәaliyyәti bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilә idarә edilir.

160 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin tәsis yığıncağında aşağıdakılardan hansı tәsisçilәr tәrәfindәn
yekdilliklә qәbul edilmәlili olan qәrarlar sırasına daxil deyil?

•

cәmiyyәtin fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilmiş xalis mәnfәәtin iştirakşılar arasında bölüşdürülmәsi
Cәmiyyәtin nizamnamәsinin tәsdiq edilmәsi ilә bağlı qәrar
Cәmiyyәtin yaradılması zamanı nizamnamә kapitalına ödәnilәn pul olmayan әmanәtlәrin dәyәrinin tәsdiq
edilmәsi ilә bağlı qәrar
Cәmiyyәtin tәsis edilmәsi ilә bağlı qәrar
İdarәetmә orqanlarının formalaşdırılması barәdә qәrar

161 Asılı sәhmdar cәmiyyәti ilә bağlı aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Azәrbaycan Respublikası MMin 68.1ci maddәsindә asılı tәsәrrüfat cәmiyyәtinin anlayışı vә әsas әlamәtlәri
müәyyәnlәşdirilmişdir.
Qanuna әsasәn tәsәrrüfat cәmiyyәti o halda asılı cәmiyyәt sayılır ki, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nizamnamә
kapitalının 20%dәn çoxu vә ya sәhmdar cәmiyyәtinin sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrinin 20%dәn çoxu digәr
(üstün, iştirakçı) ortaqlığa vә ya cәmiyyәtә mәnsub olur.
Asılı tәsәrrüfat cәmiyyәti vәziyyәtinә yalnız mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt düşә bilәr.
Hüquqi statusuna görә asılı tәsәrrüfat cәmiyyәti kommersiya tәşkilatının müstәqil tәşkilati hüquqi forması
deyildir.
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Asılı tәsәrrüfat cәmiyyәti vәziyyәtinә mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt vә sәhmdar cәmiyyәt düşә bilәr.

162 Aşağıdakılardan hansı fiziki şәxs barәsindә icra sәnәdi icra olunarkәn tәlәbin yönәldilmәsinә yol
verilmәyәn әmlak növlәrinin siyahısına aid deyildir?

•

düzgün cavab yoxdu
ailәlәrin hәrәkәti üçün xüsusi nәqliyyat vasitәlәri
әsas mәşğuliyyәti kәnd tәsәrrüfatı olan borclu vә onun ailәsi üçün 1,0 hektaradәk kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaq
sahәsi
borclu vә onun ailәsinin sanitariya normaları çәrçivәsindә birgә yaaşamalarını tәmin edәcәk mәnzil, ev vә ya onun
ayrıayrı hissәlәri, hәmçinin onların altında olan hәyәtyanı torpaq
borclunun peşә fәaliyyәtinin davam etdirilmәsi üçün zәruri olan avadanlıq, o cümlәdәn ixtisas üzrә kitablar vә
vasitәlәr

163 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinin iştirakçıları vә kommandit ortaqlıqlarının maya qoyanları yalnız fiziki şәxslәr ola
bilәrlәr.
Tәsәrrüfat cәmiyyәti mәhdud mәsuliyyәyli cәmiyyәt, әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt vә sәhmdar cәmiyyәt
formasında yaradıla bilәr.
Tәsәrrüfat ortaqlıqları heç bir halda bir şәxs tәrәfindәn yaradıla bilmәz.
Tәsәrrüfat ortaqlıqları vә cәmiyyәtlәri tәsisçilәrinin (iştirakçılarının) paylarına bölünmüş nizamnamә (şәrikli)
kapitalı olan qeyrikommersiya tәşkilatlardır.
Tәsәrrüfat ortaqlıqların vı cәmiyyәtlәrinin iştirakçıları kimi dövlәt orqanları vә yerli özünüidarә orqanları çıxış
edә bilәrlәr.

164 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Mülkiyyәt vә tәşkilatı hüquqi formasından asılı olmayaraq sahibkarlığın bütün formaları bәrabәr hüquqludur.
“Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanuna әsasәn sahibkarlıq fәaliyyәti ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllini vә ya bu
fәaliyyәtә nәzarәti hәyata keçirәn dövlәt orqanlarının vәzifәli şәxslәri vә mütәxәssislәri sahibkarlıq fәaliyyәti ilә
mәşğul ola bilәr.
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin subyekti kimi fiziki şәxslәr 3 qrupa bölünürlәr: fәaliyyәt qabiliyyәti olan Azәrbaycan
Respublikası vәtәndaşları, әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr.
Fәrdi sahibkarlıq sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәşkilinin әn sadә formalarından olub fiziki şәxslәrin hüquqi şәxs
yaratmadan müstәqil surәtdә öz riski ilә hәyat keçirdiyi, әsas mәqsәdi әmәk istifadәsindәn, әmtәә satışından, işlәr
görülmәsindәn mәnfәәt götürülmәsi olan fәaliyyәtdir.
“Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanununun 4cü maddәsinә әsasәn, Azәrbaycan
Respublikasıda sahibkarlığın qanun çәrçivәsindә hәyata keçirilәn bütün formalarına icazә verilir.

165 Sәhmdar cәmiyyәtinin yaradılması zamanı keçirilәn tәsis yığıncağı aşağıdakılardan hansını hәyata
keçirmir?

•

düzgün cavab yoxdur
Mülki Mәcәllә vә sәhmdar cәmiyyәtinin nizamnamәsi ilә nәzәrdә tutulmuş sәhmdar cәmiyyәtinin idarәetmә,
nәzarәt vә icra orqanlarını tәşkil edir.
sәhmdar cәmiyyәtinin yaradılması barәdә qәrarı qәbul edir vә onun nizamnamәsini tәsdiq edir.
sәhmdar cәmiyyәtinin yaradılması zamanı yerlәşdirilәn sәhmlәrin ödәnilmәsinә yönәldilәn pul olmayan әmlakın
dәyәrini tәsdiq edir.
sәhmdar cәmiyyәtinin yaradılması vә cәmiyyәtin fәaliyyәtinin başlanılması ilә әlaqәdar Mülki Mәcәllә, digәr
qanunvericilik aktlarıan vәtәsisçilәr arasında bağlanılmış müqavilәyә zidd olmayan digәr mәsәlәlәri hәll edir.

166 Qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә konvertasiyası haqqında fikirlәrdәn biri
yanlışdır.

•

Qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә konvertasiyası qaydaları Azәrbaycan
Respublikası Prezidenti yanında Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn edilir.
Qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә konvertasiyası vә ödәnilmәsi bu qiymәtli
kağızların әvvәlki sertifakatlarının lәğv olunması ilә müşayiәt olunur.
Emitentin yerlәşdirilmiş qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә konvertasiyası haqqında
qәrarı müvafiq icra hakimiyyәti orqanında qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyata alınmalıdır.
Qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә konvertasiyası hәmin qiymәtli kağızların
yerlәşdirilmәsi zamanı emitent tәrәfindәn cәlb edilmiş vәsaitlәrin miqdarının dәyişdirilmәsinә sәbәb olmur.
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•

Qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә konvertasiyası hәmin qiymәtli kağız sahiblәri
tәrәfindәn әlavә xәrclәr çәkilmәklә hәyata keçirilir.

167 Aşağıdakılardan hansı qiymәtli kağızların konvertasiyasının izahıdır?

•

düzgün cavab yoxdu
sәhmin isitiqraza dәyişdirilmәsidir
bir növdәn olan bütün qiymәtli kağızların bir buraxılış daxılındә bütün mülkiyyәtçilәrdә olan qiymәtli kağızların
sayının mütәnasib azaldılması yolu ilә dәyişdirilmәsidir.
bir emitentin bir növ investisiya qiymәtli kağızlarını digәr növlü investisiya qiymәtli kağızlara vә ya digәr
emitentin qiymәtli kağızlarına әvәzsiz dәyişdirilmәsidir.
bir qiymәtli kağızın nominal dәyәrinin mütәnasib bölünmәsi yolu ilә eyni növlü bir neçә qiymәtli kağıza
çevrilmәsidir.

168 Sәhmә aid aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

cәmiyyәt bir neçә eyni növlü sәhmi bir sәhmdә birlәşdirә vә bir sәhmi bir neçә hәmin növ sәhmә dәyişdirmә yolu
ilә xırdalaya bilmәz.
adi sәhm sahibinә emitentin mәnfәәtinin bir hissәsini divident şәklindә almaq, emitentin fәaliyyәtinin idarә
olunmasında iştirak etmәk vә emitentin lәğvindәn sonra qalan әmlakının bir hissәsini әldә etmәk hüququnu verәn
sәhm növüdür.
sәhm adi vә ya imtiyazlı növündә buraxıla bilәr
sәhmin emitenti yalnız sәhmdar cәmiyyәti ola bilәr
sәhm qiymәtli kağız olub, sәhmdar cәmiyyәtindә üzvlüyü vә sahibinin sәhmdar cәmiyyәti mәnfәәtinin bir
hissәsini dividentlәr şәklindә almaq, sәhmdar cәmiyyәti işlәrinin idarә olunmasında iştirak etmәk hüququnu vә
cәmiyyәtin lәğvindәn sonra qalan әmlakın bir hissәsinә hüququnu tәsdiqlәyir

169 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının 20%dәn çoxu vә ya sәhmdar cәmiyyәtinin
sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrinin 20%dәn çoxu digәr (üstün iştirakçı) ortaqlığa vә ya cәmiyyәtә mәnsub
olan kommersiya tәşkilatı necә adlanır?

•

kooperativlәr
tam ortaqlıq
asılı tәsәrrüfat cәmiyyәti
kommandit ortaqlıq
törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti

170 Törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri haqqında fikirlәrdәn biri yanlışdır

•

törәmә cәmiyyәt әsas ortaqlığın vә ya cәmiyyәtin borcları üçün cavabdeh deyildir.
törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti kimi mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt, әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt, elәcә dә sәhmdar
cәmiyyәt çıxış edә bilәr.
törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti özünәmәxsus xarakterә malik olan kommersiya tәşkilatıdır.
törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti kimi yalnız tәsәrrüfat cәmiyyәti çıxış edә bilәr
törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti kimi istәnilәn tәsәrrüfat ortaqlığı çıxış edә bilәr.

171 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Tәsәrrüfat ortaqlığının vә ya cәmiyyәtinin iştirakçıları ortaqlığın vә ya cәmiyyәtin fәaliyyәtinә dair mәxfi
mәlumatı açıqlamamalıdır.
Tәsәrrüfat ortaqlığının vә ya cәmiyyәtinin әmlakına qoyulan maya puldan, qiymәtli kağızlardan, başqa әmlakdan
vә ya әmlak hüquqlarından vә ya pul dәyәri olan digәr hüquqlardan ibarәt ola bilәr.
Tәsәrrüfat ortaqlıqları vә cәmiyyәtlәri Mülki Mәcәllәdә nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla, başqa tәsәrrüfat
ortaqlıqlarının vә cәmiyyәtlәrinin tәsisçilәri (iştirakçıları) ola bilәrlәr.
Dövlәt orqanları vә yerli özünüidarә orqanları tәsәrrüfat ortaqlıqlarının vә cәmiyyәtlәrinin iştirakçıları kimi çıxış
edә bilәrlәr.
Tәsәrrüfat ortaqlığının vә ya cәmiyyәtinin iştirakçıları nizamnamәdә nәzәrdә tutulan qaydada, miqdarda, üsullarla
vә müddәtlәrdә maya qoymalıdırlar

172 Tәsәrrüfat ortaqlığı vә ya cәmiyyәti iştirakçılarının hüquq vә vәzifәlәri Azәrbaycan Respublikası Mülki
Mәcәllәsinin hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?
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•

MMin 64cü maddәsi
MMin 33cü maddәsi
MMin 28ci maddәsi
MMin 65ci maddәsi
MMin 60cı maddәsi

173 Kimlәr kooperativ üzvü ola bilәr?

•

burada düz cavab yoxdur
nizamnamәni qәbul edәn, üzvülük haqqı vә әmlak pay haqqı ödәyәn 15yaşına çatmış fiziki vә kommersiya
hüquqi şәxslәri
nizamnamәni qәbul edәn, üzvülük haqqı vә әmlak pay haqqı ödәyәn 16yaşına çatmış fiziki vә hüquqi şәxslәr
nizamnamәni qәbul edәn, üzvülük haqqı vә әmlak pay haqqı ödәyәn 18yaşına çatmış fiziki şәxslәr
nizamnamәni qәbul edәn, üzvülük haqqı vә әmlak pay haqqı ödәyәn 17yaşına çatmış kommersiya hüquqi
şәxslәri

174 Kooperativ hansı sahәlәrdә sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul ola bilәr?

•

bütün hallarda mәşğul ola bilәr
ancaq nizamnamәdә nәzәrdә tutulan sahәdә
qanunla qadağan edilmәyәn istәnilәn sahәdә
heç bir sahәdә mәşğul ola bilmәz
qanunla müәyyәn edilәn hallarda

175 Kooperativ üzvünün әmlak pay haqqının ödәnilmәsi qaydası hәcmini kim müәyyәn edir?

•

qanunla müәyyәn olunursa, üzvlәrinin razılığı ilә
kooperativin üzvlәrinin yığıncağının qәrarı ilә
nizamnamә ilә müәyyәn olunur
qanunla müәyyәn olunur
kooperativ üzvlәrinin yığıncağının qәrarı ilә

176 Dövlәt orqanalrı tәsәrrüfat cәmiyyәtinin iştirakçıları ola bilәrmi?

•

burda düz cavab yoxdur
qanun icazә verdiyi halda ola bilәrlәr
ola bilmәzlәr
ola bilәrlәr
hәm dә ola bilrlәr, hәm dә ola bilmәzlәr

177 Tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrindә kimlәr iştirakçı ola bilәr?

•

hәm sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәr, hәm dә kommersiya tәşkilatları.
yalnız kommersiya tәşkilatları
istәnilәn fiziki vә hüquqi şәxslәr
yalnız sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәr
istәnilәn vәtәndaşlar

178 İlk dәfә Kooperativlәr haqqında Qanun neçәnci ildә qәbul olunub?

•

5 yanvar 1995ci il.
5 fevral 1998ci il;
8 yanvar 2000ci il;
7 fevral 1994cü il;
7 fevral 1996cı il;

179 Fәaliyyәtinin xarakterinә görә kooperativlәrin aşağıdakı növlәrinә hansı aid deyil?

•

digәr fәaliyyәt növlәri ilә mәşğul olan kooperativlәr.
qarışıq (istehsalietshlak) kooperativlәri;
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•

istehlak kooperativlәri;
istehsal kooperativlәri;
şirkәtlәr tәrәfindәn mәşğul olan istehlak kooperativlәri;

180 Sәhmdar cәmiyyәt.

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtini hәyata keçirmәk mәqsәdilә nizamnamә fondunu sәhm buraxmaq yolu ilә formalaşdıran,
şәxslәrin könüllü sazişi әsasında yardılan müәssisә.
Beynәlxalq sazişlәr vә Azәrbaycan Respublikasının qanunlarına әsasәn xüsusi razılıq әsasında müәssisәdir
Könüllü saziş әsasında firma, nümayәndәlik vә şirkәtlәr tәrәfindәn yaradılan müәssisәdir
Dövlәt әhәmiyyәtli fәaliyyәti hәyata keçirmәk mәqsәdilә hüquqi şәxslәrin könüllü sazişi әsasında yaradılan
müәssisә;
kapitalı dövlәtә mәxsus olan vә özәl firmaların vasitәçiliyi ilә yaradılan müәssisәdir;

181 Göstәrilәnlәrdәn tәsәrrüfat ortaqlıqlarına hansı aiddir

•

Tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinin iştirakçıları vә kommandit ortaqlıqlarının maya qoyanları yalnız fiziki şәxslәr ola
bilәrlәr.
Tәsәrrüfat cәmiyyәti mәhdud mәsuliyyәyli cәmiyyәt, әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt vә sәhmdar cәmiyyәt
formasında yaradıla bilәr
Tәsәrrüfat ortaqlıqları heç bir halda bir şәxs tәrәfindәn yaradıla bilmәz.
Tәsәrrüfat ortaqlıqları vә cәmiyyәtlәri tәsisçilәrinin (iştirakçılarının) paylarına bölünmüş nizamnamә (şәrikli)
kapitalı olan qeyrikommersiya tәşkilatlardır.
Tәsәrrüfat ortaqlıqların vı cәmiyyәtlәrinin iştirakçıları kimi dövlәt orqanları vә yerli özünüidarә orqanları çıxış
edә bilәrlәr.

182 Göstәrilәnlәrdәn hansı cәmiyyәtinin yaradılması zamanı keçirilәn tәsis yığıncağının işinә aiddir

•

hec biri
Mülki Mәcәllә vә sәhmdar cәmiyyәtinin nizamnamәsi ilә nәzәrdә tutulmuş sәhmdar cәmiyyәtinin idarәetmә,
nәzarәt vә icra orqanlarını tәşkil edir.
sәhmdar cәmiyyәtinin yaradılması barәdә qәrarı qәbul edir vә onun nizamnamәsini tәsdiq edir.
sәhmdar cәmiyyәtinin yaradılması zamanı yerlәşdirilәn sәhmlәrin ödәnilmәsinә yönәldilәn pul olmayan әmlakın
dәyәrini tәsdiq edir.
sәhmdar cәmiyyәtinin yaradılması vә cәmiyyәtin fәaliyyәtinin başlanılması ilә әlaqәdar Mülki Mәcәllә, digәr
qanunvericilik aktlarıan vәtәsisçilәr arasında bağlanılmış müqavilәyә zidd olmayan digәr mәsәlәlәri hәll edir.

183 Sәhmdar cәmiyyәtinin sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrinin 20%dәn çoxu digәr cәmiyyәtә mәnsub olan
kommersiya tәşkilatı necә adlanır?

•

kooperativlәr
kommandit ortaqlıq
asılı tәsәrrüfat cәmiyyәti
tam ortaqlıq
törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәti

184 Deyilәnlәrdәn hansı tәsәrrüfat ortaqlıqlarının vә cәmiyyәtlәrinin nizamnamәsinә ziddir

•

Tәsәrrüfat ortaqlığının vә ya cәmiyyәtinin iştirakçıları ortaqlığın vә ya cәmiyyәtin fәaliyyәtinә dair mәxfi
mәlumatı açıqlamamalıdır
Tәsәrrüfat ortaqlığının vә ya cәmiyyәtinin әmlakına qoyulan maya puldan, qiymәtli kağızlardan, başqa әmlakdan
vә ya әmlak hüquqlarından vә ya pul dәyәri olan digәr hüquqlardan ibarәt ola bilәr.
Tәsәrrüfat ortaqlıqları vә cәmiyyәtlәri Mülki Mәcәllәdә nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla, başqa tәsәrrüfat
ortaqlıqlarının vә cәmiyyәtlәrinin tәsisçilәri (iştirakçıları) ola bilәrlәr.
Dövlәt orqanları vә yerli özünüidarә orqanları tәsәrrüfat ortaqlıqların vә cәmiyyәtlәrinin iştirakçıları kimi çıxış
edә bilәrlәr.
Tәsәrrüfat ortaqlığının vә ya cәmiyyәtinin iştirakçıları nizamnamәdә nәzәrdә tutulan qaydada, miqdarda, üsullarla
vә müddәtlәrdә maya qoymalıdırlar

185 Manat ölkәnin yeganә ödәniş vasitәsi elan olunmuşdur

•

2004cü il yanvarın 1dәn
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•

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

186 Mülkiyyәt formasına görә aşağıdakı bank tәsnifat qrupuna daxil deyil?

•

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

187 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sisteminin ikinci pillәsi hesab edilir

•

Milli Bank
Mәrkәzi Bank
Lizinq kompaniyaları
Kredit tәşkilatları
Kommersiya bankları

188 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sisteminin birinci pillәsi hesab edilir

•

Royal Bank
Mәrkәzi Bank
Xalq Bank
Texnika Bank
Bank Standart

189 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn ölkәnin bank sistemi ....

•

pillәsizdir
iki pillәlidir
bir pillәlidir
dörd pillәlidir
üç pillәlidir

190 Bаnklаr aşağıdakı sahәdә fәаliyyәt göstәrir?

•

istеhsаlаtdа
mübаdilә sаhәsindә
broker fәaliyyәti sahәsindә
konsaltinq sahәsindә
istehsal sahәsindә

191 Birja әmtәәsi nәdir?

•

mal, әşya;
pul, әmtәә;
alqı, satqı;
xidmәt, sifariş.
kontrakt, müqavilә;

192 Kredit ittifaqı әn azı neçә fiziki vә hüquqi şәxslәr tәrәfindәn qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada
tәsis edilir?
4
3
10

•
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•

11
8

193 Bank әn azı neçә hüquqi vә ya fiziki şәxs tәrәfindәn açıq sәhmdar cәmiyyәti formasında yaradılır?

•

3
9
4
5
8

194 Yaradılma formasına görә maliyyәsәnaye qruplarının neçә növü vardır?

•

7
2
4
5
3

195 Transmilli maliyyәsәnaye qruplarının anlayışı Maliyyәsәnaye qrupları haqqında Azәrbaycan
Respublikası qanununun hansı maddәsinә verilmişdir?

•

5ci
3cü
13cü
11ci
7ci

196 İctimai birliklәrin әmlakı hansı mәnbәdәn formalaşa bilmәz:

•

ictimai birliklәrin yerlәşdiyi әrazinin bәlәdiyyә orqanlarının yığdığı yerli vergilәrdәn.
tәsisçilәrin vә ya ictimai birliklәrin üzvlәrinin müntәzәm vә ya birdәfәlik üzvlük haqları;
malların satışından, xidmәtlәr göstәrilmәsindәn, işlәr görülmәsindәn daxilolmalar;
sәhmlәr, istiqrazlar, başqa qiymәtli kağız vә әmanәtlәrdәn alınan dividendlәr, gәlirlәr;
öz әmlakından istifadә vә onun satılması nәticәsindә әldә edilәn gәlirlәr;

197 Fondun lәğvi haqqında qәrarı aşağıdakı orqanlardan hansı qәbul edә bilәr?

•

maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәnAzәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәn yalnız mәhkәmә
maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәn Fondun Himayәçilik Şurası
maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәn fondun prezidenti
maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәn fondun idarә heyәti

198 Qeyrikommersiya tәşkilatlarının bir növü olan hüquqi şәxslәrin ittifaqlarının anlayışı vә әlamәtlәri
Mülki Mәcәllәnin hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

MMin 61ci maddәsindә
MMin 11ci maddәsindә
MMin 117ci maddәsindә
MMin 111ci maddәsindә]
MMin 97ci maddәsindә

199 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?
dövlәt müәssisәsinin әmlakı Azәrbaycan Respublikasının dövlәt mülkiyyәtidir.
dövlәt müәssisәsi Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyә uyğun olaraq dövlәt әmlakını idarә etmәyә vәkil
edilәn dövlәt orqanları tәrәfindәn yaradılır.
müәssisә dövlәtin öhdәliklәrinә görә mәsuliyyәt daşımır.

•
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•

dövlәt müәssisәsinin öhdәliklәrinә görә dövlәt mәsuliyyәt daşıyır.
dövlәt müәssisәsi öz öhdәliklәrinә görә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada müәssisәnin әmlakı ilә
mәsuliyyәt daşıyır.

200 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә zaman qәbul edilmişdir?

•

22 iyul 1998ci il tarixli
12 iyul 1997ci il tarixli
12 iyul 2000 ci il tarixli
2 iyul 1996cı il tarixli
2 iyul 1999cu il tarixli

201 Qanuna әsasәn aşağıdakılardan hansı әmtәә birjasının hüquqlarına daxil deyil:

•

digәr birjalarda, o cümlәdәn xarici ölkә birjalarında öz nümayәndәsini saxlamaq;
dövlәt standartlarını nәzәrә almaqla nümunәvi kontraktlar işlәyib hazırlamaq;
gün әrzindә birja әqdlәrinin qiymәti birja komitәsi (birja şurası) tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş hәddәn çox
dәyişilәrsә, birja ticarәtini müvәqqәti dayandırmaq;
gün әrzindә birja iştirakçıları tәrәfindәn bağlanılan birja әqdlәri ilә bağlı hesabtlar tәlәb etmәk
birjada qeyribirja әqdlәri bağlanmasını hәyata keçirәn birja iştirakçılarına qarşı nizamnamәdә nәzәrdә tutulmuş
sanksiyaları tәtbiq etmәk;

202 Maliyyәsәnaye qrupları haqqında qanunun hansı maddәsi qrup iştirakcılarının mәsuliyyәtini әhatә edir

•

Maddә 15
Maddә 14
Maddә 11
Maddә 12
Maddә 13

203 Fond hansı qaydada lәğv edilә bilәr

•

maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәnAzәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn
Fondun Himayәçilik Şurası tәrәfindәn
fondun prezidenti tәrәaindәn
fondun idarә heyәti tәrәfindәn
maraqlı şәxslәrin әrizәsinә әsasәn yalnız mәhkәmә tәrәfindәn

204 Qanuna әsasәn aşağıdakılardan hansı әmtәә birjasının hüquqlarına daxil deyil

•

digәr birjalarda, o cümlәdәn xarici ölkә birjalarında öz nümayәndәsini saxlamaq;
dövlәt standartlarını nәzәrә almaqla nümunәvi kontraktlar işlәyib hazırlamaq;
gün әrzindә birja әqdlәrinin qiymәti birja komitәsi (birja şurası) tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş hәddәn çox
dәyişilәrsә, birja ticarәtini müvәqqәti dayandırmaq;
gün әrzindә birja iştirakçıları tәrәfindәn bağlanılan birja әqdlәri ilә bağlı hesabtlar tәlәb etmәk
birjada qeyribirja әqdlәri bağlanmasını hәyata keçirәn birja iştirakçılarına qarşı nizamnamәdә nәzәrdә tutulmuş
sanksiyaları tәtbiq etmәk;

205 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

sığortaçının vә tәkrar sığortaçının nizamnamә kapitalının minimum mәblәğini qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş
qaydada Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti müәyyәn edir.
sığorta tәşkilatının (sığortaçının) Azәrbaycan dilindә tam rәsmi adı olur. Onun tam adında «sığorta» sözü vә
tәşkilatihüquqi forması göstәrilmәlidir.
sığortaçının adı xarici dildә nә tam, nә dә qısaldılmış formada yazıla bilmәz.
siyasi partiyalar, ictimai birliklәr vә fondlar istisna edilmәklә, bir vә ya bir neçә hüquqi vә ya fiziki şәxs, bilavasitә
sığorta fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan bütün tәşkilatihüquqi formalarda
sığortaçını tәsis edә bilәrlәr.
hüquqi şәxs kimi sığorta tәşkilatı dövlәt qeydiyyatına alınmalı, sığorta fәaliyyәtinә xüsusi razılıq (lisenziya)
almalıdır.
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206 Kredit ittifaqları haqqında qanunun 3cü maddәsindә öz әksini tapmış kredit ittifaqlarının fәaliyyәtinin
әsas prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

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

207 Kredit ittifaqı tәsisçilәrinin sayı neçәdәn az olmamalıdır?

•

9dan
7dәn
15dәn
13dәn
11dәn

208 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

bankın adında «Azәrbaycan Respublikası», «dövlәt», «milli» sözlәrindәn istifadә edilmәsinә yalnız
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulduğu hallarda yol verlir.
siyasi partiyalar vә ictimai birliklәr bankın sәhmdarı ola bilmәzlәr.
fondlar vә digәr qeyrikommersiya tәşkilatları bankın sәhmdarı ola bilmәzlәr.
bank yalnız adlı sәhmlәr buraxa bilәr. Bankın imtiyazlı sәhm sahiblәri sәs hüququna malik ola bilmәzlәr.
bankın tәsisçilәri olan sәhmdarları onun sonrakı sәhmdarlarına nisbәtәn әlavә üstünlüklәrә malik ola bilәrlәr vә
әlavә vәzifәlәr daşıya bilәrlәr

209 Bank әn azı neçә hüquqi vә (vә ya) fiziki şәxs tәrәfindәn yaradıla bilәr?

•

5
1
2
3
4

210 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Fondun tәsisçilәrinin (tәsisçisinin) verdiyi әmlak fondun mülkiyyәtidir. Fond hәmin әmlakdan onun
nizamnamәsindә müәyyәnlәşdirilmiş mәqsәdlәr üçün istifadә edir.
Fond  üzvlüyü olmayan, fiziki vә ya hüquqi şәxslәrin könüllü әmlak haqları әsasında tәsis etdiklәri, sosial,
xeyriyyә, mәdәni, tәhsil vә ya digәr ictimai faydalı mәqsәdlәr güdәn tәşkilatdır.
Fondun idarә edilmәsi vә onun orqanlarının formalaşdırılması qaydası fondun tәsisçilәr tәrәfindәn tәsdiq edilәn
nizamnamәsi ilә müәyyәnlәşdirilir.
tәsisçilәr yaratdıqları fondun öhdәliklәri üçün, fond isә öz tәsisçilәrinin öhdәliklәri üçün mәsuliyyәt daşıyır.
Fond öz әmlakından istifadә haqqında hesabatları hәr il dәrc etmәyә borcludur.

211 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Maliyyәsәnaye qrupunun baş şirkәti qrupun bütün iştirakçıları tәrәfindәn tәsis edilәn vә onun fәaliyyәtini tәmin
edәn müvәkkil hüquqi şәxsdir.
Maliyyәsәnaye qrupunun baş şirkәtinin nizamnamәsi maliyyәsәnaye qrupunun yaradılmasına dair müqavilәnin
şәrtlәrinә uyğun olmaya bilәr
Baş şirkәtin nizamnamәsi onun fәaliyyәtinin mәqsәd vә vәzifәlәrini müәyyәn etmәlidir
Maliyyәsәnaye qrupunun baş şirkәtinin adı «maliyyәsәnaye qrupunun baş şirkәti» söz birlәşmәsindәn ibarәt
olmalıdır.
Maliyyәsәnaye qrupunun baş şirkәti bir qayda olaraq, investisiya tәsisatı hesab olunur. O, sәhmdar cәmiyyәti,
assosiasiya, ittifaq formasında yaradıla bilәr.

212 Maliyyәsәnaye qrupları haqqında qanunun 15ci maddәsinә әsasәn iştirakçılar tәrәfindәn öhdәliklәrin
birgә yerinә yetirilmәsi xüsusiyyәtlәri aşağıdakılardan hansı ilә müәyyәn edilir?
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•

müvәkkil dövlәt icra hakimiyyәti orqanının müvafiq normativ aktı ilә
maliyyәsәnaye qruplarının direktorlar şurasının qәrarı ilә
maliyyәsәnaye qruplarının yaradılmasında iştirak edәn hüquqi şәxslәr arasında әldә edilmiş şifahi razılıq әsasında
maliyyәsәnaye qruplarının yaradılması haqqında müqavilә ilә
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin müvafiq normativ aktı ilә

213 Bәlәdiyyәlәrin sәlahiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

yerli sosial müdafiә vә sosial inkişaf proqramlarının, yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının qәbul vә icra edilmәsi
daxildir.
bәlәdiyyә üzvlәrinin sәlahiyyәtlәrinin tanınması, qanunla müәyyәn edilmiş hallarda onların sәlahiyyәtlәrinin
itirilmәsi vә sәlahiyyәtlәrinә xitam verilmәsi;
bәlәdiyyәlәrin mülki dövriyyәdә müәyyәn hakimiyyәt sәlahiyyәtlәrinә malik bir orqan kimi çıxış edә bilmәsi.
yerli vergilәrin vә ödәnişlәrin müәyyәn edilmәsi;
yerli büdcәnin vә onun icrası haqqında hesabatların tәsdiq edilmәsi; bәlәdiyyә mülkiyyәtinә sahiblik, ondan
istifadә vә onun barәsindә sәrәncam;

214 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında qanunun hansı maddәsinә әsasәn bәlәdiyyәlәr bәlәdiyyә mülkiyyәtini
idarә edirlәr

•

qanunun 6cı maddәsi
qanunun 5ci maddәsi
qanunun 2ci maddәsi
qanunun 3cü maddәsi
qanunun 4cü maddәsi

215 Qeyrihökümәt tәşkilatlarının filial vә nümayәndәliklәri ilә bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansılar doğru
deyil?

•

Filial vә nümayәndәliklәrin fәaliyyәtinә görә onları yaradan qeyrihökümәt tәşkilatı mәsuliyyәt daşımır.
Qeyrihökümәt tәşkilatının nümayәndәliyi hәmin tәşkilatın olduğu yerdәn kәnarda tәşkil edilir,
Qeyrihökümәt tәşkilatının filialı vә nümayәndәliyi hüquqi şәxs deyil,
Qeyrihökümәt tәşkilatının filialı vә nümayәndәliyi onları yaratmış tәşkilatın әmlakından pay alır
Filial vә nümayәndәliyin rәhbәrlәri qeyrihökümәt tәşkilatı tәrәfindәn tәyin edilir.

216 Nәyә әsasәn hakimiyyәt orqanları bәlәdiyyәlәrin inkişafı üçün zәruri hüquqi, tәşkilati vә maddimaliyyә
şәraiti yaradır

•

Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında”qanunun 15ci maddәsi
Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında”qanunun 7ci maddәsi
Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” qanunun 9cu maddәsi
Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” qanunun 11ci maddәsi
Bәlәdiyyәlәrin status haqqında”qanunun 13cü maddәsi

217 Sığorta haqqında qanunun hansı maddәsi sıgortacılar birliyinә hәsr olunub

•

3cü maddә
7ci maddә
12ci maddә
15ci maddә
17ci maddә

218 Kredit ittifaqı tәsisçilәri necә nәfәrdәn ibarәt olmalıdır sayı neçәdәn az olmamalıdır

•

әn azı 15
әn azı 9
әn azı 11
әn azı 13
әn azı 7
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219 Bankın yaradılması ücün әn azı neçә iştirakcı tәlәb olunur

•

5
4
1
2
3

220 Qeyrihökümәt tәşkilatları haqqında qanun un hansı maddәsi fondun idarәsi qaydalarına hәsr edilib

•

qanunun 17ci maddәsi
qanunun 7ci maddәsi
qanunun 32ci maddәsi
qanunun 27ci maddәsi
qanunun 21ci maddәsi

221 Nәyә әsasәn maliyyәsәnaye qrupunun iştirakçılarının öhdәliklәrin birgә yerinә yetirmәsi şәrti müәyyәn
edilir

•

maliyyәsәnaye qruplarının yaradılmasında iştirak edәn hüquqi şәxslәr arasında әldә edilmiş şifahi razılıq әsasında
maliyyәsәnaye qruplarının yaradılması haqqında müqavilә ilә
maliyyәsәnaye qruplarının direktorlar şurasının qәrarı ilә
müvәkkil dövlәt icra hakimiyyәti orqanının müvafiq normativ aktı ilә
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin müvafiq normativ aktı ilә

222 Maliyyәsәnaye qrupu qrupun fәaliyyәti haqqında müvafiq hesabatı hansı müddәt әrzindә tәqdim edir

•

Maliyyә ili bitdikdәn sonra 90 gündәn gec olmayaraq
Maliyyә ili bitdikdәn sonra 15 gündәn gec olmayaraq
Maliyyә ili bitdikdәn sonra 30 gündәn gec olmayaraq
Maliyyә ili bitdikdәn sonra 45 gündәn gec olmayaraq
Maliyyә ili bitdikdәn sonra 60 gündәn gec olmayaraq

223 İctimai birlik nәdir?

•

bir neçә fiziki vә ya hüquqi şәxsin tәşәbbüsü ilә yaradılmış könüllü, qeyrihökümәt tәşkilatıdır
siyasi partiyadır
öz fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi kimi gәlir әldә etmәyi nәzәrdә tutan qeyrihökümәt tәşkilatıdır
әsas mәqsәdi kimi gәlir әldә etmәk olan hökümәt tәşkilatıdır.
fiziki vә ya hüquqi şәxsin tәşәbbüsü ilә yaradılmış könüllü hökümәt tәşkilatıdır.

224 Hüquqi şәxslәrin nizamnamәsinә zidd olan nәdir

•

hüquqi şәxslәr qeyrikommersiya hüquqi şәxslәri ola bilәrlәr
hüquqi şәxslәr kommersiya hüquqi şәxslәri ola bilәrlәr
qeyrikommersiya hüquqi şәxslәri әsas mәqsәdi mәnfәәt götürmәkdәn ibarәt olmayan vә götürülәn mәnfәәti
iştirakçıları arasında bölüşdürmәyәn hüquqi şәxslәrә ayrılırlar
qeyrikommersiya hüquqi şәxslәrinin әsas mәqsәdi mәnfәәt götürmәkdәn ibarәtdir
kommersiya hüquqi şәxslәrinin fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi mәnfәәt götürmәkdәn ibarәtdir

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

•

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

226 Universal banklar ...?
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•

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

227 Bank sisteminin ikinci pillәsindә çıxış edәn kommersiya bankları özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri ilә seçilәn
Iqtisadi tәşkilatları olub bölünür

•

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

228 Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn pul emissiyasını hәyata keçirir?

•

Bank Standart
Xalq Bank
Royal Bank
Texnika Bank
Mәrkәzi Bank

229 Bankların Iqtisadi mәzmununa görә aşağıdakı tәsnifat qrupu yoxdur?

•

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

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

•

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

231 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
ödәniş vasitәlәrinin (o cümlәdәn kredit vә debet kartları, yol çeklәri vә bank köçürmә veksellәri) buraxılması
tәlәbli vә müddәtli depozitlәrin (әmanәtlәrin) vә digәr qaytarılan vәsaitlәrin cәlb edilmәsi
dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin formalaşdırılması üçün pul vәsaitlәrin tәmәrküzlәşdirilmәsi
klirinq, hesablaşmakassa xidmәtlәri, pul vәsaitinin, qiymәtli kağızların vә ödәniş vasitәlәrinin köçürülmәsi üzrә
xidmәtlәr göstәrilmәsi

232 Bank hüquq münasibәtlәrinin yaranmasına sәbәb kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edә bilmәz

•

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

233 Bank әmәliyyatları xüsusiyyәtinә görә bank hüquq münasibәti deyil
yardımçı bank әmәliyyatları

•
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•

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

234 Subyektlәr baxımından aşağıdakı bank hüquq münasibәtlәri mövcud deyil?

•

bank әmәliyyatının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq iki bank arasında
Mәrkәzi bank vә banklar arasında
Mәrkәzi bank ilә sahibkar arasında
Mәrkәzi bank ilә hökumәt arasında
bank vә müştәri arasında

235 Sәhmdar tipli maliyyәkredit tәşkilatları olub, ödәnişlәr hesabına pul qoyuluşlarının qәbulunu vә
müştәrilәrin tapşırığı ilә digәr hesablı әmәliyyatları hәyata keçirәn әsas kommersiya tәşkilatları nәdi?

•

qeyrikommersiya tәşkilatı
maliyyәsәnaye qrupu
sığorta tәşkilatı
kommersiya bankları
sәhmdar cәmiyyәt

236 Kredit ittifaqının üzvünün vәzifәlәrinә daxil olmayan variant hansıdır?

•

başqa kredit tәşkilatlarının üzvü olmaq
aldığı borcu vaxtında vә müqavilә şәrtlәrinә müvafiq qaytarmaq
nizamnamәdәki tәlәblәrә vә qaydalara riyaәt etmәk
kredit alarkәn onun mәqsәdli tәyinatı haqqındadürüst mәlumat vermәk
payı nizamnamәdә nәzәrdә tutulmuş qaydada vә vaxtında ödәmәk

237 Kredit ittifaqının üzvlәrinin sayı qanunla müәyyәnlәşdirilmiş hәddәn az olduqda әn azı neçә ay
müddәtinә üzvlәrin sayı artırılmalıdır?

•

4 ay
3 ay
5 ay
6 ay
2 ay

238 Kredit ittifaqlarının fәaliyyәtinin әsas prinsiplәrinә aid olmayan variant hansıdı?

•

qebul edilmiş vәsaitin sahibkarlığa yönәldilmәsi
payların bölünmәsi
fәaliyyәtinin aşkarlığı
fәaliyyәtinin özünәnәzarәtә әsaslanması
üzvlüyün könüllülüyü

239 İctimai birliklәrin iştirakçıları neçә qrupa bölünür?

•

8
6
2
3
4

240 Tәsәrrüfat fәaliyyәtini hәyata keçirmәk mәqsәdilә nizamnamә fondunu sәhm buraxmaq yolu ilә
formalaşdıran, şәxslәrin könüllü sazişi әsasında yardılan müәssisә necә adlanır?

•

sәhmdar cәmiyyәt
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xüsusi müәssisә
kooperativ
fermer tәsәrrüfatı
dövlәt idarәsi

241 Maksimum mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә bazarın vә istehlakçıların real tәlәblәrini öyrәnmәk әsasında
әmtәәlәrin layihәlәndirilmәsi, istehsalın, reallaşdırılması, üzrә fәaliyyәtin planlaşdırma vә tәşkili sistemi
nәdi?

•

rәqabәt
iqtisadiyyat
marketing
sahibkarlıq
bazar

242 İqtisadiyyatın istәnilәn sahәsindә, son mәqsәdi mәnfәәt götürmәk olan firma fәaliyyәtinin idarә edilmәsi
necә adlanır?

•

sahibkarlıq fәaliyyәtinin xüsusi forması
xidmәt sahәsindә idarәçilik
tәsәrrüfat fәaliyyәtindә koperativlәr
dövlәt sәhmli firma
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin menecmenti

243 Ancaq müәssisәlәrin sәhmlәrinin nәzarәt paketinә malik olan müәssisәlәr necә adlanır?

•

xalis holdingin
ümumi holdinq
kontenental holdinq
xüsusi holdinq
qarışıq holdinq

244 Veksellәrin bankda uçotu?

•

patent;
barter;
tәsvir;
faktorinq;
aksept;

245 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

birjanın hәr bir tәsisçisinin payı onun nizamnamә fondunun 20 faizindәn çox olmalıdır.
birjanın tәsisçilәri eyni zamanda onun üzvlәri sayılmır.
birja üzvlәri birjanın fәaliyyәti ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllindә iştirak etmәk, onun rәhbәr orqanlarını seçmәk vә ora
seçilmәk
birja hüquqi vә (vә ya) fiziki şәxslәrin könüllü birliyi әsasında yaradılır vә müәyyәnlәşdirilmiş qaydada dövlәt
qeydiyyatından keçmәlidir.
birja üzvlüyünә qәbul vә onun tәrkibindәn çıxma qaydası әmtәә birjasının nizamnamәsi ilә tәnzimlәnir.

246 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

İttifaq lәğv edildikdә onun әmlakı ittifaqın nizamnamәsindә göstәrilmiş mәqsәdlәrә, bu mümkün olmadıqda isә
dövlәt büdcәsinә yönәldilir.
Hüquqi şәxslәrin ittifaqlarının iştirakçıları özlәrinin müstәqilliyini vә hüquqi şәxs hüquqlarını itirirlәr.
İttifaqın tәsisçilәrinin (iştirakçılarının) ona verdiklәri әmlak ittifaqın mülkiyyәtidir.
Bu әmlakdan ittifaq onun nizamnamәsindә müәyyәnlәşdirilmiş mәqsәdlәr üçün istifadә edir.
İttifaqın adında onun iştirakçılarının fәaliyyәtinin әsas predmeti, habelә «ittifaq» sözu göstәrilmәlidir.

247 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır
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•

Fondun Himayәçilik Şurasının formalaşma vә fәaliyyәt qaydası fondun tәsisçilәri tәrәfindәn tәsdiq edilmiş fondun
nizamnamәsindә müәyyәn edilir.
Fondun Himayәçilik Şurası öz fәaliyyәtini ictimai әsaslarla hәyata keçirir.
Fondun Himayәçilik Şurası fondun nәzarәt orqanıdır vә fondun fәaliyyәtinә, fondun başqa orqanları tәrәfindәn
qәrarların qәbul edilmәsinә vә onların yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsin hәyata keçirir
Fondun Himayәçilik Şurası fond vәsaitinin istifadә edilmәsinә, fondun fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirir
Fondun Himayәçilik Şurası nizamnamәyә dәyişikliklәr edilmәsi, lәğvetmә vә ya yenidәn tәşkiletmә haqqında
qәrarın qәbulunu hәyata keçirmәk sәlahiyyәtinә malik deyil.

248 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

transmilli maliyyәsәnaye qruplarından fәrqli olaraq, transmilli korporasiyalar öz fәaliyyәtini bir ölkәnin
әrazisindә hәyata keçirәn vә (vә ya) bir dövlәtin mülkiyyәtindә olan kompaniyalardır.
transmilli maliyyәsәnaye qruplarının anlayışı «Maliyyәsәnaye qrupları haqqında» Azәrbaycan Respublikası
qanununun 5ci maddәsinә verilmişdir.
tәrkibindә xarici hüquqi şәxslәrin iştirak etdiyi maliyyәsәnaye qrupu transmilli maliyyәsәnaye qrupu hesab
olunur.
«Maliyyәsәnaye qrupları haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanununa әsasәn hökümәtlәrarası saziş әsasında
yaradılan maliyyәsәnaye qrupu transmilli maliyyәsәnaye qrupu hesab olunur.
hökümәtlәrarası saziş әsasında yaradılan maliyyәsәnaye qrupları dövlәtlәrarası (beynәlxalq) maliyyәsәnaye
qrupu statusuna malik olur.

249 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Maliyyәsәnaye qrupunun baş şirkәtinin vәzifәlәri onun nizamnamәsi vә maliyyәsәnaye qrupunun yaradılmasına
dair müqavilә ilә müәyyәn edilir
Maliyyәsәnaye qrupunun direktorlar şurasının sәlahiyyәti maliyyәsәnaye qrupunun yaradılmasına dair müqavilә
ilә müәyyәn edilir.
maliyyәsәnaye qrupunun ali idarәetmә orqanı qrupun bütün iştirakçılarının nümayәndәlәrinin daxil olduğu
direktorlar şurasıdır.
maliyyәsәnaye qrupunun iştirakçıları tәrәfindәn direktorlar şurasının tәrkibinә nimayәndәlәrin daxil edilmәsi
müvәkkil dövlәt icra hakimiyyәti orqanının qәrarı ilә hәyata keçirilir.
Maliyyәsәnaye qruplarının direktorlar şurasının vә baş şirkәtinin statusu «Maliyyәsәnaye qrupları haqqında»
qanunun 1112ci maddәlәri ilә müәyyәnlәşdirilir

250 Kirayә haqqı üçün tәlәb müddәti nә qәdәrdir?

•

10 il
3 il
müddәt müәyyәn olunmayıb
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayıb
5 il

251 Qoşulma müqavilәsinin etibarlılığı şәrtlәrinә aid olmayan variant hansıdı?

•

qoşulmuş tәrәfi müqavilәlәr üzrә adәtәn verilәn hüquqlardan mәhrum edirsә
öhdәliklәri pozmağa görә digәr tәrәfin mәsuliyyәtini mәhdudlaşdırırsa;
qoşulmuş tәrәfin müqavilәnin dәyişdirilmәsini tәlәb etmәk hüququnun olmaması
öhdәliklәri pozmağa görә digәr tәrәfin mәsuliyyәtini istisna edirsә
qoşulma müqavilәsi MMә, qanunlara vә digәr normativ aktlara ziddirsә

252 әqli mülkiyyәt obyektlәrindәn sahibkarlıq fәaliyyәti sahәsindә istifadәyә yönәlmiş müqavilә necә
adlanır?

•

ticarәt aqntlәri haqqında müqavilә
әmlak vә digәr әmlak hüquqlarının verilmәsinә yönәlmiş müqavilә
patent – lisenziya müqavilәsi
xidmәt göstәrilmәsinә yönәlәn müqavilәlәr
faktorinq müqavilәsi

253 Hüquqi şәxs bölündükdә, onun hüquq vә vәzifәlәri hansı qaydada vә hansı hüquqi şәxsә (şәxslәrә)
keçir?
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•

bu sualın düzgün cavabı yoxdur
tәhvil aktına uyğun olaraq bölünәn hüquqi şәsә keçir
bölünmә balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxsә keçir
tәhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxsә keçir
bölünmә balansına uyğun olaraq hüquqi şәxsә keçir

254 Hüquqi şәxsin adı dәyişdikdә, o yenidәn tәşkil edilmiş sayılırmı?

•

bu sualın düzgün cavabı yoxdur
bütün hallarda sayılır
sayılmır
sayılır
bәzi hallarda sayılmır

255 Bank kitabçalarının hansı növlәri var?

•

bu sualın düzgün cavabı yoxdur.
yalnız adsız olur
adlı vә adsız olur
yalnız adlı olur
qanunda belә fәrqlәndirmә nәzәrdә tutulmayıb

256 Mülkiyyәt hüququnun itirilmәsi hansılardır?

•

bu sualın düzgün cavabı yoxdur
rekvizisiya
özәllәşdirmә, rekvizisiya, müsadirә
özәllәşdirmә, bağışlama
müsadirә

257 Ümumi iddia müddәti neçә ildir?

•

ümumi iddia üçün müddәt müәyyәn olunmayıb
5 il
10 il
7 il
3 il

258 Hüquqi şәxs hansı halda mәhkәmә qәrarı ilә müflis sayıla bilәr?

•

hüquqi şәxs heç bir halda müflis sayıla bilmәz
lәğv edildikdә
kreditorların tәlәblәrini ödәmәyә qadir olmadıqda
kreditorların tәlәblәrini ödәmәyә qadir olduqda
nümayәndәlik yaratdıqda

259 Hüquqi şәxs lәğv edilәrkәn әmәyin ödәnilmәsi üzrә tәlәblәr neçәnci növbәdә yerinә yetirilir?

•

dördüncü növbәdә
birinci növbәdә
üçüncü növbәdә
beşinci növbәdә
ikinci növbәdә

260 әşyaya sahiblik onun lәvazımatına da aid edilirmi?

•

burda düzgün cavab yoxdur
ayrı razılaşma yoxdursa aid edilmir
ayrı razılaşma yoxdursa aid edilir
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bütün hallarda aid edilir
heç bir halda aid edilmir

261 Qanunla hansı növ mülkiyyәtә üstünlük verilir?

•

hüquqi şәxsin mülkiyyәtinә
dövlәt mülkiyyәtinә vı bәlәdiyyә mülkiyyәtinә
heç bir mülkiyyәt növünә üstün hüququ verilmir
dövlәt mülkiyyәtinә
xüsusi mülkiyyәtә

262 Ödәmә qiymәtli kağızları hansılardır?

•

sualın düzgün cavabı yoxdur
orderlәr
orderlәr, çeklәr vә veksellәr
çeklәr
çeklәr vә veksellәr

263 Investisiya qiymәtli kağızları hansılardır?

•

istiqrazlar vә sәhmlәr
istiqrazlar, ipoteka kağızı vә sәhmlәr
sәhmlәr
istiqrazlar
istiqrazlar, ipoteka kağızı

264 Qiymәtli kağız nәdir?

•

bütün sadalananlar düzgündür
müәyyәnlәşdirilmiş formaya әmәl olunması da hәr hansı hüququ tәsdiqlәyәn elә bir sәnәddir ki, hәmin hüquq bu
sәnәd olmadan hәyata keçirilә vә başqa şәxsә verilә bilmәz
müәyyәnlәşdirilmiş formaya әmәl olunmaqla hәr hansı hüququ tәsdiqlәyәn elә bir sәnәddir ki, hәmin hüquq bu
sәnәd olmadan hәyata keçirilә vә başqa şәxsә verilә bilmәz
istәnilәn formada tәrtib olunmuş, hәr hansı hüququ tәsdiqlәyәn elә bir sәnәddir ki, hәmin hüquq bu sәnәd olmadan
hәyata keçirilә vә başqa şәxsә verilә bilmәz
sualın düzgün cavabı yoxdur

265 Müddәt әlamәtinә görә borc müqavilәsi neçә cür olur?

•

müddәtsiz
bu sualın düzgün cavabı yoxdur
müddәtli, müddәtsiz
qarşılıqlı
müddәtli

266 Patent hüququnun mәnbәlәri hansılardır?

•

beynәlxalq müqavilәlәr, mülki mәcәllә vә Nazirlәr Kabinetinin qәrarları
patent haqqında qanun, normativhüquqi aktlar, Nazirlәr Kabinetinin qәrarları
patent haqqında 25.07.1997ci il tarixli Azәrbaycan Respublikasının qanunu, Mülki Mәcәllә, qanunqüvvәli
normativ hüquqi aktlar, beynәlxalq müqavilәlәr
Mülki Mәcәllә, qanunqüvvәli normativ aktlar, beynәlxalq müqavilәlәr, Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Elm
vә Texnika Komitәsinin normativ aktları
patent haqqında qanun, Nazirlәr Kabinetinin qәrarları, beynәlxalq müqavilәlәr

267 Müәlliflik hüququ nәdir?

•

elm, әdәbiyyat vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılması vә onların istifadә edilmәsi ilә bağlı münasibәtlәrin hәyata
keçirilmәsi
elm, әdәbiyyat vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılması vә onların istifadә edilmәsi
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•

elm, әdәbiyyat vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılması vә onların istifadә edilmәsi ilә bağlı münasibәtlәrin
tәnzimlәyәn hüquq normaları toplusudur
әdәbiyyat vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılması vә onların tәtbiqi
elm, әdәbiyyat vә incәsәnәt әsәrlәrinin yaradılması

268 Patent – lisenziya müqavilәsi anlayışı.

•

Şirәkәtlәr arasında әvәzsiz müqavilәdir;
Müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarında qeydiyyatdan keçmiş müqavilәlәrdir.
Sәnaye mülkiyyәti obyektlәrindәn istifadә hüququnu nәzәrdә tutan müqavilә;
Әqli mülkiyyәt obyektlәrindәn sahibkarlıq fәaliyyәti sahәsindә istifadәyә yönәlmiş müqavilәdir
Sahibkarlar arasında әvәzsiz müqavilәdir;

269 Latın mәnşәli Oferta sözünün mәnası nәdi ?

•

qәbul etmәk.
tәklif etmәk;
satmaq;
almaq;
yoxlamaq;

270 Müqavilә nәdir

•

hüquqi fakt
norma
fәrman
әqdin bir növüdür
sәrәncam

271 Hansı birja növü mövcud deyil

•

әmәk birjası
fond birjası
xidmәtlәr birjası
әmtәә birjası
valyuta birjası

272 Müqavilә azadlığı Mülki Mәcәllәnin hansı maddәsindә әks olunub?

•

690cı
490cı
390cı
290cı
590cı

273 әqli mülkiyyәt obyektlәrindәn istifadәyә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

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

274 әşyanın istifadәyә verilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

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

275 әşyanın istifadәyә verilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

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

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

•

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

277 Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin strukturu ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğrudur

•

e) Mülki Mәcәllә 11 bölmәdәn, 78 fәsildәn, 1528 maddәdәn ibarәtdir.
c) Mülki Mәcәllә 9 bölmәdәn, 68 fәsildәn, 1120 maddәdәn ibarәtdir.
Mülki Mәcәllә 8 bölmәdәn, 64 fәsildәn, 1088 maddәdәn ibarәtdir.
a) Mülki Mәcәllә 7 bölmәdәn, 54 fәsildәn, 834 maddәdәn ibarәtdir.
Mülki Mәcәllә 10 bölmәdәn, 74 fәsildәn, 1325 maddәdәn ibarәtdir.

278 әqd anlayışı Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

508ci
396cı
389cu
324cu
439cu

279 Müqavilә anlayışı Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

908ci
546cı
389cu
324cu
639cu

280 Hüquq әdәbiyyatında mühüm şәrtlәr göstәrilmәklә mülki hüquqi müqavilә bağlamaq haqqında tәklif
necә adlandırılır?

•

qarant
order
aksept
oferta
aval

281 aşağıdakılardan hansı birjanın növlәri sırasIna daxil deyil?

•

valyuta birjası
fond birjası
xidmәtlәr birjası
әmtәә birjası
әmәk birjası
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282 Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә müqavilә azadlığını bәyan edәn maddә hansıdır?

•

690cı
490cı
390cı
290cı
590cı

283 Podrat müqavilәsinin normativ әsasını tәşkil edir?

•

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

284 İqtisadi fәaliyyәt sahәsindә işlәrin görülmәsinә yönәlәn müqavilә hansıdır?

•

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

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

•

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

286 Oferta nәdir?

•

müqavilә öhdәliyi
müqavilә bağlamaq haqqında göstәriş
müqavilә bağlamaq haqqında tәklif
müqavilә bağlamaq haqqında tәlәb
müqavilә bağlamaq üçün xüsusi forma

287 Müqavilә...?

•

amnistiyadır
әqdin bir növüdür
fәrmandır
qanundur
sәrәncamdır

288 İqtisadi fәaliyyәt sahәsindә mülki hüquqi müqavilә...?

•

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

289 Sahibkarlıq fәaliyyәti sahәsindә әşyalarla bağlı müqvilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti neçә ildir?

•

1
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•

3
4
5
2

290 AR Mülki Mәcәllәsi neşә maddәdәn ibarәtdir?

•

1267 maddә
1355 maddә
1325 maddә
317 maddә
792 maddә

291 Saxlama harada hәyata keçirilmәlidir?

•

borclunun yaşadığı yerdә
icra yerindә hәyata keçirilә bilmәz
icra yerindә
istәnilәn yerdә
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayıb

292 Saxlama ilә bağlı bütün xәrclәr kimin üzәrinә düşür?

•

hәr ikisinin
heç birinin
kreditorun
borclunun
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayıb

293 Borclu predmeti geri götürürsә, saxlama xәrclәri kimin üzәrinә düşür?

•

mәhkәmә qaydasında müәyyәn olunur
hәr ikisinin
borclunun
kreditorun
heç birinin

294 İcarә haqqı üçün tәlәb müddәti nә qәdәrdir?

•

müddәt müәyyәn olunmayıb
10 il
5 il
3 il
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayıb

295 Daşımalar üzrә tәlәblәr üçün tәlәb müddәti nә qәdәrdir?

•

müddәt müәyyәn olunmayıb
10 il
5 il
3 il
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayıb

296 Sahibkarlıq fәaliyyәti Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin neçәnci maddәsilә tәnzimlәnir?
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 15cu maddәsilә;
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 49cu maddәsilә;
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 24cü maddәsilә;
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 18ci maddәsilә;

•

44/107

21.12.2016

•

Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 13cü maddәsilә;

297 Müqavilә bağlandıqdan sonra qiymәtin dәyişdirilmәsinә yol verilirmi

•

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

298 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;

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

•

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

300 Faktorinq nüqavilәsinin predmetini nә tәşkil edir

•

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

301 Hansı müqavilә xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlәn müqavilәdir

•

Lizinq müavilәsi
Ticarәt agenti haqqında müqavilә
broker müqavilәsi
Faktorinq müqavilәsi
Podrat müqavilәsi

302 Sahibkarlıq fәaliyyәti sahәsindә әqli mülkiyyәt obyektlәrinin istifadәsinә yönәlәn müqavilә hansıdır

•

Françayzinq müqavilәsi
Lizinq müqavilәsi
İcarә müqavilәsi
Faktorinq müqavilәsi
Komissiya müqavilәsi

303 Sahibkarlıq fәaliyyәti sahәsindә әşyanın istifadәyә verilmsinә yönәlmәyәn müqavilә hansıdır

•

hamısı
Faktorinq müqavilәsi
Françayzinq müqavilәsi
Patentlisenziya müqavilәsi
Komissiya müqavilәsi
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304 MMin 402.4cü maddәsinә әsasәn ilkin müqavilәdә әsas müqavilәnin baglanma müddәti
müәyyәnlәşdirilmәyibsә, әsas müqavilә ilkin müqavilәdәn necә gün sonra bağlanmalıdır

•

2 il
1 ay
3 ay
5 ay
1 il

305 Göstәrilәlәrdәn hansı ixrac әmәliyyat növü deyil?

•

müvәqqәti ixrac.
konsiqnasiya yolu ilә ixrac
tәkrar ixrac
kreditә ixrac, reeksport
şәxslәrin öz vәsaitlәri hesabına ixrac

306 . Mülki Mәcәllәsinin hansı maddәlәri hәrracların hüquqi tәnzimlәmә qaydalarıni әhatә edir

•

561569cu maddәlәri
310311cı maddәlәri
211212ci maddәlәri
113114cü maddәlәri
415416ci maddәlәri

307 Acıq hәrracın tәşkilatciısı auksionun kecirilmәsindәn imtina edә bilәrmi?

•

yalnız qapalı auksionda imtina edә bilәr
müvafiq icra hakimiyyәtinin icazәsi ilә
imtina edә bilmәz
imtina edә bilәr
mәhkәmәnin qәrarı ilә

308 Mülki hüquqi müqavilәnin bağlanması nә ilә nәticәlәnir

•

iki vә daha artış şәxs arasında mübahisә ilә
iki vә daha artış şәxs arasında mülkiyyәt bölgüsü ilә
iki şәxs arasında münasibәtlәrin әmәlә gәlmәsi ilә
hüquqi şәxsin yaradılması ilә
iki vә daha artış şәxs arasında konkret hüquq münasibәtlәrinin әmәlә gәlmәsi ilә

309 Aşağıdakı müqavilәlәrdәn hansı xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlәn müqavilәlәrә aiddir? 1. Faktorinq
müqavilәsi2. Tapşırıq müqavilәsi 3. Ticarәt agenti haqqında müqavilә 4. Podrat müqavilәsi 5. Lizinq
müavilәsi

•

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

310 әqli mülkiyyәt obyektlәrindәn istifadәyә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

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

46/107

21.12.2016

311 Xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

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

312 Xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

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

313 Xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

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

314 Xidmәtlәr göstәrilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

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

315 әmlakın vә digәr әmlak hüquqlarının verilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?

•

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

316 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

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

•

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

318 әmlakın vә digәr әmlak hüquqlarının verilmәsinә yönәlmiş müqavilә hansıdır?
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•

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

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

•

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

320 Aşağıdakı hansı halda müqavilәdәn imtinaya yol verilir?

•

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

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

•

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

322 Auksion vә ya müsabiqә formasında keçirilәn hәrracların hüquqi tәnzimlәmә qaydaları Azәrbaycan
Respublikası Mülki Mәcәllәsinin hansı maddәlәrindә verilmişdir?

•

Mülki Mәcәllәnin 618619cu maddәlәri
Mülki Mәcәllәnin 415416cı maddәlәri
Mülki Mәcәllәnin 311312ci maddәlәri
Mülki Mәcәllәnin 213214cü maddәlәri
Mülki Mәcәllәnin 517518ci maddәlәri

323 әmtәә birjası haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun 20ci maddәsinә әsasәn birjanın arbitraj
komissiyasında hansı mәsәlәlәrә baxılır?

•

Birja lisenziyasının verilmәmәsi, lәğv edilmәsi, yaxud qüvvәsinin dayandırılması barәdә qәrardan inzibati
qaydada vә (vә ya) mәhkәmәyә şikayәtlәrlә bağlı mәsәlәlәrә
Birjada qeyribirja әqdlәri bağlanmasını hәyata keçirәn birja iştirakçılarına qarşı nizamnamәdә nәzәrdә tutulmuş
sanksiyaları tәtbiqi ilә bağlı mәsәlәlәrә
Yalnız müqavilәlәrin bağlanması zamanı ortaya çıxan mübahisәlәrә
Birja müqavilәlәrinin icrası zamanı meydana çıxa bilәcәk mübahisәlәrә
Әmtәә birjasının lәğv edilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәrә

324 Aşağıdakılardan hansı әmtәә birjası haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununa әsasәn birja
müqavilәlәrinin növlәrinә daxil deyil?

•

opsion әqdlәri
faktorinq әqdlәri
forvard әqdlәri
real malın alğısatqısına dair bağlanan әqdlәr;
fyuçers әqdlәri
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325 Müqavilәnin şәrtlәrini kim tәfsir edir?

•

borclu vә kreditor
borclu
mәhkәmә
kreditor
tәrәflәr

326 Müqavilәnin şәrtlәri müqavilә bağlanana qәdәr yaranmış münasibәtlәrә tәtbiq edilә bilәrmi?

•

bütün hallarda edilә bilmәz
bütün hallarda edilә bilәr
tәrәflәrin razılaşması ilә edilә bilәr
heç bir halda edilә bimәz
MMdә nәzәrdә tutulmuş konkret hallarda edilә bilәr

327 Müqavilә hansı vaxtdan qüvvәyә minir?

•

notariat orqanında tәsdiq edildikdәn sonra
müqavilә üzrә tәrәflәrdәn birinin müqavilәnin icrası yönündә ilk hәrәkәtinin edildiyi andan
müqavilә bağlandığı andan
müqavilәdә göstәrildiyi andan
tәrәflәrin razılığı ilә

328 Mülki hüquqda müqavilә termini hansı mәnada işlәdilir?

•

hüquqi fakt mәnasında
sәnәd mәnasında
hüquqi fakt, müqavilә öhdәliyi vә sәnәd mәnasında
hüquqi fakt vә sәnәd mәnasında
müqavilә öhdәliyi mәnasında

329 Şәxs özünün gәlәcәk әmlakı barәsindә müqavilә bağlaya bilәrmi?

•

qanunun tәlәblәri çәrçivәsindә olar
istisnasız olaraq bağlaya bilәr
şәxs özünün bütün gәlәcәk әmlakı vә ya bir hissәsi barәdә müqavilә bağlaya bilәr, amma gәlәcәk әmlakın ayrı
ayrı predmetlәri barәsindә müqavilә bağlaya bilmәz
istisnasız olaraq bağlaya bilmәz
şәxs özünün bütün gәlәcәk әmlakı vә ya onun bir hissәsi barәdә müqavilә bağlaya bilmәz, amma gәlәcәk әmlakın
ayrıayrı predmetlәri barәsindә müqavilә bağlaya bilәr

330 Aşağıdakılardan hansı mülki hüququn mәnbәyidir?

•

hamısı
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi
Mülki Mәcәllә
Әmәk Mәcәllәsi
cinayәt Mәcәllәsi

331 Aşağıdakılardan hansı öhdәliyin әmәlә gәlmәsi әsası deyil?

•

müqavilәdәn әmәlә gәlәn öhdәlik
әsassız varlanma
etibarnamә
zәrәr vurulması
müqavilә

332 Öhdәlik hüququnun predmetinә daxil olan әmlak münasibәtlәrinin hansılarıdır?
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•

әşyalar, işin nәticәsi vә әmlak hüquqları
işin nәticәsi, xidmәtlәr, әmlak hüquqları vә şәxsi qeyrimaddi nemәtlәr
әşyalar, işin nәticәsi, xidmәtlәr, әmlak hüquqları, әmlak xarakterli qeyrimaddi nemәtlәr vә şәxsi qeyrimaddi
nemәtlәr
әşyalar, işin nәticәsi, xidmәtlәr, әmlak hüquqları vә şәxsi qeyrimaddi nemәtlәr
әşyalar, xidmәtlәr, әmlak hüquqları vә şәxsi qeyrimaddi nemәtlәr

333 Mülkiyyәt vә digәr әşya hüquqları hansı üsullarla müdafiә olunur?

•

burda düz cavab yoxdur
intizam, mülki, inzibati vә әmәk
intizam, maddi, mülki, inzibati vә cinayәt
intizam, maddi, mülki, cinayәt prosessual vә mülki prosessual
intizam, maddi, mülki, inzibati vә konstitusiya

334 әşya hüququnun müdafiәsi üsulları hansılardır?

•

iqtisad mәhkәmәsi
neqator iddiası
vindikasiya vә neqator iddiası
mәhkәmә vasitәsi
vindikasiya iddiası

335 Daşınmaz әmlaka mülkiyyәt hüququ hansı andan әmәlә gәlir?

•

tәrәflәr razılığa gәldiklәri andan
müqavilә notariatda tәsdiq edildiyi andan
dövlәt reyestrindә qeydә alındığı andan
müqavilә bağlandığı andan
әmlak verildiyi andan

336 әşyaya sahiblik hansı vaxtdan verilmiş sayılır?

•

burada düz cavab yoxdur
müqavilәnin bağlandığı andan
әşyanın verildiyi andan
müqavilә dövlәt qeydiyyatına alındığı andan
müqavilә iştiraşçılarının varlığa gәldiklәri andan

337 әşyaya sahiblik nәdir?

•

әşyanı saxlayan vә ondan istifadә etmәk
әşyadan daimi istifadә etmәk
әşyaya faktik sahibliyә nail olmaq
әşyanın mülkiyyәtçisi olmaq
әşyanı saxlayan

338 Mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә hansı hallarda mәnsub ola bilәr?

•

bütün hallarda
yalnız müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsasla
MMdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsasla
yalnız MMdә nәzәrdә tutulan әsasla
mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә mәnsub ola bilmәz

339 Azәrbaycan Respublikasının mülkiyyәtinә nә daxildir?
bütün mülkiyyәtlәr
qanunla nәzәrdә tutulan mülkiyyәtçisi Azәrbaycan Respublikası olan konkret әmlak

•
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•

Azәrbaycan Respublikasına mülkiyyәt hüquq ilә mәnsub olan әmlak
Azәrbaycan Respublikasına mülkiyyәt hüquq ilә mәnsub olan vә mülkiyyәtçisi mәlum olmayan әmlak
Azәrbaycan Respublikası әmlak mülkiyyәtçisi ola bilmәz

340 Hәrracın tәşkilatçısının aşağıda göstәrilәn vәzifәlәrindәn hansı yanlış tәqdim edilib

•

başlanğıc qiymәt haqqında mәlumatların verilmәsi.
hәrracda iştirakın rәsmilәşdirilmәsi;
bildirişdә hәrracın vaxtı, yeri vә forması, onun predmeti vә keçirilmә qaydasının öz әksini tapması;
hәrracın kçirilmәsini onun keçirilmәsinә әn geci 15 gün qalmış bildirmәk;
hәrracı udaş şәxsin müәyyәnlәşdirilmәsi;

341 Göstәrilәnlәrdәn hansı üstünlük hüququna aid deyil?

•

torpaq sahәsinin mülkiyyәtçisi tikintiyә vәrәsәlik hüququnu satın almaqda üstünlük hüququna malikdir.
Kooperativin üzvü olmayan fiziki şәxs, hәmin kooperativin üzvünün payını (onun bir hissәsini) satın almaqda
kooperativ üzvlәrinә nәzәrәn üstünlük hüququna malikdir
qapalı sәhmdar cәmiyyәtin sәhmdarları hәmin cәmiyyәtin digәr sәhmdarlarının satdıqları әldә etmәkdә üstünlük
hüququna malikdir.
Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin iştirakçıları hәmin cәmiyyәtin iştirakçısının payını (onun bir hissәsini) öz
paylarının miqdarına mütәnasib surәtdә satın almaqda üstünlük hüququna malikdir.
tikintiyә vәrәsәlik hüququ olan şәxs torpaq sahәsini satın almaqda,

342 Daşınmaz әşyalarla baglı iddia müddәti nә qәdәrdir?

•

3 il
2 il
5 il
4 il
6 il

343 Müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti nә qәdәrdir

•

Müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti 3 il
Müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti 2 il
Müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti 2 il
Müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti 1 il
Müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti 3 il

344 Broker müqavilәsinә hansı qaydalar tәtbiq edilir?

•

renta müqavilәsinin
MMdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, tapşırıq müqavilәsinin
konsessiya müqavilәsinin;
komissiya müqavilәsinin;
podrat müqavilәsinin;

345 Alqısatqı müqavilәsi verilmәli әşyaların miqdarını müәyyәn etmәyә imkan vermirsә

•

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

346 Alqısatqı müqavilәsinin forması

•

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

347 Sifarişçi yerinә yetirilmiş işi qәbul etmәzsә, podratçı:

•

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

348 Tәrәflәr MMdә nәzәrdә tutulmayan müqavilәlәr bağlaya bilәrmi

•

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

349 İqtisadi fәaliyyәt sahәsindә müqavilәlәrin aşağıdakı formada qrupu yoxdur?

•

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

350 Hәrracın tәşkilatçısının aşağıda göstәrilәn vәzifәlәrindәn hansı yanlış tәqdim edilib?

•

başlanğıc qiymәt haqqında mәlumatların verilmәsi.
hәrracda iştirakın rәsmilәşdirilmәsi;
bildirişdә hәrracın vaxtı, yeri vә forması, onun predmeti vә keçirilmә qaydasının öz әksini tapması;
hәrracın kçirilmәsini onun keçirilmәsinә әn geci 15 gün qalmış bildirmәk;
hәrracı udaş şәxsin müәyyәnlәşdirilmәsi;

351 Oferta ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

müqavilә oferta göndәrmiş şәxsin onun akseptini aldığı anda bağlanmış sayılır.
ofertanın geri götürülmәsinә dair bildiriş ofertadan әvvәl vә ya onun özü ilә eyni vaxtda daxil olduqda, oferta
verilmәmiş sayılır.
müqavilә ofertanın ünvanlandığı fiziki vә yaxud hüquqi şәxsә verilәn andan bağlanmış sayılır
qanunun tәlәbinә әsasәn, ünvanında olan şәxsә verilmiş oferta dәrhal qәbul vә ya rәdd edilmәlidir.
ünvanında olmayan şәxsә verilmiş oferta yalnız oferta vermiş şәxsin adәtәn cavab gözlәyә bilәcәyi müddәtәdәk
qәbul edilә bilәr.

352 Aşağıda üstünlük hüququ ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

elәcә dә torpaq sahәsinin mülkiyyәtçisi tikintiyә vәrәsәlik hüququnu satın almaqda üstünlük hüququna malikdir.
Kooperativin üzvü olmayan fiziki şәxs, hәmin kooperativin üzvünün payını (onun bir hissәsini) satın almaqda
kooperativ üzvlәrinә nәzәrәn üstünlük hüququna malikdir.
qapalı sәhmdar cәmiyyәtin sәhmdarları hәmin cәmiyyәtin digәr sәhmdarlarının satdıqları әldә etmәkdә üstünlük
hüququna malikdir.
Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin iştirakçıları hәmin cәmiyyәtin iştirakçısının payını (onun bir hissәsini) öz
paylarının miqdarına mütәnasib surәtdә satın almaqda üstünlük hüququna malikdir.
tikintiyә vәrәsәlik hüququ olan şәxs torpaq sahәsini satın almaqda,

353 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

üçüncü şәxs müqavilә üzrә ona verilmiş hüquqdan imtina etdikdә kreditor hәmin hüquqdan istifadә edә bilmәz
üçüncü şәxsin müqavilә üzrә öz hüququndan istifadә etmәk niyyәtini borcluya bildirliyi andan tәrәflәr
bağladıqları müqavilәni üçüncü şәxsin razılığı olmadan lәğv edә vә ya dәyişdirә bilmәzlәr
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Üçüncü şәxsin xeyrinә müqavilәdә müqavilәnin icrasını hәm kreditor, hәm dә üçüncü şәxs tәlәb edә bilәr
Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin xüsusi hissәsindә üçüncü şәxsin xeyrinә müqavilә haqqında ümumi
normalar ayrıayrı müqavilә növlәri üzrә detallaşmış, xüsusi tәnzimlәmә qaydaları müәyyәnlәşdirilmişdir.
üçüncü şәxsin xeyrinә müqavilә elә müqavilәdir ki, onun tәrәflәri borclunun icranı müqavilәdә göstәrilmiş vә ya
göstәrilmәmiş, öhdәliyin öz xeyrinә icrasını borcludan tәlәb etmәk hüququ olan üçüncü şәxsin hәyata keçirmәli
olduğunu müәyyәnlәşdirilәr.

354 Aşağıdakılardan hansı ümumi müqavilәnin sәciyyәvi keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri sırasına daxil deyil?

•

ümumi müqavilә bağlamaqdan әsassız imtina etmiş kommersiya tәşkilatı bununla qarşı tәrәfә vurulmuş zәrәrin
әvәzini ödәmәlidir.
ümumi müqavilәnin mülki qanunvericilikdә (Azәrbaycan Respublikası MMin 400.3cü vә 400.5ci maddәlәri)
müәyyәnlәşdirilmiş tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn şәrtlәri etibarsızdılar;
satılan malların, görülәn işlәrin vә göstәrilәn xidmәtlәrin qiymәtindә ayrıseçkiliyә yol verilmir. Elәcә dә ümumi
müqavilәnin digәr şәrtlәri dә bütün istehlakçılar üçün eyni cür müәyyәnlәşdirilir;
kommersiya tәşkilatının ümumi müqavilә bağlanmasında bir şәxsә nisbәtәn digәrinә üstünlük vermәyә tam
ixtiyarı var;
kommersiya tәşkilatı ümumi müqavilә bağlamaqdan әsassız boyun qaçırdıqda ona buna mәcbur etmәk tәlәbi ilә
mәhkәmәyә müraciәt etmәk olar;

355 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Sahibkarlıq fәaliyyәti sahәsindә mülki hüquqi müqavilәnin әvәzli xarakter daşıması prezumpsiyası mübahisәsiz
qәbul olunmuşdur.
Müqavilәyә görә bir tәrәf digәr tәrәfdәn haqq vә ya digәr qarşılıqlı әvәz almadan ona nә isә vermәyi öhdәsinә
götürürsә, hәmin müqavilә әvәzsiz sayılır.
Borc müqavilәsi yalnız әvәzli ola bilәr.
tapşırıq müqavilәsi әvәzsiz, yalnız müqavilәdә nәzәrdә tutulduğu hallarda әvәzli xarakter daşıyır.
Müqavilәyә tәrәf vәzifәlәrinin icrası müqabilindә haqq vә ya digәr qarşılıqlı әvәz almalıdırsa, hәmin müqavilә
әvәzli sayılır.

356 Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindә qeydiyyat üçün rüsum tutulurmu?

•

burda düzgün cavab yoxdur
bәli vә xeyr
bәli
xeyr
yalnız әcnәbilәr dövlәt rüsumu ödәyir

357 Qoşulma müqavilәsinin etibarlılığı şәrtlәrinә aid olmayan variant hansıdı?

•

qoşulmuş tәrәfi müqavilәlәr üzrә adәtәn verilәn hüquqlardan mәhrum edirsә
öhdәliklәri pozmağa görә digәr tәrәfin mәsuliyyәtini mәhdudlaşdırırsa;
qoşulmuş tәrәfin müqavilәnin dәyişdirilmәsini tәlәb etmәk hüququnun olmaması
öhdәliklәri pozmağa görә digәr tәrәfin mәsuliyyәtini istisna edirsә
qoşulma müqavilәsi MMә, qanunlara vә digәr normativ aktlara ziddirsә

358 Hüquqi şәxsin dövlәt qeydiyyatı hansı icra orqanı tәrәfindәn aparılır?

•

Bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn
AR Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn
AR Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn
Bakı şәhәr İH tәrәfindәn

359 İlk dәfә hüquq qabiliyyәti anlayışı hansı ölkәnin qanunvericiliyindә formulә edilmişdir?

•

Albaniya
Türkiyә
Fransa
İtaliya
53/107

21.12.2016

Almaniya

360 İlkin müqavilә hansı formada bağlanır?

•

burda düzgün cavab yoxdur
yazılı formada vә notariatda tәsdiq edilmәklә
әsas müqavilә üçün nәzәrdә tutulmuş formada
tәrәflәrin mülahizәsinә görә hәm yazılı, hәm dә şifahi formada bağlana bilәr
yalnız yazılı formada

361 Beh nәdir?

•

müqavilә üzrә digәr tәrәfә verilәn pul mәblәğidir
müqavilәnin bağlanmasını tәsdiq etmәk mәqsәdi ilә razılığa gәlәn tәrәflәrdәn birinin müqavilә üzrә digәr tәrәfә
verdiyi pul mәblәğidir
müqavilәnin bağlanmasını tәsdiq etmәk vә icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә razılığa gәlәn tәrәflәrdәn birinin
müqavilә üzrә digәr tәrәfә verәcәyi ödәnişlәr hesabına verdiyi pul mәblәğidir
müqavilәnin bağlanmasını tәsdiq etmәk mәqsәdi ilә razılığa gәlәn tәrәflәrdәn birinin müqavilә üzrә digәr tәrәfә
verәcәyi ödәnişlәr hesabına verdiyi pul mәblәğidir
müqavilәnin bağlanmasını tәsdiq etmәk vә icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә razılığa gәlәn tәrәflәrdәn birinin
müqavilә üzrә digәr tәrәfә verdiyi pul mәblәğidir

362 Zaminlik müqavilәsi hansı formada bağlanılır?

•

şifahi formada bağlanmalıdır
notariatda tәsdiq edilmәklә, yazılı bağlanmalıdır
yazılı formada bağlanmalıdır
әsas müqavilәnin bağlandığı formada bağlanmalıdır
әsas müqavilәnin formasından aslı olmayaraq, tәrәflәrin mülahizәsi ilә istәnilәn formada bağlana bilәr

363 Françayzinq әlaqә formasında neçә subyekt çıxış edir?

•

4
10
3
8
2

364 Sahibkarlıq kapitalının mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

dövlәt mülkiyyәti.
bank fondlarından alınan kreditlәr
şәxsi mülkiyyәt;
әvvәlki iqtisadi fәaliyyәtin maliyyә nәticәlәri;
investisiya fondlarından alınan kreditlәr

365 Aksept nәdir?

•

nәqliyyat qiymәtinin sürәti
satıcının mәhsulu alıcıya göndәrmәsidir;
bankda nәğd pulla hesablaşma;
veksellәrin bankda uçotu demәkdir;
alıcının bankı hesabı (mәblәği) satıcının hesabına köçürür

366 Azәrbaycan Respublikasında mülki hüquq hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

Azәrbaycan Repsublikasında Mülki Mәcәllәsi” (1 sentyabr 2000ci il).
Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında qanun” (1 sentyabr 2000ci il);
Azәrbaycan Repsublikasında Mülki vәzifәlәr haqqında qanun” (11 sentyabr 2000ci il);
Azәrbaycan Repsublikasında Mülki hüquq haqqında qanun” (12 noyabr 1995ci il);
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“Әmlak vә Mülki hüquqların müdafisәsi haqqında qanun” (14 dekabr 2002ci il);

367 İşgüzar adәt nәdir?

•

son mәqsәdin mәnfәәt әldә edilmәsi olan müqavilәlәrә işgüzar adәt deyilir.
sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәr hansı sahәsindә tәşәkkül tapan vә geniş tәtbiq edilәn, qanunvericilikdә nәzәrdә
tutulan davranış qaydası, hansısa aktda qeyd edilib – edilmәmәsindәn asılı olmayaraq, işgüzar adәt sayılır;
sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәr hansı sahәsindә tәşәkkül tapan vә geniş tәtbiq edilәn, qanunvericilikdә nәzәrdә
tutulmayan davranış qaydası, hansısa aktda qeyd edilib – edilmәmәsindәn asılı olmayaraq, işgüzar adәt sayılır;
sahibkarlıq müqavilәsidir;
sahibkarlıq müqavilәsi bağlanarkәn, hәr iki tәrәfin hüquq vә vәzifәlәrini mәrhәlәli şәkildә qeyd etmәsinә işgüzar
adәt deyilir;

368 Müflislәşmә vә iflas münasibәtlәrinin hüquqi tәnzimlәnmәsindә mühüm rol oynayan hüquq normaları
aşağıdakılardan hansılardır? 1. Müflislәşmә vә iflas haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanunu 2.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanunu 3. Azәrbaycan
Respublikası Mülki Mәcәllәsi 4. Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsi 5. Tәbii inhisarlar haqqında
Azәrbaycan Respublikası Qanunu

•

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

369 Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin (CM) hansı maddәsindә saxta müflislәşmәyә görә
cinayәt mәsuliyyәti müәyyәn olunmuşdur?

•

CMnin 212ci maddәsi
CMnin 200cü maddәsi
CMnin 204cü maddәsi
CMnin 209cu maddәsi
CMnin 210cu maddәsi

370 . Müflislәşmә vә iflas haqqında Azәrbaycan Respublikası qanununun kommersiya tәşkilatlarına (o
cümlәdәn banklar vә digәr kredit tәşkilatlarına) vә qeyrikommersiya tәşkilatlarına şamil edilmәsi hәmin
qanunun hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

3ci maddәdә
2ci maddәdә
23cü maddәdә
20ci maddәdә
7ci maddәdә

371 Ödәmә qabiliyyәtsizliyi anlayışının mәzmunu Müflislәşmә vә iflas haqqında Azәrbaycan Respublikası
qanununun hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

3ci maddәdә
2ci maddәdә
23cü maddәdә
20ci maddәdә
7ci maddәdә

372 Müflislәşmә vә iflas münasibәtlәri nәyә müvafiq olaraq tәnzimlәnir

•

AR –nın Mülki Mәcәllәsi
“Müflislәşmә vә iflas haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
hamısı
ARnin Cinayәt Mәcәllәsi
ARnın Vergi Mcәllәsi
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373 Qәsdәn müflislәşmәyә görә inzibati mәsuliyyәt İnzibati xәtalar mәcәllәsinin (İXM) hansı maddәsi ilә
müәyyәnlәşdirilmişdir?

•

İXMnin 201ci maddәsi
İXMnin 200cü maddәsi
İXMnin 207ci maddәsi
İXMnin 204cü maddәsi
İXMnin 202ci maddәsi

374 Müflislәşmә vә iflas haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul olunub?

•

11 iyun 1998ci il;
13 iyun 1997ci il;
8 iyul 1996cı il.
1 iyun 1995ci il;
14 may 1991ci il;

375 Tәsәrrüfat fәaliyyәti sahәsindә inhisarçılığa qarşı mübarizә hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

Qanunsuzluğa qarşı mübarizә” haqqında Azәrbaycan Respublikasının 5 mart 1999cı il qanunu
“Manopoliyaya qarşı mübarizә” haqqında Azәrbaycan Respublikasının 8 mart 1996cı il qanunu;
“Antiinhisar fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikasının 1998ci il qanunilә;
Sahibkarı qorumaq haqqında” Azәrbaycan Respublikasının 9 mart 1996cı il qanunu;
Antiinhisar fәaliyyәti haqında” Azәrbaycan Respublikasının 4 mart 1993cü il qanunu.

376 Kimlәr borclu ilә әlaqәli olan şәxs sayılır?

•

borclunun hәr hansı törәmә müәssisәsi, filialı, nümayәndәliyi
borclunun kapitalının әn azı 25 faizi mülkiyyәtindә vә ya nәzarәtindә olan hәr hansı hüquqi şәxs
hәr hansı formalı ortaqlıqdakı tәrәfdaş
hamısı
borclunun hәr hansı müdiri, o cümlәdәn iflas prosesinә başlanması mәqamından әvvәlki 1 il әrzindә borclu
müәssisәnin müdirliyindәn uzaqlaşmış şәxslәr

377 Müflislәşmә vә iflas haqqında qanunun әsas müddәası hansıdır

•

hüquqi şәxsin lәgvi ödәmә qabiliyyәtsizliyi sayılır
Borclu ödәmә qabiliyyәti olmadığı halda iflas prosesinә mәruz qala bilmәz
bu qanun bütün kommersiya tәşkilatlarına vә qeyrikommersiya tәşkilatlarına şamil edilmir.
Hüquqi şәxsin mәhkәmә tәrәfindәn müflis sayılmasının әsasları vә qaydası bu qanun ilә müәyyәnlәşdirilir.
hec biri

378 Aşağıdakılardan hansı Müflislәşmә vә iflas haqqında Azәrbaycan Respublikası qanununda
müәyyәnlәşdirilmiş maddi hüquq normalarına aiddir

•

hec biri
borclunun iflas haqqında әrizәsinә әlavә edilәn sәnәdlәr
kreditorun iflas haqqında iddia әrizәsinә әlavә edilәn sәnәdlәr
borclunun hüquqları
ödәmә qabiliyyәtsizliyi anlayışının mәzmunu

379 Deyilәnlәrdәn hansı prosessual hüquq normalarına daxildlr?

•

hec biri
tәhlükә törәdәn aktivlәr
ödәmә qabiliyyәtsizliyi anlayışının mәzmunu
әmlak inzibatçısının hüquqları
borclunun iflas haqqında әrizәsinә әlavә edilәn sәnәdlәr
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380 Prosessual hüquq normaları hansı aktda müәyyәnlәşdirilib

•

Müflislәşmәvә iflas haqqında “ Azәrbaycan Respublikasının Qanununda
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
Cinayә mәcәllәsindә
Mülki Mәcәllәdә
Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununda

381 İflasla bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Müstәsna hallarda borclu müәssisәlәrin iflas prosesinә «Müflislәşmә vә iflas haqqında» Qanunda göstәrilmiş
qaydada mәhkәmәnin iştrakı olmadan da başlana bilәr.
İflas haqqında işin qaldırılması üçün kreditorun vә ya borclunun mәhkәmәyә tәqdim olunan әrizәsi әsas sayılır.
Mәhkәmәyә iflas haqqında iddia әrizәsi borclu müәssisәsinin idarәetmә orqanının qәbul etdiyi qәrar әsasında
tәqdim oluna bilәr.
Dövlәtin vәkil etdiyi hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn mәhkәmәyә iflas haqqında iddia әrizәsi tәqdim oluna
bilmәz.
Borclu fәrdi borclu olan halda iddia әrizәsini onun özü vә ya nümayәndәsi verir.

382 Kreditorların ümumi tәlәblәrinin mәblәği borcu müәssisәnin nizamnamә fondunun neçә faizindәn az bir
hissәsini tәşkil etdiyi hallarda kreditorların borcluya qarşı әmlak iddiaları mәhkәmәdә әmlak mübahisәlәrinә
baxılmasının ümumi qaydalarına uyğun hәll edilir?

•

50%
10%
20%
30%
40%

383 . Aşağıdakılardan hansı borclu ilә әlaqәdar olan şәxslәr hesab olunmur?

•

borclunun hәr hansı törәmә müәssisәsi, filialı, nümayәndәliyi
borclunun kapitalının әn azı 25 faizi mülkiyyәtindә vә ya nәzarәtindә olan hәr hansı hüquqi şәxs
düzgün cavab yoxdu
hәr hansı formalı ortaqlıqdakı tәrәfdaş
borclunun hәr hansı müdiri, o cümlәdәn iflas prosesinә başlanması mәqamından әvvәlki 1 il әrzindә borclu
müәssisәnin müdirliyindәn uzaqlaşmış şәxslәr

384 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Borclu ödәmә qabiliyyәti olmadığı halda iflas prosesinә mәruz qala bilmәz.
Ödәmә qabiliyyәtsizliyi anlayışının mәzmunu “Müflislәşmә vә iflas haqqında” Azәrbaycan Respublikası
qanununun 5ci maddәsindә öz әksini tapmışdır.
Hüquqi şәxsin mәhkәmә tәrәfindәn müflis sayılmasının әsasları vә qaydası Azәrbaycan Respublikası “Müflislәşmә
vә iflas haqqında” qanunu ilә müәyyәnlәşdirilir.
borclu qanunvericiliyә müvafiq surәtdә hәyata keçirmәli olduğu ödәnişlәri vaxt çatdıqca hәyata keçirmәyә qadir
deyildirsә borclu ödәmә qabiliyyәti olmayan sayılır.
“Müflislәşmә vә iflas haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanunu bütün kommersiya tәşkilatlarına vә qeyri
kommersiay tәşkilatlarına şamil edilmir.

385 Aşağıdakılardan hansı Müflislәşmә vә iflas haqqında Azәrbaycan Respublikası qanununda
müәyyәnlәşdirilmiş maddi hüquq normalarına aiddir? 1. ödәmә qabiliyyәtsizliyi anlayışının mәzmunu 2.
әmlak inzibatçısının hüquqları 3. borclunun iflas haqqında әrizәsinә әlavә edilәn sәnәdlәr 4. tәhlükә törәdәn
aktivlәr 5. kreditorun iflas haqqında iddia әrizәsinә әlavә edilәn sәnәdlәr

•

1,2,4
1,2,3
1,3,5
2,4,5
1,4,5
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386 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinin 190cı maddәsinin qeydinә әsasәn, “külli miqdar” dedikdә şәrti
maliyyә mәblәğinin yeddi min mislindәn artıq olan mәblәğ başa düşülür.
Müflislәşmә zamanı hüquqazidd әqdlәrin bağlanmasında vә bu prosesdә qanunsuz hәrәkәtlәrә yol verәn şәxslәr
qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş qaydada yalnız mülki hüquqi mәsuliyyәti daşıyırlar.
Borclunun kapitalının әn azı 25 faizi mülkiyyәtindә vә ya nәzarәtindә olan hәr hansı hüquqi şәxs borclu ilә
әlaqәdar olan şәxs hesab olunur.
Müflislәşmә zamanı hüquqazidd әqdlәrin bağlanmasında vә bu prosesdә qanunsuz hәrәkәtlәrә yol verәn şәxslәr
qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş qaydada yalnız mülki hüquqi, inzibati vә cinayәt mәsuliyyәti daşıyırlar.
Müflislәşmә zamanı qanunsuz hәrәkәtlәr xeyli miqdarda vә yaxud külli miqdarda ziyan vurulduqda müvafiq
olaraq CMin 210.1ci vә 210.1ci maddәlәri ilә cinayәt mәsuliyyәtinә sәbәb olur.

387 Aşağıdakılardan hansı Müflislәşmә vә iflas haqqında Azәrbaycan Respublikası qanununda
müәyyәnlәşdirilmiş prosessual hüquq normalarına aiddir? 1. ödәmә qabiliyyәtsizliyi anlayışının mәzmunu 2.
әmlak inzibatçısının hüquqları 3. borclunun iflas haqqında әrizәsinә әlavә edilәn sәnәdlәr 4. tәhlükә törәdәn
aktivlәr 5. kreditorun iflas haqqında iddia әrizәsinә әlavә edilәn sәnәdlәr

•

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

388 İflas haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Borclu ödәmә qabiliyyәti olmadığı halda iflas prosesinә mәruz qalır.
İflas haqqında işin qaldırılması üçün kreditorun vә ya borclunun mәhkәmәyә tәqdim olunan әrizәsi әsas sayılır.
İflas prosesinә mәhkәmә vasitәsi ilә başlanmasının mәqamı iflas haqqında işin qaldırılması üçün әrizәnin
mәhkәmәyә tәqdim edilmәsi tarixidir.
Mәhkәmәyә iflas haqqında iddia әrizәsi borclu müәssisәnin idarәetmә orqanının qәbul etdiyi qәrar әsasında
tәqdim oluna bilәr.
Dövlәtin vәkil etdiyi hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn mәhkәmәyә iflas haqqında iddia әrizәsi tәqdim oluna
bilmәz.

389 Müflislәşmә ilә bağlı aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

“Müflislәşmә vә iflas haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanunu bütün kommersiya tәşkilatlarına (o cümlәdәn
banklar vә digәr kredit tәşkilatlarına) vә qeyrikommersiya tәşkilatlarına şamil edilir.
Müflislәşmә borclunun öz öhdәliklәri üzrә ödәmә qabiliyyәtinin olmaması mәnasını daşıyır.
Müflislәşmә vә iflas münasibәtlәrinin hüquqi tәnzimlәnmәsindә “Müflislәşmә vә iflas haqqında” Azәrbaycan
Respublikası qanunu, Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsi vә Vergi Mәcәllәsi mühüm rol oynayır.
Müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtini itirmәsi dedikdә, mәhsul, iş vә xidmәtlәrin dәyәrinin ödәnilmәsi ilә bağlı
kreditorların tәlәblәrinin ödәnilmәsi imkanlarının olmaması, borclu tәrәflәrә olan borcların mәblәğinin artması ilә
әlaqәdar qeyri büdcә fondlarının ödәnilmәsi vә әn nәhayәt,balansın qeyriqәnaәtbәxş strukturunun formalaşması
başa düşülür.
Hüquqi şәxsin mәhkәmә tәrәfindәn müflis sayılması әsasları vә qaydası Azәrbaycan Respublikası “Müflislәşmә vә
iflas haqqında” qanunu ilә müәyyәnlәşdirilir.

390 Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Agentliyi haqqında
aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Agentliyin әsas vәzifәlәrindәn biri standartlaşdırmanın tәlәblәrini tәmin etmәk üçün dövlәt nәzarәtini, dövlәt
metroloji nәzarәtini hәyata keçirmәkdir
bu agentlik ölkәmizdә standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma, sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin
mühafizәsi sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanıdır.
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Agentliyi mәhsulları (işlәri,
xidmәtlәri) vә keyfiyyәt sistemlәrini sertifikatlaşdırır vә müvafiq uyğunluq sertifikatı verir.
Dövlәt standartlarının işlәnib hazırlanmasının, qәbul edilmәsinin, qeydiyyatının, texnikiiqtisadi vә sosial
informasiya tәsnifatlarının tәrtib edilmәsinin vә aparılmasının hәyata keçirilmәsi Agentliyin funksiyalarına daxil
deyildir.
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Agentliyi öz fәaliyyәtini
Nazirlәr Kabinetinin 2002ci il 10 oktyabr tarixli qәrarı ilә tәsdiq edilmiş Әsasnamәyә uyğun hәyata keçirir.
58/107

21.12.2016

391 Azәrbaycan Respublikasının dövlәt standartları hansı tәlәblәri nәzәrdә tutur?

•

mәcburi vә tövsiyyә olunan tәlәblәr
mәcburi vә törәmә tәlәblәr
әsas vә asılı tәlәblәr
әsas vә tövsiyyә olunan tәlәblәr
әsas vә törәmә tәlәblәr

392 Aşağıdakılardan hansılar standartların növlәrinә aiddir? 1. regional (hövzә) 2. mәnşәli 3. sığortalı 4.
milli 5. çәkili (şaqul) 6. beynәlxalq

•

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

393 Aşağıdakılardan hansılar sertifikatların növlәrinә aiddir? 1. regional (hövzә) 2. mәnşәli 3. sığortalı 4.
milli 5. çәkili (şaqul) 6. beynәlxalq

•

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

394 Aşağıdakılardan hansılar sertifikatların növlәrinә aid deyil? 1. regional (hövzә) 2. mәnşәli 3. sığortalı 4.
milli 5. çәkili (şaqul)

•

2.3
1.4
1.3
1.5
2.4

395 Azәrbaycan Respublikasının dövlәt standartları hansı tәlәblәri nәzәrdә tutur? 1. mәcburi tәlәblәr
2.törәmә tәlәblәr 3. tövsiyyә olunan tәlәblәr 4. әsas tәlәblәr 5. asılı tәlәblәr

•

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

396 Sertifikatların növlәri hansılardır

•

çәkili,beynelxalq
milli
mәnşәli, sıgortalı, cәkili
sığortalı, höfzә
regional, şaqul

397 Deyilәnlәrdәn hansı standart növüdür

•

hamısı
dövlәtlәrarası standartlar;
milli standartlar;
sahә standartları;
müәssisә standartları
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398 İstehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında qanunun 19cu maddәsinә әsasәn, malların (işlәrin,
xidmәtlәrin) sertifikatlaşdırılması üzrә milli orqan aşağıdakılardan nәyi müәyyәnlәşdirmir?

•

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

399 Standartların aşağıdakı hansı növü yoxdur 1. beynәlxalq standartlar; 2. regional (hövzә) standartlar; 3.
dövlәtlәrarası standartlar; 4. milli standartlar; 5. şәhәr standartları 6. etnik standartlar 7. sahә standartları; 8.
müәssisә standartları

•

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

400 Milli standartlar analyışı

•

Müvafiq dövlәt sәrhәdlәrindә mallara verilәn standartlar;
ayrıayrı müstәqil dövlәtin әrazisindә müvafiq qaydada hazırlanıb istifadә edilәn standartlar;
әmәkdaşlıq edәn bir qrup dövlәtlәrin qәbul etdiyi standartlar.
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) beynәlxalq normalara uyğunluğuna verilәn standarlardır;
mәhsul hazırlayan müәssisәlәrin mallara verdiyi standartlardır;

401 Dövlәtlәrarası standartlar anlayışı.

•

mәcburi vә tövsiyyә olunan tәlәblәri nәzәrdә tutulan standartlardır
iki dövlәtin qarşılıqlı razılıq әsasında qәbul vә birbiri ilә müvafiq münasibәtlәrdә istifadә etdiyi standartlar;
müvafiq dövlәt orqanları arasında qәbul vә birbiri ilә münasibәtlәrdә istifadә etdiyi standartlar;
insanların hәyatı, sağlamlığı vә әmlakına zәrәr vurmamaq mәqsәdilә dövlәtlәrin istifadә etdiyi standartlar;
müvafiq icra hakimiyyәti orqanalrının tәsdiq etdiyi plan üzrә yazılı standartlardır;

402 Dövlәt standartları tәlәblәrinә hansılar aiddir

•

ilkin vә әsas vә tәlәblәr
әsas vә tövsiyyә olunan tәlәblәr
әsas tәlәblәr
mәcburi vә tövsiyyә olunan tәlәblәr
әsas vә törәmә tәlәblәr

403 Standartların növlәri hansılardır

•

çәkili (şaqul);beynelxalq
şaqul; regional (hövzә)
mәnşәli; sıgortalı; milli
sığortalı;cәkili
milli; regional; beynelxalq

404 AAzәrbaycan Respublikasının Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında qanunu nә zaman qәbul
edilib?

•

2000ci il 13 iyun
1993cü il 28 yanvar
1995ci il 5 mart
1998ci il 14 iyul
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1998ci il 8 noyabr

405 Aşagidakılardan hansi sertifikatlaşdırılması prosesinә aiddir?

•

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

406 Metroloji nәzarәtә nә aiddir

•

hamısı
dövlәt sınaqlarının aparılması vә ölçmә vasitәlәrinin tipinin tәsdiq edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin, o cümlәdәn etalonların müqayisәli yoxlanması
ölçmә vasitәlәrinin vә ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi üsullarının tәtbiq edilmәsinin yoxlanılması
ölçmә vasitәlәrinin istismarına, istehsalına, satışına vә idxalına, ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsinin attestasiya
edilmiş üsullarına, etalonlara nәzarәt

407 Dövlәtin istehlakçıların mәnafelәrinin müdafiәsinә tәminat vermәsi, malların (işlәrin, xidmәtlәrin) azad
seçilmәsinә imkan yaratması, insanların sağlamlığını vә hәyat tәrzini lazımi sәviyyәdә tәmin etmәk mәqsәdi
ilә malların alınması vә ya digәr qanuni yolla tәmin edilmәsinә zәmanәt vermәsi İstehlakçıların hüquqlarının
müdafiәsi haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

23cü maddәsindә
15ci maddәsindә
15ci maddәsindә
18cü maddәsindә
27ci maddәsindә

408 Aşağıdakılardan hansı dövlәt metroloji nәzarәtinә aid deyil?

•

doğru cavab yoxdur
dövlәt sınaqlarının aparılması vә ölçmә vasitәlәrinin tipinin tәsdiq edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin, o cümlәdәn etalonların müqayisәli yoxlanması
ölçmә vasitәlәrinin vә ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi üsullarının tәtbiq edilmәsinin yoxlanılması
ölçmә vasitәlәrinin istismarına, istehsalına, satışına vә idxalına, ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsinin attestasiya
edilmiş üsullarına, etalonlara nәzarәt

409 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.

410 Mәhsulların sertifikatlaşdırılması prosesinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

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

411 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•
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•

yanlış fikir yoxdur
Ölkәmizdә standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma, sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin mühafizәsi
sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı kimi Azәrbaycan
Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Agentliyi çıxış edir.
Tәsәrrüfat subyektlәri vә onların vәzifәli şәxslәri dövlәt nәzarәti üçün zәruri şәrait yaratmalıdır.
Standartların tәlәblәrinә, habelә onların işlәnmәsinә, qәbulu, tәsdiqi vә tәtbiqi qaydalarına әmәl edilmәsinә dövlәt
nәzarәti müvafiq sәlahiyyәtli vәzifәli şәxslәr tәrәfindәn müasir texniki vasitәlәrdәn maksimum istefadә etmәklә
hәyata keçirilir.
Standartlaşdırma üzrә dövlәt nәzarәtinin konkret qaydaları qanunla tәsdiq edilәn müvafiq Әsasnamә ilә müәyyәn
olunur.

412 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

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

413 Reklam haqqında Qanun neçәnci ildә qәbul olunub?

•

5 dekabr 1995ci il;
3 oktyabr 1997ci il.
8 oktyabr 1994cü il;
12 noyabr 1998ci il;
4 noyabr 1996cı il;

414 Mәhsulların sertifikatlaşdırılması nәdir

•

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

415 Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Agentliyinin әsas vәzifәlәri nәdir

•

hamısı
Standartlaşdırmanın tәlәblәrini tәmin etmәk üçün dövlәt nәzarәtini, dövlәt metroloji nәzarәtini hәyata keçirmәk
ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin mühafizәsi sahәsindә işlәri tәşkil etmәk
müvafiq beynәlxalq standartların tәtbiqi sahәsindә zәruri tәdbirlәr hәyata keçirmәk

416 Standartların növlәrinin izahlarından hansı yanlışdır?

•

Beynәlxalq standartlar – dünya dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin qәbul vә istifadә etdiklәri standartlar, norma, qayda
vә tövsiyyәlәrdir.
Regional (hövzә) standartlar – texnikiiqtisadi әmәkdaşlıq edәn bir qrup region (hövzә) dövlәtinin qәbul vә
istifadә etdiklәri standartlar, norma, qayda vә tövsiyyәlәrdir.
Dövlәtlәrarası standartlar – iki dövlәtin qarşılıqlı razılıq әsasında qәbul vә birbiri ilә müvafiq münasibәtlәrdә
istifadә etdiyi standartlar, norma, qayda vә tövsiyyәlәrdir.
Milli standartlar – ayrıayrı müstәqil dövlәtin әrazisindә müvafiq qaydada hazırlanıb istifadә edilәn standartlar,
norma, qayda vә tövsiyyәlәrdir.
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•

Dövlәtlәrarası standartlar  texnikiiqtisadi әmәkdaşlıq edәn bir qrup region (hövzә) dövlәtinin qәbul vә istifadә
etdiklәri standartlar, norma, qayda vә tövsiyyәlәrdir.

417 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 yerli mәhsulların beynәlxalq vә milli standartların tәlәblәrinә uyğun olaraq
faktiki xarakteristikasının kompeks mәcmusudur.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması dünya dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin qәbul vә istifadә etdiyi standartlar, norma,
qayda vә tövsiyyәlәrin mәcmusudur.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması texnikiiqtisadi әmәkdaşlıq edәn bir qrup region (hövzә) dövlәtinin qәbul vә
istifadә etdiklәri standartlar, norma, qayda vә tövsiyyәlәrin mәcmusudur.

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

•

düzgün cavab yoxdur
Standartlaşdırmanın tәlәblәrini tәmin etmәk üçün dövlәt nәzarәtini, dövlәt metroloji nәzarәtini hәyata keçirmәk
ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin mühafizәsi sahәsindә işlәri tәşkil etmәk
müvafiq beynәlxalq standartların tәtbiqi sahәsindә zәruri tәdbirlәr hәyata keçirmәk

419 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә aid
deyildir?

•

düzgün cavab yoxdur
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
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) әsas istehlak xüsusiyyәtlәri, onlara nәzarәt metodları, mәhsulların
qablaşdırılması, nişanlanması, daşınması, saxlanması, utilәşdirilmәsi qaydaları
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğu

420 Azәrbaycanın Respublikasında rәqabәt qurumu hesab edilir?

•

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

421 Mоnоpsоniyа nәdir?

•

xarici inhisarçılıq
vasitәçi inhisarçılığı
istehsalçı inhisarçılığı
istehlakçı inhisarçılığı
broker inhisarçılığı

422 Aşağıdakı inhisar forması yoxdur

•

istehsal inhisarçılığı
dövlәt inhisarçılığı
süni inhisarçılıq
yerli inhisarçılıq
tәbii inhisarçılıq

423 Sahibkarlıq fәaliyyәtindә konsaltink nәdi?
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•

Kommersiya tәşkilatları vә qurumlar tәrәfindәn sahibkarlıq fәaliyyәtindә güzәştlәr
Sahibkarlıq fәaliyyәtindә idarәetmә vә kommersiya mәsәlәlәri üzrә pullu mәslәhәtlәr
Dövlәt tәrәfindәn sahibkarlıq fәaliyyәtindә güzәştlәr
Sahibkarlıq fәaliyyәtindә idarәetmә vә kommersiya mәsәlәlәri üzrә pullsuz xidmәt vә mәslәhәtlәr
Sahibkarlıq fәaliyyәtindә idarәetmә vә xidmәt mәsәlәlәri üzrә xüsusi vә güzәştli mәslәhәtlәr

424 Azәrbaycan Respublikasının İstehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında qanunu BMTnin hansı
rәhbәr prinsiplәrinә әsalanır?

•

“İstehlakçıların hüquqlarının qorunması vә әdalәt üzrә rәhbәr prinsiplәr”
“Vәtәndaşların maraqlarını qorunması vә müdafiәsi haqqında rәhbәr prinsiplәr”
“İstehlakçıların maraqlarını müdafiә etmәk üçün rәhbәr prinsiplәr”
“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında rәhbәr prinsiplәr”
vәtәndaşların hüquqlarının qorunması haqqında rәhbәr prinsiplәr”

425 Xüsusi razılıq ( lisenziya) tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısı hansı qanunlarda dәqiqlәşdirilib?

•

“Xüsusi dövlәt lisenziyalarının siyahısı” Azәrbaycan respublikası Nazirlәr Kabineti. 11 may 2005ci il.
“Xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısı” Prezidentinin Fәrmanı 2 sentyabr 2002ci il;
“Xüsusi razılıq (lisenziya) tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısı” Azәrbaycan Respublikasının Qanun 12
fevral 2001ci il;
“Xüsusi razılıq (lisenziyanın) siyahısı” Azәrbaycan Respublikasının Qanun 2 sentyabr 2004cü il;
“Lisenziyaların siyahısı” Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin Fәrmanı 14 yanvar 2000ci il;

426 Antiinhisar siyasәtini hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanının icrası mәcburi olan
göstәrişlәrinә hansılar aiddir

•

hamısı
tәtbiq edilmiş maliyyә sanksiyaları ödәmәyә
vurulmuş zәrәri ödәmәyә;
qanunsuz әldә olunan mәnfәәti qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada büdcәyә ödәmәyә
tәtbiq edilmiş cәrimәlәri ödәmәyә

427 Antiinhisar siyasәtini hәyata keçirәn orqan hәmin qanun pozuntusuna qarşı hansı tәdbirlәri tәtbiq edә
bilәr

•

hamısını tәtbiq edә bilәr
haqsız rәqabәt nәticәsindә әldә olunmuş mәnfәәtin büdcәyә ödәnilmәsi vә vurulmuş zәrәrin ödәnilmәsi ilә bağlı
mәhkәmәyә iddia ilә müraciәt edә bilәr;
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qayda vә әsaslarla maliyyә cәrimәlәr tәtbiq edә bilәr
müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarına, bazar subyektlәrinә vә onların vәzifәli şәxslәrinә qanun pozuntusunun
dayandırılması vә onun nәticәlәrinin aradan qaldırılması ilә bağlı icrası mәcburi olan göstәrişlәr verә bilәr;
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qayda vә әsaslarla maliyyә sanksiyaları tәtbiq edә bilәr;

428 Antiinhisar siyasәti hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәtlәri vә bazar
subyektlәrinin vәzifәlәri, Haqsız rәqabәt haqqında qanunun hansı maddәlәrindә tәsbit olunub

•

1419cu maddәlәrindә
911ci maddәlәrindә
58ci maddәlәrindә
110cu maddәlәrindә
1115ci maddәlәrindә

429 Hansı fәaliyyәt haqsız rәqabәtin forması sayılmlr

•

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

430 İnhisarçılıq fәaliyyәtinin növlәri hansılardır

•

yerin tәkindәn istifadә inhisarçılığı.
tәbii inhisarçılıq;
bazar subyektlәrinin üfüqi vә şaquli sazişlәri nәticәsindә yaranan inhisarçılıq;
maliyyәkredit inhisarçılığı;
hamısı

431 Tarif (qiymәt) Şurasının әsasnamәsindә әksini tapmış vәzifәlәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

daxili bazarın qorunması mәqsәdilә mal idxalı nәticәsindә yerli istehsala vurulmuş vә ya vurula bilәcәk zәrәrlә
bağlı tәhqiqatın aparılması haqqında qәrarların qәbul edilmәsi vә bu mәsәlә ilә bağlı tәkliflәrin hazırlanması.
respublika iqtisadiyyatın әsasını tәşkil edәn, iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә tariflәrin (qiymәtlәrin) vә rüsumların
sәviyyәsinә güclü tәsir göstәrәn enerji daşıyıcılarının vә habelә inhisar subyektlәrinin mәhsullarının
(xidmәtlәrinin) tariflәrinin (qiymәtlәrin) mövcud tәnzimlәmә prinsiplәrinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin
hazırlanması;
Azәrbaycan Respublikasında qüvvәdә olan qanunvericilik vә normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq vergilәrin vә
vergi dәrәcәlәrinin ölkәnin iqtisadi maraqlarının tәmin edilmәsi baxımından vә onların sәviyyәlәrinin
tәnzimlәnmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanması;
Azәrbaycan Respublikasında qüvvәdә olan qanunvericilik vә normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq dövlәt
tәnzimlәnmәsinә aid edilmiş tariflәrin (qiymәtlәrin) vә rüsumların ölkәnin iqtisadi maraqlarının tәmin edilmәsi
baxımından vә onların sәviyyәlәrinin tәnzimlәnmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanması;
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәn keçәn tranzit yüklәrin tranzit tariflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә
dәyişdirilmәsi ilә bağlı tәkliflәrin hazırlanması;

432 Elektrik vә istilik enerjisinin qiymәtlәrinin (tariflәrin) dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi Elektroenergetika
haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanunun hansı maddәsindә müәyyәnlәşdirilmişdir.

•

Qanunun 13cü maddәsindә
Qanunun 11ci maddәsindә
Qanunun 10cu maddәsindә
Qanunun 9cu maddәsindә
Qanunun 12ci maddәsindә

433 Tәbii inhisarları tәnzimlәyәn orqanların aşağıdakı hansı sәlahiyyәtlәri yoxdur?

•

tәbii inhisar subyektlәrinin fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinin maliyyә mәsәlәlәrinin hәlli ilә әlaqәdar müvafiq icra
hakimiyyәti orqanına müraciәt etmәk.
tәbii inhisar subyektlәrinә vә onların vәzifәli şәxslәrinә cәrimәlәr (maliyyә sanksiyaları) tәtbiq etmәk;
tәbii inhisar subyektlәrin vәzifәli şәxslәrinin tәbii inhisar subyektlәrindә vәzifәyә tәyin edilib vәzifәdәn
uzaqlaşdırılması;
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş sәlahiyyәtlәri hәyata keçirmәk üçün tәbii inhisar subyektlәrin vәzifәli
şәxslәrindәn mәlumat almaq;
tәbii inhisar subyektlәrinә qanun pozuntusu nәticәsindә әldә edilmiş mәnfәәtin büdcәyә ödәnilmәsi haqqında
icrası mәcbur olan göstәrişlәr vermәk;

434 Tәbii inhisarlar haqqında qanunun 5ci maddәsinә әsasәn tәbii inhisar subyektlәrinin fәaliyyәt sahәlәrinә
aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

metro nәqliyyatında yolların, tunellәrin vә stansiyaların istismarı, hәrәkәti idarәetmә vә hәrәkәt tәhlükәsizliyi
fәaliyyәti;
radiokanal әlaqәsi vasitәsilә tәqdim edilәn kabelsiz mobil rabitә xidmәtlәri
tәbii qazın boru kәmәrlәri ilә nәqli, saxlanılması vә paylanması xidmәtlәri
neft vә neft mәhsullarının magistral boru kәmәrlәri ilә nәqli;
elektrik vә istilik enerjisinin ötürülmәsi vә paylanması xidmәtlәri;

435 Haqsız rәqabәt haqqında qanunun 11ci maddәsinә әsasәn, Respublikamızda antiinhisar siyasәtini
hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı hәmin Qanunun pozulmasına görә aşağıdakılardan hansını
edә bilmәz:

•

qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qayda vә әsaslarla maliyyә sanksiyaları tәtbiq edә bilәr;
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qayda vә әsaslarla maliyyә cәrimәlәr tәtbiq edә bilәr
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•

hәmin Qanunun pozulması ilә bağlı cinayәt әlamәtlәri olduqda cinayәt işi qaldıra bilәr
müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarına, bazar subyektlәrinә vә onların vәzifәli şәxslәrinә qanun pozuntusunun
dayandırılması vә onun nәticәlәrinin aradan qaldırılması ilә bağlı icrası mәcburi olan göstәrişlәr verә bilәr;
haqsız rәqabәt nәticәsindә әldә olunmuş mәnfәәtin büdcәyә ödәnilmәsi vә vurulmuş zәrәrin ödәnilmәsi ilә bağlı
mәhkәmәyә iddia ilә müraciәt edә bilәr;

436 Mülki mәsuliyyәtin әsasları Haqsız rәqabәt haqqında qanunun hansı maddәsi ilә tәnzimlәnir.

•

17ci maddәsi ilә
10cu maddәsi ilә
7ci maddәsi ilә
3cü maddәsi ilә
13cü maddәsi ilә

437 Haqsız rәqabәt haqqında qanunvericiliyә riayәt olunması sahәsindә antiinhisar siyasәtini hәyata keçirәn
mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәtlәri vә bazar subyektlәrinin vәzifәlәri, maliyyә sanksiyaları
vә cәrimәlәrin әsasları vә hәdlәri, bu sahәdә qanunsuz әldә olunmuş mәnfәәtin geri alınması vә vurulmuş
zәrәrin ödәnilmәsi qaydaları Haqsız rәqabәt haqqında qanunun hansı maddәlәrindә müәyyәnlәşdirilmişdir?

•

1519cu maddәlәrindә
711ci maddәlәrindә
47ci maddәlәrindә
14cü maddәlәrindә
1115ci maddәlәrindә

438 Azәrbaycan Respublikasının Haqsız rәqabәt haqqında Qanunu nә zaman qәbul edilmişdir

•

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

439 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

•

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

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

•

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

441 Hüquqi şәxsin yenidәn tәşkili aşağıdakı qaydalardan hansı ilә hәyata keçirilmir?

•

çevrilmә
bölünmә,
qovuşma,
birlәşmә,
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ayrılma

442 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
«Haqsız rәqabәt haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 1995ci il 2 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,
«Müflislәşmә vә iflas haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 1997ci il 13 iyun tarixli qanunu

443 Aşağıdakılardan hansı Antiinhisar fәaliyyәti haqqında Qanunda inhisarçılıq fәaliyyәtinin növlәri kimi öz
әksini tapmayıb?

•

yerin tәkindәn istifadә inhisarçılığı.
tәbii inhisarçılıq;
bazar subyektlәrinin üfüqi vә şaquli sazişlәri nәticәsindә yaranan inhisarçılıq;
maliyyәkredit inhisarçılığı;
qiymәtli kağızlar bazarında inhisarçılıq

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

•

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

445 Aşağıdakılardan hansı haqsız rәqabәt forması deyil?

•

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

446 Haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti deyil

•

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

447 Istehlakçıların çaşdırılması hesab edilmir

•

әmtәәnin öz tәyinatına, ya ona qoyulan tәlәblәrә uyğun olmadığının gizlәdilmәsi
әmtәә ilә әlaqәdar kommersiya sirrinin qorunmaması
әmtәәnin istehlakçını çaşdıra bilәn yanlış müqayisә edilmәsi vә onun reklam vә ya informasiya materialı kimi
açıqlanması
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

448 Cinayәt Mәcәllәsinin hansı maddәsi rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına görә cinayәt mәsuliyyәtini nәzәrdә
tutur

•
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•

199cu
200cü
158ci,
38ci,
20ci,

449 Uyğun olmayan fәrqlәndirici nişanla vә ya marka ilә tәchiz edilmәsi, hәmçinin әmtәәnin öz tәyinatına
uyğun olmadığının gizlәdilmәsi haqsız rәqabәtin hansı forması hesab edilir

•

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

450 Antiinhisar siyasәti hәyata kecirәn orqan tәrәfindәn hansı maliyyә sanksiyasının tәtbiqinә yol verilmir?

•

bazar subyektinin qanunsuz әldә etdiyi gәlirin üç misli hәcmindә maliyyә sanksiyaları;
hec birinә
haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti vә haqsız işgüzarlıq davranışı hәrәkәtlәrinә yol verdikdә bazar subyektinin әldә
etdiyi ümumi gәlirin 5 faizinәdәk maliyyә sanksiyası;
haqsız rәqabәt fәaliyyәti göstәrәn dövrdә bazar subyektinin әldә etdiyi ümumi gәlirin 30 faizinәdәk maliyyә
sanksiyası;
bazar subyektinin qanunsuz әldә etdiyi ümumi gәlirin 20 faizinәdәk maliyyә sanksiyası;

451 . Haqsız rәqabәt haqqında qanunun tәlәblәrinin pozulmasına görә bazar subyektlәrinә aşağıdakı maliyyә
sanksiyalarından hansı tәtbiq edilmir

•

haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti vә haqsız işgüzarlıq davranışı hәrәkәtlәrinә yol verdikdә – haqsız rәqabәt fәaliyyәti
göstәrәn dövrdә bazar subyektinin әldә etdiyi ümumi gәlirin 10 faizinәdәk maliyyә sanksiyası;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә hәrәkәtlәrinә yol verdikdә – haqsız rәqabәt fәaliyyәti göstәrәn dövrdә
bazar subyektinin әldә etdiyi ümumi gәlirin 20 faizinәdәk maliyyә sanksiyası;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidinә yol verdikdә – bazar subyektlәrinә qanunsuz әldә olunmuş gәlirin bir
misli hәcmindә maliyyә sanksiyaları,
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidinә iki il tәkrar yol verdikdә– bazar subyektlәrinә qanunsuz әldә olunmuş
gәlirin iki misli hәcmindә maliyyә sanksiyaları
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması hәrәkәtlәrinә yol verdikdә – haqsız rәqabәt fәaliyyәti göstәrәn
dövrdә bazar subyektinin әldә etdiyi ümumi gәlirin 10 faizinәdәk maliyyә sanksiyası;

452 Tәbii inhisarları tәnzimlәyәn orqanların aşağıdakı hansı sәlahiyyәtlәri yoxdur?

•

tәnzimlәmә üsullarının tәtbiqi haqqında tәbii inhisar subyektlәri tәrәfindәn yerinә yetirilmәsi mәcburi olan qәrar
qәbul etmәk;
«Tәbii inhisarlar haqqında» Qanunun tәlәblәrinә riayәt olunmasına öz әlahiyyәtlәri daxilindә nәzarәt etmәk;
tәbii inhisarlar subyektlәrinin dövlәt reyestrini aparmaq;
tәbii inhisar subyektlәrinin fәaliyyәtlәrinin lisenziyalaşdırılmasını aparmaq
tәbii inhisar subyektlәrinin hәr biri üçün tәtbiq edilmәsi olan tәnzimlәmә üsullarını müәyyәn etmәk;

453 Haqsız rәqabәt haqqında qanunun tәlәblәrinin pozulmasına görә bazar subyektlәrinә aşağıdakı maliyyә
sanksiyalarından hansı tәtbiq edilmir:

•

rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә hәrәkәtlәrinә yol verdikdә – haqsız rәqabәt fәaliyyәti göstәrәn dövrdә
bazar subyektinin әldә etdiyi ümumi gәlirin 20 faizinәdәk maliyyә sanksiyası;
haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti vә haqsız işgüzarlıq davranışı hәrәkәtlәrinә yol verdikdә – haqsız rәqabәt fәaliyyәti
göstәrәn dövrdә bazar subyektinin әldә etdiyi ümumi gәlirin 10 faizinәdәk maliyyә sanksiyası;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidinә iki il tәkrar yol verdikdә– bazar subyektlәrinә qanunsuz әldә olunmuş
gәlirin iki misli hәcmindә maliyyә sanksiyaları;
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidinә yol verdikdә – bazar subyektlәrinә qanunsuz әldә olunmuş gәlirin bir
misli hәcmindә maliyyә sanksiyaları,
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması hәrәkәtlәrinә yol verdikdә – haqsız rәqabәt fәaliyyәti göstәrәn
dövrdә bazar subyektinin әldә etdiyi ümumi gәlirin 10 faizinәdәk maliyyә sanksiyası;
68/107

21.12.2016

454 Antiinhisar fәaliyyәti haqqında qanunun pozulmasının nәticәlәri qanunun hansı maddәsindә әksini
tapmışdır?

•

19cu
5ci,
11ci,
16cı,
17ci

455 Tәkmil rәqabәt metodlarına aid deyil?

•

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

456 Qeyritәkmil rәqabәt metodlarına aid deyil

•

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

457 Rәqabәtin aşağıdakı funksiyası yoxdur

•

nәticә funksiyası
tәnzimlәmә funksiyası
sәbәb funksiyası
paylama funksiyası
nәzarәt funksiyası

458 Istehsalın, kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin nәticәsindә yaranmağa başlamışdır

•

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

459 Dövlәt inhisarçılığına aid deyil

•

idаrәеtmәnin tәşкilаti struкturlаrınа rәqаbәtin mәhdudlаşdırılmаsınа gәtirib ъıхаrаn sәlаhiyyәtlәr vеrilmәsi
mәçburi dövlәt siфаrişlәrinin müәyyәn еdilmәsi
tәsәrrüфаt subyекtlәrinin хаriçi iqtisаdi фәаliyyәtinә әsаssız mәhdudiyyәtlәr qоyulmаsı
millilәşdirmәnin hәyata keçirilmәsi
фәаliyyәtlәri rәqаbәtin mәhdudlаşdırılmаsınа sәbәb оlаn müәssisәlәrin vә digәr tәşкilаti idаrәеtmә struкturlаrının
yаrаdılmаsı

460 Istеhsаl inhisаrъılığı forması deyil?

•

Коnsеrn
Sindiкаt
Каrtеl
Konqlomerat
Trеst

461 Haqsız rәqabәtin aşağıdakı forması yoxdur?
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•

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

462 Rәqabәt münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi әsasәn aşağıdakılardan hansına әsaslanır?

•

pulkredit siyasәtinә
antiinhisar siyasәtinә
antdempinq siyasәtinә
struktur siyasәtinә
maliyyә siyasәtinә

463 Аzәrbаyçаn Rеspubldikаsının qаnunvericiliyinә әsаsәn tәbii inhisаrъılıq аşаğıdаkı sаhәlәrdә mümkün
deyil

•

tәbii qаzın bоru кәmәrlәri ilә nәqli, sахlаnmаsı vә pаylаnmаsı хidmәtlәri
dәniz limаnı хidmәtlәri, yüкdаşımа vә hәrәкәt tәhlüкәsizliyi фәаliyyәti
sәrnişin nәqliyyatı xidmәtinin hәyata keçirilmәsi
еlекtriк vә istiliк еnеrjisinin ötürülmәsi vә pаylаnmаsı хidmәtlәri]
nефt vә nефt mәhsullаrının mаgistrаl bоru кәmәrlәri ilә nәqli

464 Hansı qeyriqanuni fәaliyyәt maliyyәkredit tәşkilatlarının rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına gәtirib
çıxarır

•

hamısı
digәr maliyyәkredit tәşkilatlarının maliyyә bazarına daxil olması (yaxud bazardan çıxması) üçün maneәlәr
yaradılması;
kommersiya bankları arasında vahid faiz dәrәjәsi siyasәti yeritmәk haqqında sazişlәr bağlanması;
mülkiyyәt vә tәşkilatihüquqi formalardan asılı olaraq tәsәrrüfat subyektlәrinin bank krediti almasında әsassız
ayrıseçkilik yaradılması;
bank kreditlәri almaq istәyәnlәrin qarşısında qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayan şәrtlәrin qoyulması vә bu
şәrtlәrin sәrtlәşdirilmәsi;

465 Hansı qeyrihüquqi fәaliyyәtin nәticәsindә sahә inhisarcılıgı yaranır

•

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

466 Tәbii inhisarları tәnzimlәyәn orqanın müraciәt edәndәn mәsәlәni araşdırmaq üçün әlavә sәnәdlәrin
tәqdim edilmәsini tәlәb etmәk vә yalnız bu halda müraciәtә baxılma müddәtini uzatmaq hüququ vardır. Belә
bir tәlәb yazılı sürәtdә müraciәtin daxil olduğu vaxtdan neçә gündәn gec olmayaraq müraciәt edәnә
göndәrilmәlidir?

•

5 gün
3gün
20 gün
15 gün
10 gün

467 Haqsız rәqabәt haqqında qanunun tәlәblәrinin pozulmasına görә bazar subyektlәrinә tәtbiq edilәn
maliyyә sanksiyalarından hansı doğru deyil? 1. Azәrbaycan Respublikasında antiinhisar siyasәtini hәyata
keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanının icrası mәcburi olan göstәrişlәrini yerinә yetirmәmәyә görә bazar
subyektlәrinә son üç ayda әldә edilmiş gәlirin 10 faizinәdәk maliyyә sanksiyaları; 2. Azәrbaycan
Respublikasında antiinhisar siyasәtini hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanının icrası mәcburi olan
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göstәrişlәrini vaxtında icra etmәmәyә görә bazar subyektlәrinә son üç ayda әldә edilmiş gәlirin 10 faizinәdәk
maliyyә sanksiyaları; 3. Azәrbaycan Respublikasında antiinhisar siyasәtini hәyata keçirәn mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanına qәsdәn düzgün olmayan mәlumat verdikdә bazar subyektlәrinә son üç ayda әldә
edilmiş gәlirin 10 faizinә qәdәr maliyyә sanksiyaları. 4. istehlakçıların çaşdırılması hәrәkәtlәrinә yol
verdikdә – haqsız rәqabәt fәaliyyәti göstәrәn dövrdә bazar subyektinin әldә etdiyi ümumi gәlirin 10
faizinәdәk maliyyә sanksiyası; 5. Azәrbaycan Respublikasında antiinhisar siyasәtini hәyata keçirәn mәrkәzi
icra hakimiyyәti orqanına qәsdәn lazımi mәlumat vermәdikdә bazar subyektlәrinә son üç ayda әldә edilmiş
gәlirin 10 faizinә qәdәr maliyyә sanksiyaları.

•

4,5
1,5;
3, 4
1, 4;
3,5

468 Haqsız rәqabәt haqqında qanunun tәlәblәrinә әsasәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanları, bazar
subyektlәri vә onların vәzifәli şәxslәri aşağıdakılardan hansını etmәyә borcludur? #3 1. qanun pozuntusunu
dayandırmaq vә onun nәticәlәrinin aradan qaldırmaq haqqında Azәrbaycan Respublikasında antiinhisar
siyasәtini hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanının icrası mәcburi olan göstәrişlәrini yerinә
yetirmәyә; 2. qanunsuz әldә olunan mәnfәәti qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada büdcәyә ödәmәyә;
3. vurulmuş zәrәri ödәmәyә; 4. tәtbiq edilmiş maliyyә sanksiyaları ödәmәyә 5. tәtbiq edilmiş cәrimәlәri
ödәmәyә

•

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

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

•

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

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

•

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

471 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;
yeni tәsәrrüfat subyektlәrinin sahә bazarına daxil olması üçün maneәlәr yaradılması;
malların bölüşdürülmәsi, tәdarükü vә satışı üzrә paralel strukturların yaradılmasına yardım edilmәsi;
tәsәrrüfat subyektlәrinin müstәqilliyinin әsassız olaraq mәhdudlaşdırılması;
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sahә tabeliyindә olan tәsәrrüfat subyektlәrinin özәllәşdirilmәsi prosesindә sәhm nәzarәt paketlәrinin әldә
edilmәsi;

472 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;

•

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

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

•

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

474 Tәsәrrüфаt subyеktlәrinin inhisаrъılığına аşаğıdаkı dаxil deyildir?

•

коntrаgеntә sәrфәli оlmаyаn vә yа müqаvilәlәrin mәzmununа аid оlmаyаn müqаvilә şәrtlәrinin оnа mәçburi qәbul
еtdirilmәsi
bаzаr әlаvә üstünlüк әldә еtmәк mәqsәdilә qiymәtlәrlә mаnipulyаsiyа еdilmәsi
qiymәtlәri аrtırmаq mәqsәdilә istеhsаlın hәçminin dәyişdirilmәsi vә әmtәәlәrin dövriyyәdәn ъıхаrılmаsı
tоpdаnsаtış vә pәrакәndә sаtış tәsәrrüфаt subyекtlәrinin qаpаlı sаtış şәbәкәlәrinin yаrаdılmаsı
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin reallaşdırılması mәqsәdilә hüquqi şәxslәrin qeydiyyatı

475 Pаtеntlisеnziyа inhisаrъılığı dеyil

•

lisеnziyаlаşdırılmış tехnоlоgiyаnın lisеnziyа аlаn tәrәфindәn mәnimsәnilmәsinin mәhdudlаşdırılmаsı
pаtеnt sаhibinin оndаn istiфаdә еtmәmәsi vә bu pаtеntә lisеnziyа vеrmәкdәn әsаssız imtinа еtmәsi
lisеnziyа аlınаn tехniкi siyаsәtinin mәhdudlаşdırılmаsı
lisenziyalı fәaliyyәtlә bağlı siyahıların tәsdiqi
lisеnziyа аlınаn коmmеrsiyа фәаliyyәtinin mәhdudlаşdırılmаsı

476 Aşağıdakılardan hansı mаliyyәkrеdit tәşkilаtlаrının rәqаbәtin mәhdudlаşdırılmаsınа gәtirib ъıxаrаn
фәаliyyәt deyil?

•

кrеdit tәşкilаtlаrının mаliyyә bаzаrınа dахil оlmаsı üъün mаnеәlәr yаrаdılmаsı
mәrkәzlәşdirilmiş kreditlәr üzrә uçot dәrәcәlәrinin tәtbiq edilmәsi
mаliyyә еhtiyаtlаrının ъеviкliyinin mәhdudlаşdırılmаsı
bаnк кrеditlәri аlmаq istәyәnlәrin qаrşısındа qаnunvеriçiliкdә nәzәrdә tutulmаyаn şәrtlәrin qоyulmаsı
коmmеrsiyа bаnкlаrı аrаsındа vаhid фаiz dәrәçәsi siyаsәti yеritmәк hаqqındа sаzişlәr bаğlаnmаsı

477 Yеrli inhisarçılığa аşаğıdаkı aid deyil

•

аyrıаyrı tәsәrrüфаt subyекtlәri üъün rәqаbәtin mәhdudlаşdırılmаsınа gәtirib ъıхаrаn yеrli siфаrişdәn suiistiфаdә
еdilmәsi
әmtәә idхаlı vә iхrаçı üzrә mәhdudiyyәtlәrin müәyyәn еdilmәsi
tәsәrrüфаt subyекtlәrinin yеrli bаzаrа dахil оlmаsının mәhdudlаşdırılmаsı
rәqаbәtin mәhdudlаşdırılmаsınа sәbәb оlа bilәn lisenziyalaşdırma
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yеrli tәsәrrüфаt subyекtlәrinә vә yа оnlаrın birliкlәrinә birrtәrәфli qаydаdа üstünlüк vеrәn vеrgi güzәştlәrinin vә
digәr güzәştlәrin müәyyәn еdilmәsi

478 Sаhә inhisаrъılığı ilә bağlı idаrәеtmә оrqаnlаrının фәаliyyәtinә аşаğıdаkı dаxil deyil?

•

idxalixrac zamanı tarif mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiqi
yеni tәsәrrüфаt subyекtlәrinin sаhә bаzаrınа dахil оlmаsı üъün süni mаnеәlәrin yаrаdılmаsı
каpitаlın bir sаhәdәni digәr sаhәyә sәrbәst ахını qаrşısındа әsаssın mаnеәlәr qоyulmаsı
tәsәrrüфаt subyекtlәrinin müstәqilliyinin әsаssız оlаrаq mәhdudlаşdırılmаsı
hоldinq şirкәtlәrinin yаrаdılmаsı

479 Kimlәr pul vәsaitlәrini әmanәtlәrә cәlb etmәk hüququna malikdirlәr?

•

hamısı;
yalnız lisenziyaya uyğun olaraq buna hüququ olan kredit tәşkilatları;
bütün kredit tәşkilatları;
banklar;
buna lisenziyası olan bütün hüquqi şәxslәr;

480 Qiymәtli kağızların idarә olunması üzrә fәaliyyәti hәyata keçirәn qiymәtli kağızlar bazarının peşakar
iştirakçısı kimdir

•

әmlakçı
oyunçu
idarәçi
tәşkilatçı
tәdarükçü

481 Mülki Mәcәllәnin 107835 maddәsinә әsasәn fond birjası ilә bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansı doğru
deyil?

•

fond birjasının sәhmdarlarının hәr biri birjanın sәhmlәrinin sayının iyirmi faizindәn çox olmamaqla sәhmlәrin
sahiblәri ola bilәrlәr
fond birjası öz üzvlәri arasında bağlanmış әqdlәrin icrasını tәmin edәn ticarәt tәşkilatçısıdır
fond birjası öz üzvlәri arasında qiymәtli kağızlarla ticarәti tәşkil edәn ticarәt tәşkilatçısıdır
fond birjası açıq sәhmdar cәmiyyәti formasında yaradılan ticarәt tәşkilatçısıdır
fond birjası yalnız adi adlı sәhm emissiya edә bilәr

482 Mülki Mәcәllәnin 1078ci maddәsinә әsasәn qiymәtli kağızların idarә olunması üzrә fәaliyyәti hәyata
keçirәn qiymәtli kağızlar bazarının peşakar iştirakçısı nә adlanır?

•

әmlakçı
oyunçu
idarәçi
tәşkilatçı
tәdarükçü

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

484 Qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid edilir?
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•

valyuta birjası;
sığorta fәaliyyәti;
lizinq fәaliyyәti;
әmtәә birjası;
klirinq fәaliyyәti;

485 Qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid edilmir?

•

depozitar fәaliyyәti;
klirinq fәaliyyәti;
qiymәtli kağızların idarә olunması üzrә fәaliyyәt;
diler fәaliyyәti;
lizinq fәaliyyәti;

486 Dövlәt standartlari vә bu sahәdә münasibәtlәrin hüquqi vә iqtisadi әsasları hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

“Dövlәt standartları vә bu sahәdә münasibәtlәr haqqında” qanun
“Dövlәt standartlarının hüquqi vә iqtisadi әsasları haqqında” qanun
“Standartlaşdırma haqqında” qanun
“Dövlәt standartları haqqında” qanun
“Standartlar vә qaydalar haqqında” qanun

487 әmtәә mübadilәsi әmәliyyatları növlәrinә aiddir?

•

barter ,ticarәt ,qarşılıqlı tәchizat
ticarәt , faktorinq,barter
barter,qarşılıqlı tәchizat ,kommersiya üçbucağı
barter,patent , kommersiya
barter 2. kommersiya üçbucağı 3. patent

488 Lisenziyalaşdırma zamanı ötürülәn hüquqlara aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

•

ticarәt sirri.
patent;
әmtәә nisanlarından istifadә hüququ;
istehsal texnologiyasından istifadә hüququ;
layihә;

489 Kommersiya bankları.

•

gәlirin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi prosesindә maliyyәnin kömәyi ilә cәmiyyәtin çoxlu sayda
tәlәblәrini tәmin etmәk üçün hәyata keçirәn tәşkilatlarıdır.
sәhmdar tәşkilatı olub, xüsusi xidmәtlәr hәyata keçirәn әsas kommersiya tәşkilatlarıdır;
sәhmdar tipli maliyyәkredit tәşkilatları olub, ödәnişlәr hesabına pul qoyuluşlarının qәbulunu vә müştәrilәrin
tapşırığı ilә digәr hesablı әmәliyyatları hәyata keçirәn әsas kommersiya tәşkilatlarıdır
Xidmәtlәrlә mәşğul olan xüsusi kommersiya tәşkilatlarıdır;
dövlәtin vә şirkәtlәrin pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadәsi ilә әlaqәdar real ictimai
proseslәri tәnzimlәyәn әsas kommersiya tәşkilatlarıdır;

490 Beynәlxalq standartların anlayışı.

•

dünya dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin qәbul vә istifadә etdiyi standartlar, norma vә tövsiyyәlәr.
mәhsulların texniki, texnoloji vә informasiya uyğunluğu vә onların qarşılıqlı әvәz olunması;
istifadә perspektivinә malik olan mәhsullar
texnikiiqtisadi әmәkdaşlıq edәn dövlәtlәrin qәbul etdiyi tövsiyyәlәr;
dövlәt tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilәn tәlәblәr

491 Violent firmalar hansılardır?
böyük hәcmdә investisiya qoyulan firmalardır.
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•

reklamların vә digәr vasitәlәrin tәsiri ilә tәlәblәri ödәyәn firmalar;
güclü strategiyaya malik olan firmalardır;
xüsusi riskli firmalar;
orijinal elmitexniki ideyaları realizә edәn firmalardır;

492 ümumi maraqlara cavab verәn xidmәtlәrin müqabilindә yığılan pul.

•

yeni ideyanın axtarılması prosesidir;
Satış bazarının öyrәnilmәsi vә әmtәәnin bazara çıxarılması; sınaqdan keçirilmәsi, qiymәtlәndirilmәsi prosesidir;
yeni mәhsulun yaradılması vә texnologiyada sәmәrәli yolun seçilmәsi.
İnnovasiya sahibkarlığı yeni mәhsulun yaradılması demәkdir.
İnnovasiya sahibkarlığı müxtәlif sahәlәrdә yeniliklәrin yeni qaydaların yaradılması vә tәcrübәdә istifadә edilmәsi
prosesidir;

493 әn qәdim birja ticarәti hansı dövlәtdә mövcud olmuşdur ?

•

Yaponiyada;
ABŞda;
Çindә;
İngiltәrәdә;
Misirdә.

494 İstehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul
olunub?

•

16 sentiyabr 1995ci ildә;
3 oktyabr 1998ci ildә.
12 noyabr 1998ci ildә;
5 iyun 1993cü ildә;
15 may 1991ci ildә;

495 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq neçә milli audit standartı vardır ?

•

15 әsas vә 5 kömәkçi;
55 әsas vә 15 kömәkçi;
25 әsas vә 8 kömәkçi;
45 әsas vә 4 kömәkçi;
35 әsas vә 3 kömәkçi.

496 Reklam yayımına icazә (razılıq) verilmәsi Qaydaları haqqında Azәrbaycan Respublikasının
Prezidentinin Fәrmanı neçәnci ildә tәsdiq olunub?

•

6 fevral 2000ci il;
30 yanvar 2004cü il;
20 may 2003cü il;
3 noyabr 2001ci il;
8 oktyabr 2005ci il.

497 Reklam anlayışı öz etimalogiyasına görә latın sözü reclamare olub, mәnası nәdi ?

•

göstәrmәk(işıqlandırmaq).
ötürmәk;
qışqırmaq;
yaymaq;
satmaq;

498 Dünya ticarәtinin neçә faizi azad iqtisadi zonanın payına düşür ?

•

30 %.
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10 %;
15 %;
50 %;
20 %;

499 Torpaq islahatı haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul olunub?

•

15 may 1999cu il;
12 noyabr 1998ci il;
16 iyun 1996cü il;
3 oktyabr 1997ci il.
5 dekabr 1994cü il;

500 Torpaq bazarı haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul olunub?

•

12 noyabr 1998ci il;
7 may 1999cu il;
3 oktyabr 1997ci il.
5 dekabr 2000ci il;
8 oktyabr 1996cü il;

501 Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul
olunub?

•

3 oktyabr 2004cü il.
4 noyabr 2002ci il;
5 dekabr 2005ci il;
12 noyabr 2003cü il;
16 may 2000ci il;

502 Özәllәşdirilmәsi qadağan olunan obyektlәr hansı Qanunla tәnzimlәnir ?

•

“Kiçik sahibkarlığa dövlәt yardımı” Az.Res.Qanunu;
“Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi haqqında” Az.Res.Qanunu;
“Özәllәşdirilmәsi qadağan olunan әmlak haqqında” Az.Res.Qanunu;
Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında ” Az.Res.Qanunu;
Xüsusi razılıq tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısı” Az.Res.Qanunu;

503 Tәrәflәrin razılaşması ilә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, fiziki şәxsin әmanәt üzrә hesabına pul
vәsaitinin qoyulması nә ilә tәsdiq edilir?

•

yazılı bildiriş ilә;
bank әmanәti müqavilәsi ilә;
bank kitabçası ilә;
bank ödәniş sәnәdlәri ilә;
әmanәt (depozit) sertifikatı ilә;

504 Bankların hesabları necә adlanır?

•

müxbir hesab;
cari hesab;
xüsusi hesab;
әsas hesab;
subhesab;

505 xüsusi rаzılıq (lisеnziyа) verilmә qaydalarını kim müәyyәn edir

•

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

506 xüsusi rаzılıq (lisеnziyа) tәlәb olunun фәаliyyәt növlәrinin siyahısı kim tәrәfindәn müәyyәn edilir

•

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

507 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq hüququnun mәnbәyi hesab olunmur

•

Qaz tәchizatı haqqında” qanun
«Hаqsız rәqаbәt hаqqındа» qanun
Vаlyutа tәnzimi hаqqındа» qanun
«Invеstisiyа фәаliyyәti hаqqındа» qanun
Müфlislәşmә vә iфlаs hаqqındа» qanun

508 Sаhibkаrlıq hаqqındа qаnunvеricilik....?

•

Sаhibкаrlıq фәаliyyәti haqqında” qanundur
Аzәrbаycаn Rеspubliкаsının konstitusiyasıdır
Аzәrbаycаn Rеspubliкаsının Mülki Mәcәllәsidir
sаhibкаrlıq фәаliyyәtini hüquqi tәnzimlәyәn nоrmаtiv акtlаrın mәcmusudur
Аzәrbаycаn Rеspubliкаsının Konstitusiya qanunlarıdır

509 Sаhibkаrlıq фәаliyyәti ilә Аzәrbаycаn Rеspublikаsında kim mәşğul ola bilәr?

•

yalnız qeyridövlәt mülkiyyәtinә әsaslanan hüquqi şәxslәr
фәаliyyәt qаbiliyyәti оlаn hәr bir hüquqi vә fiziki şәxs
hüquq qаbiliyyәti оlаn hәr bir fiziki şәxs
Аzәrbаycаn Rеspubliкаsında anadan olanlar
10 ildәn çox respublikada yaşayanlar

510 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq hüququnun prinsipi deyil?

•

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

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

•

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

512 Sahibkarlıq hüququnda әsasәn istifadә olunan metodlar hansılardır?

•

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

513 İnnovasiya layihәlәrinin ekspertiza metodlarının qiymәtlәndirilmәsinә aid deyil?

•

sonrakı vәziyyәtin müqayisә edilmәsi.
yazılı tәsvir;
azad tәsvir;
әvvәlki vәziyyәtin müqayisә edilmәsi;
müqayisәli ekspertiza;

514 Müasir dövürdә innovasiya layihәlәri ekspertiza qiymәtlәndirilmәsi metodlarının hansından daha çox
isyifadә edilir ?

•

sonrakı ekspertiza.
xüsusi eksprtiza;
müqayisәli ekspertiza;
yazılı tәsvir;
әvvәlki eksprtiza;

515 Hazırda menecment üzrә Avropada mәslәhәt xidmәti göstәrәn mәslәhәtçilәrin neçә növü vardır ?

•

54
24
14
84
34

516 Sahibkarlıq fәaliyyәtindә idarәetmә vә kommersiya mәsәlәlәri üzrә pullu mәslәhәtlәr necә adlanır ?

•

proses.
mәslәhәtçilik;
kommersiya mәslәhәt;
konsaltink;
öyrәdici;

517 Mәslәhәtçilik sahibkarlığın daha çox növlәri hansılardır ?

•

 iqtisadi;  siyasi;  mәdәni;
xüsusi;  әsas;  ekspert;
xüsusi;  ümumi;  mürәkkәb;
әsas;  әlavә;  qatışıq;
ekspert;  proses;  öyrәdici;

518 Hansı halda vergi ödәyicisinin (sahibkarın) әmlakı siyahıya alına bilәr?

•

mәhkәmәnin uyğun qәrarı olduqda;
vergi öhdәliyi qanunla müәyyәn olunmuş müddәtdә yerinә yetirilmәdikdә;
vergi öhdәliyi üzrә borc şәrti maliyә vahidin min mislindәn çox olduqda.
vergi öhdәliyi gәsdәn yerinә yetirilmәdikdә;
Nazirlәr Kabinetinin qәrarı olduqda;

519 Hansı fiziki şәxslәr gәlir vergisinin ödәyicilәridirlәr?

•

әcnәbilәr.
fәrdi sahibkarlar;
pensiyaçılar;
rezident vә qeyrirezident fiziki şәxslәr
işlәyәn fiziki şәxslәr;
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520 Azәrbaycan Respublikasında sahibkarlardan yığılan vergilәr hansı normativ aktla müәyyәn edilir?

•

yalnız Mülki Mәcәllә ilә.
yalnız Vergi Mәcәllәsi ilә;
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә;
Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә;
bәlәdiyyәlәrin qәrarı ilә;

521 Sahibkar (hüquqi şәxs) rüb qurtardıqdan sonra neçә gündәn gec olmayaraq cari vergi ödәmәlәri
ödәmәlidir ?

•

5 gündәn.
20 gündәn;
15 gündәn;
12 gündәn;
30 gündәn;

522 әrazi prinsipi üzrә sahibkarlara tәtbiq edilәn vergilәr ?

•

 әlavә dәyәr vergisi;  fiziki şәxslәrdәn әmlak vergisi;  aksizlәr;
әlavә dәyәr vergisi;  aksizlәr;  rüsumlar;
 torpaq vergisi;  yol vergisi;  dövlәt vergisi;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi;  müәssisәlәrin mәnfәәt vergisi;  müәssisәlәrin әmlak vergisi;
özәl subyektlәrin vergisi;  ümumi subyektlәrin vergisi;  xüsusi subyektlәrin vergisi;

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

•

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

524 Sahibkarlıq hüququnun predmetini tәşkil edәn ictimai münasibәtlәr bölünür?

•

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

525 Hansı fәaliyyәt növü qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt növlәrinә daxildir

•

hamısı
qiymәtli kağız sahiblәrinin reyestrinin aparılması üzrә fәaliyyәt;
broker fәaliyyәti ;
fond birjası ;
depozitar fәaliyyәti ;

526 Qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәtin hansı növlәri yalnız hüquqi şәxslәr tәrәfindәn hәyata
keçirilir?

•

hamısı
Depozitar fәaliyyәti
Broker fәaliyyәti
Diler fәaliyyәti
Klirinq fәaliyyәti
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527 Brokerin vәzifәlәrinә nә aiddir?

•

hamısı
Brokerin müştәrisinin tapşırığını onun üçün daha әlverişli şәrtlәrlә yerinә yetirmәyә maneçilik törәdәn marağı
varsa, broker tapşırığın icrasını dayandıraraq dәrhal müştәrini bu barәdә xәbәrdar etmәli vә müştәrinin yeri
tapşırığını icra etmәlidir.
Broker müflis elan edildikdә broker xidmәtinin göstәrilmәsi haqqında müqavilәyә әsasәn müştәrinin onda
saxlanılan maddi vәsaitlәri qaytarılmalıdır.
Broker müqavilә tapşırığı alarkәn onunla müştәrinin maraqları arasında ziddiyyәt barәdә müştәriyә mәlumat
vermәmişdirsә vә bu müştәrinin maraqlarına ziyan vurmuşdursa, broker qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş
qaydada hәmin zәrәri öz hesabına ödәmәyә borcludur.
Brokerin müştәrinin tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi ilә bağlı olmayan öhdәliklәri üzrә brokerә tәtbiq edilәn
maddi tәnbeh tәdbirlәri müştәrinin brokerdә saxlanılan maddi vәsaitlәrinә yönәldilә bilmәz.

528 Aşağıdakılardan hansı yanlışıdır?

•

Broker müqavilә tapşırığı alarkәn onunla müştәrinin maraqları arasında ziddiyyәt barәdә müştәriyә mәlumat
vermәmişdirsә vә bu müştәrinin maraqlarına ziyan vurmuşdursa, broker qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş
qaydada hәmin zәrәri öz hesabına ödәmәyә borcludur.
Broker fәaliyyәti yalnız fiziki şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilә bilәr.
Brokerin müştәrisinin tapşırığını onun üçün daha әlverişli şәrtlәrlә yerinә yetirmәyә maneçilik törәdәn marağı
varsa, broker tapşırığın icrasını dayandıraraq dәrhal müştәrini bu barәdә xәbәrdar etmәli vә müştәrinin yeri
tapşırığını icra etmәlidir.
Broker müflis elan edildikdә broker xidmәtinin göstәrilmәsi haqqında müqavilәyә әsasәn müştәrinin onda
saxlanılan maddi vәsaitlәri qaytarılmalıdır.
Brokerin müştәrinin tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi ilә bağlı olmayan öhdәliklәri üzrә brokerә tәtbiq edilәn
maddi tәnbeh tәdbirlәri müştәrinin brokerdә saxlanılan maddi vәsaitlәrinә yönәldilә bilmәz.

529 Imperativ metod sahibkarlarla aşağıdakılardan hansı arasında yaranan münasibәtlәrdә tәtbiq olunur

•

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

530 Dispozitiv metod sahibkarlarla aşağıdakılardan hansı arasında yaranan münasibәtlәrdә tәtbiq olunur

•

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

531 Sahibkarlıq hüququnun prinsiplәri, bәzi istisnalarla, aşağıdakı hüquqlardan hansı ilә eynidir

•

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

532 Sаhibkаrlıq hüququnun sistеmindә аşаğıdаkı institut yoxdur

•

sаhibкаrlıq hüququnun xüsusi müddәаlаrı
фәrdi sаhibкаrlаr vә коmmеrsiyа tәşкilаtlаrı
hаqsız rәqаbәtә qаrşı mübаrizәnin hüquqi tәnzimlәnmәsi
qiymәtli каğızlаr bаzаrının hüquqi tәnzimlәnmәsi
müфlislәşmә vә iфlаsın hüquqi әsаslаrı
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533 Аzәrbаycаn Rеspublikаsındа hәr cür iqtisаdi фәаliyyәtin bаzаr münаsibәtlәrinә vә sаhibkаrlıq
аzаdlığınа әsаslаnır müddüәası hansı normativ aktda tәsbit olunmuşdur

•

Аzәrbаycаn Rеspubliкаsının Mülki Mәcәllәsindә
Sаhibкаrlıq фәаliyyәti haqqında” qanunda
Dövlәt Müstәqilliyi hаqqındа Коnstitusiyа акtında
Аzәrbаycаn Rеspubliкаsının Vergi Mәcәllәsindә
Аzәrbаycаn Rеspubliкаsının Konstitusiyasında

534 İqtisadi kateqoriya kimi qiymәtin anlayışı.

•

qiymәt satıcının satmaq istәdiyi, alıcının isә almaq istәdiyi әmtәәnin dәyәrinin pul ifadәsidir;
qiymәt stimullaşdırıcı funksiya kimi әmәk bölgüsünü tәnzimlәyir;
qiymәt kateqoriya kimi mülki dövriyyәnin hüquqi formasıdır.
qiymәt satıcının satmaq istәdiyi malın qiymәtini göstәrәn mühüm dәyәrdir;
qiymәt göstәrici vә tәsәrrüfat qәrarlarının qәbul olunmasında mühüm rolun ifadәsidir;

535 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin menecmenti anlayışı.

•

firmanın istehsal prosesinin bütün lazımi resurslarla tәmin edilmәsi;
rәqabәtqabiliyyәtli vә sәmәrәli idarәetmә qәrarlarının elәcә dә firmanın siyasәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin
edәn.
firmadaxili idarәetmәnin prinsipial siyasәtini istehsalın idarә edilmәsi siyasәtini hәyata keçirilmәsini tәmin eәdn;
istehsalın idarә edilmәsi mәqsәdinin vә vәzifәlәrinin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn;
iqtisadiyyatın istәnilәn sahәsindә, son mәqsәdi mәnfәәt götürmәk olan firma fәaliyyәtinin idarә edilmәsi;

536 Hansı Qiymәtli Kagızlar üzrә Dövlәt Komitәsinin vәzifәlәrindәn deyil

•

Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi qiymәtli kağızlarla fәaliyyәt sahәsindә dövlәt idarәetmәsinin tәşkilini,
dövlәt tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtini, әlaqәlәndirmә fәaliyyәtini hәyata keçirir;
hec biri
Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi emitentlәr tәrәfindәn qiymәtli kağızların buraxılması vә tәdavülü
şәrtlәrinә riayәt edilmәsinә nәzarәt edir;
Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi qeydiyyata alınmış qiymәtli kağızların vahid dövlәt reyestrinin
aparılmasına qoyulan tәlәblәri müәyyәn edir vә hәmin reyestrin aparılmasını tәmin edir
Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi qiymәtli kağızların vә qiymәtli kağızların emissiya prospektlәrinin
qeydiyyat qaydalarını tәsdiq edir vә onların qeydiyyatını hәyata keçirir;

537 Qiymәtli kagızlar bazarında klirinq fәaliyyәti nәdir

•

qiymәtli kagız sahiblәrinin reyestrinin aparılması üzrә fәaliyyәt
broker fәaliyyәtinin növü
hec biri
peşәkar fәaliyyәt növü
sıgorta fәaliyyәtinin növü

538 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt
Komitәsinin әsasnamәsindә bu komitәnin funksiyası kimi öz әksini tapmamışdır?

•

Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi qiymәtli kağızlarla fәaliyyәt sahәsindә dövlәt idarәetmәsinin tәşkilini,
dövlәt tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtini, әlaqәlәndirmә fәaliyyәtini hәyata keçirir;
Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi emitentlәr tәrәfindәn qiymәtli kağızların buraxılması vә tәdavülünün
tәşkil edilә bilinmәsi üçün lisenziyalar tәqdim edir.
Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi emitentlәr tәrәfindәn qiymәtli kağızların buraxılması vә tәdavülü
şәrtlәrinә riayәt edilmәsinә nәzarәt edir;
Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi qeydiyyata alınmış qiymәtli kağızların vahid dövlәt reyestrinin
aparılmasına qoyulan tәlәblәri müәyyәn edir vә hәmin reyestrin aparılmasını tәmin edir;
Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi qiymәtli kağızların vә qiymәtli kağızların emissiya prospektlәrinin
qeydiyyat qaydalarını tәsdiq edir vә onların qeydiyyatını hәyata keçirir;
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539 Aşağıda yazılanlardan hansı doğru deyil? 1. Aqrolizinq Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti kәnd tәsәrrüfatı
texnikasının lizinq you ilә hüquqi şәxslәrә icarәyә verilmәsini hәyata keçirir 2. Aqrolizinq Açıq Sәhmdar
Cәmiyyәti kәnd tәsәrrüfatı texnikasının lizinq you ilә fiziki şәxslәrә icarәyә verilmәsini hәyata keçirir 3.
Aqrolizinq Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti kәnd tәsәrrüfatı texnikasının lizinq you ilә hüquqi şәxslәrә satılmasını
hәyata keçirir 4. Aqrolizinq Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti kәnd tәsәrrüfatı texnikasının lizinq you ilә fiziki
şәxslәrә satılmasını hәyata keçirir.

•

hamısı doğrudur
1, 2, 3;
1, 2, 4;
1, 3, 4;
2,3, 4

540 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Aqrar bölmәdә lizinqin genişlәndirilmәsi sahәsindә әlavә
tәdbirlәr haqqında 2004cü il 23 oktyabr tarixli sәrәncamında Aqrolizinq Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin,
yaradılarkәn, ilkin mәrhәlәdә sәhmlәrinin neçә faizinin dövlәtә mәxsus olması göstәrilmişdir?

•

100 faiz
25 faiz
50 faiz
51 faiz
75 faiz

541 Aqrolizinq Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti hansı fәaliyyәti hәyata kecirir

•

kәnd tәsәrrüfatı texnikasının lizinq you ilә fiziki şәxslәrә satılması
kәnd tәsәrrüfatı texnikasının lizinq you ilә fiziki şәxslәrә icarәyә verilmәsi
kәnd tәsәrrüfatı texnikasının lizinq you ilә hüquqi şәxslәrә icarәyә verilmәsi
kәnd tәsәrrüfatı texnikasının lizinq you ilә hüquqi şәxslәrә satılması
hamısı

542 Aqrolizinq Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti yaradılarkәn mәrhәlәdә sәhmlәrinin neçә faizinin dövlәtә mәxsus
idi

•

100 faiz
30 faiz
50 faiz
75 faiz
51 faiz

543 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2004cü il 11 fevral tarixli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş
Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı hansı illәri әhatә edir

•

20052006cı illәr
20042005ci illәr
2004 2006cı illәr
20042008ci illәr
20052008ci illәr

544 Qanunvericilik aqrar islahatın mәqsәdlәri kimi nәyi nәzәrdә tutur

•

yerli resurslardan istifadәnin sәmәrәsini artırmaq;
hec birini
torpaq mәcәllәsinin yaradılmasını
tam mәşğulluğu tәmin etmәk
a) lazimı infrastrukturun yaradılmasını vә inkişafını tәmin etmәk

545 Aqrar islahatın әsasları haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә vaxt qәbul edilib?
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•

15 sentyabr 2007ci i
29 oktyabr 2000ci il
12 dekabr1993cü il
15 iyun 1994cü il
18 fevral 1995ci il

546 Aşağıdakı qanunlardan hansı qüvvәdә olduğu on il müddәtindә aqrar sahәdә sahibkarlıq
münasibәtlәrinin inkişafında әhәmiyyәtli rol oynamış, kәndli tәsәrrüfatlarının tәşkili vә fәaliyyәti ilә
әlaqәdar münasibtlәri tәnzimlәmiş, tәsәrrüfatçılığın digәr formaları ilә yanaşı, onların bәrabәr inkişafı üçün
şәrait yaratmışdır?

•

«Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalçılarına müddәtli vergi güzәştlәri haqqında» Azәrbaycan Respublikasının
2001ci il 27 noyabr tarixli qanunu
«Kәndli (fermer) tәsәrrüfatı haqqında» 1992ci il 8 aprel tarixli Azәrbaycan Respublikası qanunu
«Aqrar islahatın әsasları haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 1995ci il 18 fevral tarixli qanunu
«Sovxoz vә kolxozların islahatı haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 1995ci il 18 fevral tarixi qanunu
«Torpaq islahatı haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 1996cı il 16 iyul tarixli qanunu,

547 Aqrar islahatın әsasları haqqında Azәrbaycan Respublikasının 1995ci il 18 fevral tarixli qanununda
aqrar islahatın mәqsәdi kimi aşağıdakılardan hansı göstәrilmişdir? 1. aqrar bölmәni böhrandan çıxarmaq,
2.iqtisadiyyatı sabitlәşdirmәk 3. yerli resurslardan istifadәnin sәmәrәsini artırmaq; 4. zәruri infrastrukturun
yaradılmasını vә inkişafını tәmin etmәk;5. әhalinin sosialiqtisadi vәziyyәtini yaxşılaşdırmaq 6. tam
mәşğulluğu tәmin etmәk

•

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

548 Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı (20042008ci illәr) nın
qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә çatmaq üçün aşağıdakılardan hasnsı vәzifә kimi Dövlәt Proqramında nәzәrdә
tutulmayıb:

•

investorların regionlara cәlb olunması üçün әlverişli şәraitin yaradılmasını tәmin etmәk;
müәssisәlәrin istehsal fәaliyyәtini bәrpa etmәk vә yeni istehsal müәssisәlәri yaratmaq;
yerli resurslardan istifadәnin sәmәrәsini artırmaq;
regionların inkişafı üçün zәruri infrastrukturun yaradılmasını vә inkişafını tәmin etmәk;
turizm sektorunun sürәtli inkişafını tәmin etmәk;

549 Aqrar islahatın әsasları haqqında Azәrbaycan Respublikasının 1995ci il 18 fevral tarixli qanununa
әsasәn aqrar islahatın әsas istiqamәtlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

yoxsulluq sәviyyәsinin azaldılması vә onun tәdricәn aradan qaldırılması
aqrar bölmәdә yeni mülkiyyәt münasibәtlәrinin formalaşdırılması;
torpaq, meliorasiya vә su tәsәrrüfatının islahatı;
müxtәlif növlü tәsәrrüfatların yaradılması;
aqrar bölmәnin dövlәt tәminatı.

550 Aqrar islahatın әsasları haqqında qanunda aqrar islahatın prinsiplәri kimi hansılar göstәrilmişdir?

•

әtraf mühiti mühafizә tәlәblәrinә әmәl edilmәsi;
respublikanın kәnd tәsәrrüfatı xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması;
aqrarsәnaye kompleksi müәssisәlәrinә, fermer tәsәrrüfatlarına dövlәtin maliyyә yardımı proqramlarının davam
etdirilmәsi
әmtәә istehsalçılarına tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәşkilindә öz mәhsullarına sәrәncam vermәkdә tam sәrbәstliyin tәmin
edilmәsi
dövlәtin iqtisadi siyasәti ilә aqrar islahatın uzlaşması;
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551 Göstәrilәnlәrdәn hancı Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı
(20042008ci illәr) nın әsas mәqsәdlәrinә aiddir?

•

regionlarda istehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin daha da genişlәndirilmәsi vә regionlarda ixrac yönümlü mәhsul
istehsalının stimullaşdırılması
Azәrbaycan Respublikasının regionlarının mövcud potensialından sәmәrәli istifadә etmәkdә regionlarda
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin inkişafı
hamısı
regionlarda mәşğulluğun sәviyyәsinin, xüsusilә gәnclәrin faydalı әmәklә mәşğulluğunun artırılması
regionlarda yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin daha da yaxşılaşdırılması

552 Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı (20042008ci illәr) na
әsasәn Dövlәt Proqramının әsas mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Ayrıayrı regionların inkişaflarında mövcud olan fәrqlәrin aradan qaldırılması vә regionların bәrabәr inkişafının
tәmin edilmәsi
regionlarda mәşğulluğun sәviyyәsinin, xüsusilә gәnclәrin faydalı әmәklә mәşğulluğunun artırılması
regionlarda yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin daha da yaxşılaşdırılması
regionlarda istehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin daha da genişlәndirilmәsi vә regionlarda ixrac yönümlü mәhsul
istehsalının stimullaşdırılması
Azәrbaycan Respublikasının regionlarının mövcud potensialından sәmәrәli istifadә etmәkdә regionlarda
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin inkişafı

553 Aqrar islahatın әsasları haqqında Azәrbaycan Respublikasının 1995ci il 18 fevral tarixli qanununa
әsasәn aqrar islahatın vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir 1. torpaq vә әmlak üzәrindә yeni mülkiyyәt
münasibәtlәrinin formalaşdırılması 2. bazar iqtisadiyyatına uyğun istehsal vә infrastruktur sahәlәrindә
müxtәlif növlü tәsәrrüfatların yaradılması 3. bazar iqtisadiyyatına uyğun istehsal vә infrastruktur sahәlәrindә
müxtәlif növlü tәsәrrüfatların inkişafı ilә istehsal münasibәtlәrinin dәyişdirilmәsi 4. bazar iqtisadiyyatına
uyğun istehsal vә infrastruktur sahәlәrindә müxtәlif növlü tәsәrrüfatların yaradılması vә inkişafı ilә istehsal
münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi.

•

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

554 Aqrar islahatın әsasları haqqında Azәrbaycan Respublikasının 1995ci il 18 fevral tarixli qanununa
әsasәn aqrar islahatın әsas prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansılar aid deyil: 1. dövlәtin iqtisadi siyasәti ilә
aqrar islahatın uzlaşması; 2. islahatın aparılmasında sosial әdalәtin vә könüllüyün tәmin edilmәsi; 3. әmtәә
istehsalçılarına tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәşkilindә öz mәhsullarına sәrәncam vermәkdә tam sәrbәstliyin tәmin
edilmәsi; 4. respublikanın kәnd tәsәrrüfatı xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması; 5. әtraf mühiti mühafizә
tәlәblәrinә әmәl edilmәsi;6. kәndin sosial inkişafı vә әhalinin sosial müdafiәsi.7. aqrarsәnaye kompleksi
müәssisәlәrinә, fermer tәsәrrüfatlarına dövlәtin maliyyә yardımı proqramlarının davam etdirilmәsi 8. kәnd
tәsәrrüfatında bazar prinsiplәrinә әsaslanan sığorta sisteminin tәşkilinin stimullaşdırılması 9. aqrotexservis
xidmәtlәri şәbәkәsinin yaradılmasının dәstәklәnmәsi

•

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

555 Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi öz fәaliyyәtini digәr müvafiq icra hakimiyyәti
orqanları ilә qarşılıqlı әlaqәli surәtdә hәyata keçirir vә tabedir...?

•

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

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

•

Azәrbaycan Respublikası Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Aqrar Islahatlar Komissiyası
Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti

557 Azәrbaycan Respublikasının әrzaq Tәhlükәsizliyi Proqramı nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

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

558 Kәndli (fermer) tәsәrrüfatı haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

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

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

•

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

560 Aşağıdakılardan hansı Torpaq icarәsi haqqında qanuna әsasәn Azәrbaycan Respublikasında torpaqlar
hüquqi vә fiziki şәxslәrә uzunmüddәtә icarәyә verildiyi müddәtdir?

•

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

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

•

25 ilәdәk
15 ilәdәk
35 ilәdәk
45 ilәdәk
5 ilәdәk

562 Torpaq icarәsi müqavilәsi qanunverıcilikdә müәyyәn edilmiş qaydada kim tәrәfdәn dövlәt qeydiyyatına
alınır?

•

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

563 Torpaq icarә müqavilәsindә aşağıdakı nәzәrdә tutulmur?

•

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

564 Xüsusi mülkiyyәtdә olan torpaqların bilavasitә icarәyә verilmәsi mümkündür?

•

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

565 Qanunvericilikdә torpaq bazarında әqdlәrin belә bir növü yoxdur?

•

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

566 Qanunvericiliyә әsasәn torpaq bazarının obyektlәri ola bilәr?

•

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

567 Torpaq bazarının tәnzimlәnmәsindә hüquqi baza hesab edilmir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
“Dövlәt torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi vә yerquruluşu haqqında” qanun
Torpaq islahatı haqqında” qanun
Azәrbaycan Respublikasının Torpaq Mәcәllәsi
“Dövlәt nәzarәti haqqında” qanun

568 Hansı hәrәkәtlәr torpaq qanunvericiliyinә uygundur?

•

hec biri
kәmiyyәt vә keyfiyyәtinә dair mәlumatların tәhrif edilmәsi
torpaq mülkiyyәtçilәrinin Torpaq Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydaları pozmadan әqdlәrin bağlaması
torpaq istifadәçilәri vә icarәçilәri tәrәfindәn özgәnin mülkiyyәtindә olan torpağın alınıbsatılması barәdә әqdlәrin
bağlanması;
torpaq sahәlәrinin özbaşına tutulması vә qanunsuz tikinti aparılması

569 Torpaq Mәcәllәsinin hansı maddәsi torpaq fondunun istifadәsi vә mühafizәsi sahәsindә dövlәtin
vәzifәlәrini әhatә edir

•

38ci maddәsi
26cu maddәsi
18ci maddәsi
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7ci maddәsi
32ci maddәsi

570 Torpaq fondunun istifadәsi vә mühafizәsi sahәsindә dövlәtin vәzifәlәri Azәrbaycan Respublikası Torpaq
Mәcәllәsinin hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır.

•

Qanunun 38ci maddәsinә әsasәn
Qanunun 26cı maddәsinә әsasәn
Qanunun 13cü maddәsinә әsasәn
Qanunun 8ci maddәsinә әsasәn
Qanunun 32ci maddәsinә әsasәn

571 Bәlәdiyyәlәrin ümumi istifadәlәrindә olan torpaqlar Torpaq islahatı haqqında Azәrbaycan Respublikası
Qanununun hansı maddәsindә müәyyәn olunmuşdur?

•

«Torpaq islahatı haqqında» Qanunun 23cü maddәsindә
«Torpaq islahatı haqqında» Qanunun 13cü maddәsindә
«Torpaq islahatı haqqında» Qanunun 7ci maddәsindә
«Torpaq islahatı haqqında» Qanunun 4cü maddәsindә
«Torpaq islahatı haqqında» Qanunun 18ci maddәsindә

572 Bәlәdiyyәlәrin onlara tәhvil verilmiş torpaq üzәrindә mülkiyyәt hüququnu hәyata keçirә bilmәlәri vә
mәhz bu torpaqlar barәdә mübahisәlәri edә bilmәlәrinin qaydaları Bәlәdiyyәlәrin әrazilәri vә torpaqları
haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanunun hansı maddәsindә müәyyәn olunmuşdur?

•

Qanunun 6cı maddәsindә
Qanunun 4cü maddәsindә
Qanunun 3cü maddәsindә
Qanunun 2ci maddәsindә
Qanunun 5ci maddәsindә

573 Torpaq sahәlәrinin girov qoyulmasının (ipotekasının) xüsusiyyәtlәri Azәrbaycan Respublikası Torpaq
Mәcәllәsinin hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

Torpaq Mәcәllәsinin 89cu maddәsindә
Torpaq Mәcәllәsinin 69cu maddәsindә
Torpaq Mәcәllәsinin 59cu maddәsindә
Torpaq Mәcәllәsinin 49cu maddәsindә
Torpaq Mәcәllәsinin 79cu maddәsindә

574 Xüsusi mülkiyyәtdә olan torpaqların anlayışı vә әsas cәhәtlәri Azәrbaycan Respublikası Torpaq
Mәcәllәsinin hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

Torpaq Mәcәllәsinin 89cu maddәsindә
Torpaq Mәcәllәsinin 69cu maddәsindә
Torpaq Mәcәllәsinin 59cu maddәsindә
Torpaq Mәcәllәsinin 49cu maddәsindә
Torpaq Mәcәllәsinin 79cu maddәsindә

575 Torpaq bazarı haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә zaman qәbul edilmişdir?

•

11 mart 2000ci il
15 oktyabr 2001ci il
7 may 1999cu il
5 aprel 1998ci il
19 noyabr 2002ci il

576 Xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrә torpaq sahәlәrinin vәrәsәlik, bağışlama vә ipoteka әqdlәri nәticәsindә
keçәn mülkiyyәt hüququ hansı müddәtdә Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun
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özgәninkilәşdirilir

•

3 il müddәtindә
4 il müddәtindә
6 ay müddәtindә
1 il müddәtindә
2 il müddәtindә

577 Hansı torpaqların ipotekasına yol verilmir1. şәhәrsalma qaydalarına uyğun olaraq binalar vә tikililәr
ucaldılmasına yol verilmәyәn şәhәr torpaqlarının, 2. xüsusi mühafizә olunan әrazilәrdәki torpaqların, 3.
xüsusi istifadә şәraitinә malik zonalardakı sahәlәrin tәrkibindәn dövlәt mülkiyyәtindә olan torpaqların 4.
xüsusi istifadә şәraitinә malik zonalardakı sahәlәrin tәrkibindәn bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan torpaqların. 5.
yaşayış mәntәqәlәrindә ümumi istifadәdә olan torpaqların

•

3,4,6
hamısı
1,3,4
1,5,6
2,3,5

578 Azәrbaycan Respublikası Torpaq bazarı haqqında qanunun 4cü maddәsinә әsasәn, torpaq bazarının
subyektlәrinә aşağıdakılardan kimlәr aiddir? 1. Azәrbaycan Respublikasının bәlәdiyyә orqanları 2.
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri vә vәtәndaşları3. Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
ilә müәyyәn edilmiş hallarda qaydada әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr, 4. Azәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş hallarda xarici hüquqi şәxslәr, 5. Azәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş hallarda beynәlxalq tәşkilatlar vә xarici dövlәtlәrdir.

•

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

579 Torpaq bazarı haqqında qanunun hansı maddәsinә әsasәn, Azәrbaycan Respublikasında torpaq üzәrindә
mülkiyyәt, istifadә vә icarә hüquqları mülkiyyәtçilәrin vә ya onların vәkil etdiyi orqanların qәrarı (şәxslәrin
razılığı) ilә bilavasitә, torpaq hәrracları vә müsabiqәlәri vasitәsilә alınıbsatıla bilәr

•

Qanunun 2ci maddәsinә әsasәn
Qanunun 10cu maddәsinә әsasәn
Qanunun 8ci maddәsinә әsasәn
Qanunun 6cı maddәsinә әsasәn
Qanunun 4cü maddәsinә әsasәn

580 Qanunvericilikdә torpaq bazarında әqdlәrin müxtәlif formaları fәrqlәndirilir. Bunlar aşağıdakılardan
ibarәtdir: 1. torpaq sahәlәrinin alqısatqısı; 2. torpaq sahәlәrinin nizamnamә (pay) fonduna verilmәsi; 3.
torpaq sahәlәrinin girovu (ipotekası); 4. torpaq sahәlәrinin dәyişdirilmәsi vә bağışlanması; 5. torpaq
sahәlәrinin vәrәsilik qaydasında başqasına keçmәsi; 6. torpaq sahәsi üzәrindә istifadә vә icarә hüquqlarının
başqasına keçmәsi;

•

hamısı
3,4,5,6
2,3,5,6
1,2,4,6
1,2,3,4

581 Torpaq bazarı haqqında qanunun 16cı maddәsinә әsasәn, torpaq bazarında qymәtlәrin formalaşmasına
aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir etmir? 1. әqdlәrin növlәri,2. әqdlәrin bağlanması yeri,3. satışın normaları, 4.
bazardakı rәqabәtin sәviyyәsi,5. satış obyektinin tәyinatı, hüquqi statusu, rejimi, torpaqların normativ
qiymәti 6. habelә tәlәb vә tәklif.

•
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•

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

582 Hansı әqdlәr torpaq bazarinda baglanan әqdlәrә aiddir

•

torpaq sahәlәrinin nizamnamә (pay) fonduna verilmәsi;
hamısı
torpaq sahәsi üzәrindә istifadә vә icarә hüquqlarının başqasına keçmәsi;
torpaq sahәlәrinin dәyişdirilmәsi vә bağışlanması;
torpaq sahәlәrinin girovu (ipotekası);

583 Torpaq bazarının subyektlәri kimlәrdir

•

ARnın hüquqi şәxslәri vә vәtәndaşları
qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallarda beynәlxalq tәşkilatlar vә xarici dövlәtlәrdir.
hamısı
qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallarda әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr,
AR –nın bәlәdiyyә orqanları

584 Torpaq sahәsinә mulkiyyәt hüququnu әldә etmiş xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrә hansı müddәtә onu
özgәninkilәşdirmәlidirlәr

•

2 ay müddәtinә
istәdiyi vaxt
2 il müddәtinә
1 il müddәtinә
6 ay müddәtinә

585 Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi haqqında әsasnamәyә әsasәn aşağıdakılardan hansı
nazirliyin vәzifәsi deyil?

•

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

586 Hansı hәrәkәtlәr torpaq qanunvericiliyinә ziddir?

•

Torpaq Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydaları pozmadan әqdlәrin bağlaması (Torpaq Mәcәllәsinin 109cu
maddәsi);
hec biri
torpaqları yaxşılaşdırmaq vә onları külәk, su eroziyasından vә torpaqların münbitliyini pislәşdirәn digәr
proseslәrdәn mühafizә etmәk üçün tәdbirlәrin görülmәsi;
torpağın vәziyyәtinә zәrәrli tәsir göstәrmәyәn obyektlәrin layihәlәşdirilmәsi, tikilmәsi vә istismara verilmәsi;
torpaqların kәmiyyәt vә keyfiyyәtinә dair mәlumatların tәhrif edilmәsi;

587 Hansı prinsip torpaq bazarının tәşkili sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsas prinsiplәrindәndir

•

torpaq bazarının sistemli qaydada tәşkil edilmәsi,
inzibatiәrazi vahidi daxilindә xüsusi mülkiyyәtçilәrin torpaq inhisarçısına çevrilmәsinә yol verilmәmәsi
torpaq әqdlәrinin vә torpaq üzәrindә mülkiyyәt, istifadә vә icarә hüquqlarının dövlәt qeydiyyatının mәcburi
olması,
torpaq bazarında bağlanmış әqdlәrә görә rüsumların ödәniş qaydalarının tәtbiqi
hamısı
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588 Torpaq istifadәçilәri daimi istifadәsindәki dövlәt mülkiyyәtindә olan torpaq sahәlәrini hüquqi şәxslәrin
nizamnamә (pay) fonduna verdiklәri zaman hansı prinsiplәr әsas götürülü

•

hamısına
hüquqi şәxslәrin nizamnamә (pay) fonduna verilmiş torpaq sahәlәrinin vergisi müvafiq qanunvericiliyә uyğun
olaraq tutulur;
dövlәt fondu torpaqlarının istifadәçisi torpaq sahәlәrini hüquqi şәxslәrin nizamnamә (pay) fonduna vermәkdә
sәrbәstdirlәr
dövlәt fondu torpaqlarının sahәlәrini hüquqi şәxslәrin nizamnamә (pay) fonduna vermәsi mәqsәdli vә müddәtlidir,
habelә müqavilә formasında tәsdiq olunur;
hüquqi şәxslәrin nizamnamә (pay) fonduna verilmiş torpaqların tәyinatı üzrә istifadә edilmәdikdә Azәrbaycan
Respublikasının Torpaq Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada geri alınır;

589 Kimlәr torpaq bazarında torpağın mülkiyyәtә alınması ilә bağlı әqdlәr bağlaya bilәrlәr

•

beynәlxalq birliklәr vә tәşkilatlar
hec biri
xarici dövlәtlәr
әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr,
xarici hüquqi şәxslәr,

590 Göstәrilәn torpaq sahәlәrinin hansının ipotekasına icazә verilir

•

dövlәt mülkiyyәtindә olan torpaqların
a) xüsusi mühafizә olunan әrazilәrdәki torpaqlar
hec birinin
yaşayış mәntәqәlәrindә ümumi istifadәdә olan torpaqların
bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan torpaqların.

591 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 86cı maddәsi torpaqların (meşә fondu torpaqlarının)
zibillәnmәsinә vә korlanmasına görә inzibati mәsuliyyәt müәyyәn edir.
Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 90cu maddәsi torpaq üzәrindә mülkiyyәt hüququnu
pozulmasına, torpaqla әlaqәdar qanunsuz әqdlәrin qeydiyyatına vә torpaqları korlamaya görә cinayәt mәsuliyyәti
müәyyәn edir.
Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 89cu maddәsi mülkiyyәtdә vә ya istifadәdә (icarәdә)
olan torpaqların hüdudlarının, mәrz nişanlarının mәhv edilmәsinә görә cinayәt mәsuliyyәti müәyyәn edir.
Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 88ci maddәsi torpaqların dövlәt uçotundan,
qeydiyyatdan gizlәdilmәsi vә keyfiyyәtinә dair mәlumatların tәhrif edilmәsinә görә inzibati mәsuliyyәt müәyyәn
edir.
Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 87ci maddәsi torpaqlardan tәsәrrüfatsızcasına istifadә
edilmәsinә görә inzibati mәsuliyyәt müәyyәn edir.

592 Azәrbaycan Respublikası Torpaq Mәcәllәsinin 110cu maddәsinә әsasәn aşağıda göstәrilәn hansı
hәrәkәtlәrin törәdilmәsindә tәqsiri olan şәxslәr torpaq qanunvericiliyini pozmuş hesab olunurlar. 1. torpaq
istifadәçilәri vә icarәçilәri tәrәfindәn özgәnin mülkiyyәtindә olan torpağın alınıbsatılması, bağışlanması,
torpaq sahәlәrinin özbaşına dәyişdirilmәsi barәdә әqdlәrin bağlanması; 2. torpaq mülkiyyәtçilәrinin Torpaq
Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydaları pozmadan әqdlәrin bağlaması (Torpaq Mәcәllәsinin 109cu
maddәsi); 3. torpaq sahәlәrinin özbaşına tutulması vә qanunsuz tikinti aparılması; 4. torpaqların
zibillәndirilmәsi, istehsalat vә mәişәt tullantıları ilә, kimyәvi vә radioaktiv maddәlәrlә, habelә çirkab suları
ilә çirklәndirilmәsi, bakterialparazitik vә zәrәrli karantin orqanizmlәrlә yoluxdurulması; 5. torpaqları
yaxşılaşdırmaq vә onları külәk, su eroziyasından vә torpaqların münbitliyini pislәşdirәn digәr proseslәrdәn
mühafizә etmәk üçün tәdbirlәrin görülmәsi;

•

3,4,5,
hamısı
2,3,5
1,3,4,
1,2,3
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593 Aşağıdakılardan hansı torpaq bazarının tәşkili sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsas prinsiplәrindәn deyil 1.
torpaq bazarının sistemli qaydada tәşkil edilmәsi, 2. torpaq әqdlәrinin vә torpaq üzәrindә mülkiyyәt, istifadә
vә icarә hüquqlarının dövlәt qeydiyyatının mәcburi olmaması, 3. torpaq bazarı haqqında mәlumatların әldә
edilmәsindә bazar subyektlәrinin hüquq qeyribәrabәrliyinin tәmin olunması, 4. torpaq bazarında bağlanmış
әqdlәrә görә rüsumların ödәniş qaydalarının tәtbiqi, 5. inzibatiәrazi vahidi daxilindә xüsusi mülkiyyәtçilәrin
torpaq inhisarçısına çevrilmәsinә yol verilmәmәsi

•

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

594 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2003cü il 23 oktyabr tarixli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş Dövlәt
mülkiyyәtindә olan torpaq sahәlәrinin hüquqi şәxslәrin nizamnamә (pay) fonduna verilmәsi vә istifadә
Qaydaları a әsasәn torpaq istifadәçilәri daimi istifadәsindәki dövlәt mülkiyyәtindә olan torpaq sahәlәrini
hüquqi şәxslәrin nizamnamә fonduna (pay) şәklindә qoya bilәrlәr. Bu halda aşağıdakı prinsiplәrdәn hansına
riayәt edilmir:

•

dövlәt fondu torpaqlarının istifadәçisi torpaq sahәlәrini hüquqi şәxslәrin nizamnamә (pay) fonduna vermәkdә
sәrbәstdirlәr;
hüquqi şәxslәrin nizamnamә (pay) fonduna verilmiş torpaq sahәlәrinin vergisi müvafiq qanunvericiliyә uyğun
olaraq tutulur;
dövlәt fondu torpaqlarının sahәlәrini hüquqi şәxslәrin nizamnamә (pay) fonduna vermәsi mәqsәdli vә müddәtlidir,
habelә müqavilә formasında tәsdiq olunur;
dövlәt mülkiyyәtindә olan torpaq sahәsi hüquqi şәxslәrin nizamnamә (pay) fonduna tәk istifadә deyil, hәmçinin
sәrәncam vә sahibolma hüququ әsasında verilir;
hüquqi şәxslәrin nizamnamә (pay) fonduna verilmiş torpaqların tәyinatı üzrә istifadә edilmәdikdә Azәrbaycan
Respublikasının Torpaq Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş qaydada geri alınır;

595 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn aşağıdakılardan kimlәr torpaq bazarında torpağın
mülkiyyәtә alınması ilә bağlı әqdlәr bağlaya bilmәzlәr? 1. Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri 2.
Azәrbaycan Respublikasının fiziki şәxslәri 3. әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr, 4. xarici hüquqi
şәxslәr, 5. beynәlxalq birliklәr vә tәşkilatlar 6. xarici dövlәtlәr

•

3,4,5,6
hamısı
2,3,5,6
1,2,4,6
1,2,3,4

596 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?1. Tikililәr, qurğular vә ya müәssisәlәr girov qoyularkәn
girovsaxlayann hәmin obyektlәrin normal fәaliyyәti üçün zәruri olan ölçüdә torpaq sahәsinin dә girov
qoyulmasını (iptekasını) tәlәb etmәk hüququ yoxdur. 2. Torpaq sahәsinin bir hissәsi girov qoyulduqda, hәmin
hissәnin sәrhәdlәri girov qoyulmazdan әvvәl müәyyәn edilmәlidir. 3. әgәr girov qoyan icrasını tәmin etmәk
üçün torpağın girova verildiyi öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsini gecikdirәrsә, girovsaxlayan girovla yüklü
edilmiş torpağı açıq hәrracda satmaq hüququna malik deyildir. 4. Girovsaxlayan xarici hüquqi vә ya fiziki
şәxs olduqda ipoteka müqavilәsindә girovla tәmin edilmiş öhdәlik icra edilmәdikdә, girov qoyulmuş torpaq
sahәsinin әn geci iki il әrzindә mәcburi satılacağı barәdә müddәa әlavә etdirilmәlidir. 5. Kәnd tәsәrrüfatı
tәyinatlı torpaqların ipotekasına yalnız bilavasitә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı ilә әlaqәdar olan
öhdәliklәrin tәmin edilmәsi mәqsәdilә yol verilir.

•

hamısı
2,3,5
1,4,5
1,3,4
3,4,5

597 Investisiya fәaliyyәtindә investor hansı mövqeyi tutmur
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•

hec biri
әmanәtçi
kreditor
alıcı
debitor

598 Deyilәnlәrdәn hansı investisiya fәaliyyәtinin obyektinә daxildir

•

qeyd edilәnlәrin hamısı
İstәnilәn әmlak,
әsas fondlar,
dövriyyә vәsaiti,
qiymәtli kağızlar vә mәqsәdli pul әmanәtlәri,

599 Xarici investisiyalar hansı hallarda millilәşdirilә bilәr:

•

iqtisadi böhran zamanı
Azәrbaycan Respubilkasının xalqına vә dövlәt mәnafelәrinә zәrәr vuran hallarda.
investisiya mühitinin dәyişilmәsi haqda yeni qanun qәbul edildikdә
iqtisadi islahatlar zamanı
siyasi dәyişikliklәrdәn zamanı

600 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında xarici investor kimi çıxış edә bilәr?

•

hamısı
xarici hüquqi şәxslәr
xarici dövlәtlәr
beynәlxalq tәşkilatlar
xarici vәtәndaşlar

601 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin subyekti ola bilәr?

•

xarici ölkәlәrin hüquqi şәxslәri
ARnın hüquqi vә fiziki şәxslәri
hamısı
vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
xarici ölkәlәrin fiziki şәxslәri

602 Investor investisiya fәaliyyәtindә hansı statusda çıxış edә bilmәz?

•

heç biri
kreditor
alıcı
debitor
әmanәtçi

603 Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin aşağıdakı növü vardır?

•

qapalı
xüsusi
şәxsi
dövlәt
beynәlxalq

604 Investisiya riski nәdir?
dövlәt tәrәfindәn edilәn güzәşt
investisiya fәaliyyәtinin mәqsәdәuyğun istiqamәti
arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilә bağlı müәyyәnlik

•
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•

arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilә bağlı qeyrimüәyyәnlik
investisiya fәaliyyәtinin bir mәrhәlәsi

605 Azәrbaycan dövlәti ölkә әrazisindә hansı investisiyaların qorunmasına tәminat verir?

•

heç birinә
dövlәt investisiyalarının
xarici investisiyaların
daxili investisiyaların
bütün investisiyaların

606 Attestasiya tәlәb edәn xüsüsi növ işlәrin yerinә yetirilmәsi zamanı tәlәb olunan lisenziyanın verilmә
qaydalarını aşağıdakılardan hansı müәyyәn edir?

•

İqtisadi inkişaf nazirliyi
Nazirlәr kabineti
Milli Mәclis
Ali mәhkәmә
Maliyyә nazirliyi

607 Azәrbaycan Respublikasında investorlar nәyi müstәqil surәtdә müәyyәn edә bilmәzlәr?

•

fәaliyyәt sahәsini
investisiyanın hәcmini
investisiyanın istiqamәtini
investisiyanın mәqsәdini
investisiyanın növünü

608 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin subyekti ola bilmәz?

•

vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
beynәlxalq tәşkilatlar
xarici ölkәlәrin hüquqi vә fiziki şәxslәri
ARnın hüquqi vә fiziki şәxslәri
xarici dövlәtlәr

609 Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin aşağıdakı növü yoxdur?

•

xarici
özәl
dövlәt
şәxsi
birgә

610 Hansı orqan xarici investisiyaları millilәşdirmә barәdә qәrar qәbul edir

•

Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn qәbul edilir.
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi tәrәfindәn qәbul edilir
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn qәbul edilir
Azәrbaycan Respublikasının Milli Bankı tәrәfindәn qәbul edilir
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn qәbul edilir.

611 İnvestisiya fәaliyyәtinin hansı növü ARda mövcud deyildir

•

dövlәt
özәl
xarici
birgә
şәxsi
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612 İnvestisiya fәaliyyәtinin obyektlәri nә ola bilәr:

•

qeyd edilәnlәrin hamısı
әmlak hüquqları
mülkiyyәt obyektlәri,
intellektual sәrvәtlәr,
elmitexniki mәhsullar,

613 İnvestisiya fәaliyyәtinin obyektlәri nә ola bilәr:

•

İstәnilәn әmlak,
әsas fondlar,
qeyd edilәnlәrin hamısı
qiymәtli kağızlar vә mәqsәdli pul әmanәtlәri,
dövriyyә vәsaiti,

614 İnvestorların tәrkibindәn asılı olaraq investisiya fәaliyyәtinin hansı növü ola bilәr:

•

heç biri.
qeyridövlәt müәssisәlәri, idarәlәri vә tәşkilatları tәrәfindәn hәyata keçirilәn özәl investisiya fәaliyyәti;
dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları, habelә dövlәt müәssisәlәri, idarәlәri vә tәşkilatları tәrәfindәn budcә
vәsaiti, özlәrinin vәsaiti vә borc vәsaitinin hesabına hәyata keçirilәn dövlәt investisiya fәaliyyәti;
xarici vәtәndaşlar, hüquqi şәxslәr, dövlәtlәr vә beynәlxalq maliyyә tәşkilatları, habelә vәtәndaşlığı olmayan
şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn xarici investisiya fәaliyyәti.
hamısı

615 İnvestora nә zaman tәxirә salınmadan, müqabil vә sәmәrәli kompensasiya ödәnilir:

•

denominasiya zamanı
yalnız tәbii fәlakәtlәr vә digәr fövqәladә hallarda
millilәşdirmә vә rekvizisiya zamanı
revalvasiya zamanı
qanunvericilikdә dәyişikliklәr zamanı

616 Xarici investisiyaların rekvizisiyası haqqında qәrarı kim qәbul edir:

•

Rekvizisiya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Milli Bank qәbul edir.
Rekvizisiya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti qәbul edir.
Rekvizisiya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Vergi Nazirliyi qәbul edir.
Rekvizisiya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi qәbul edir.
Rekvizisiya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclis qәbul edir.

617 Xarici investisiyalar kim tәrәfindәn millilәşdirilә bilәr:

•

Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn qәbul edilir.
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi tәrәfindәn qәbul edilir.
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn qәbul edilir.
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn qәbul edilir.
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının Milli Bankı tәrәfindәn qәbul edilir.

618 Valyuta tәnzimi hansı üsullarla hәyata keçirilir?

•

1. ümumi üsulla; 2. xüsusi üsulla
1. fәrdi üsulla; 2. normativ üsulla
1. notrmativ üsulla; 2. bank üsulu ilә
1. dövlәt banklari ilә; 2. özәl banklar
1. fәrdi qaydada; 2. xüsusi qaydada

619 Patient firmalar?
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•

ixtiraçılıq fәallığın maksimum mәnfәәt әldә etmә dövründә iştirak edir.
strategiyaya malik olan firmalardır, iri kapitala, yüksәk sәviyyәli mәnimsәnilmә texnologiyasına malikdir;
mәhsul buraxılışı tәşkilinin enmә mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr;
bazarda mәhdud fәaliyyәt göstәrirlәr, modaların, reklamların vә digәr vasitәlәrin tәsiri ilә tәlәblәri ödәyir;
tәşkilatı funksiyaların hәyata keçirilmәsinә kömәk edәn firmalar;

620 İnvestisiya iqliminә birbaşa vә dolayısı ilә tәsir edәn amillәrә aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

•

qlobal amillәr.
hәrbi amillәr;
iqtisadi amillәr;
siyasi amiilәr
sosialmәdәni amillәr;

621 İnvestisiya fәaliyyәtindә investorun mövqeyi hansıdır

•

heç biri
alıcı
kreditor , ücüncü şәxs
әmanәtçi, tәşkilatcı
әmanәtji, kreditor, alıçı

622 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyektlәrinin ümumi funksiyaları müәyyәn olunarkәn nә әsas götürülür

•

dövlәtlәrarası sazişlәr
hökumәtin qәrarı
baglahmış müqavilә
şirkәtlәrin әsasnamәlәri
müvafiq qanun

623 Xüsüsi növ işlәrlә mәşgul olan vaxt nәyin olması vacibdir?

•

maliyyә resursları
lisenziya
әsasnamә
nizamnamә
qiymәtli kağız

624 Kimlәr investisiya fәaliyyәtini dayandıra bilәr

•

qeyrihökumıt tәşkilatları
investorlar vә sәlahiyyәtli dövlәt orqanları
yalnız sәlahiyyәtli dövlәt orqanları
yalnız mәhkәmәlәr
beynәlxalq tәşkilatların yerli nümayәndәlәri

625 Nә barәdә investor sәrbәst çәkildә qәrar qәbul edir?

•

hamısı
investisiyanın istiqamәti
investisiyanın növü
investisiyanın mәqsәdi
investisiyanın hәcmi

626 Xarici investorlara Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq torpaqdan istifadә
zamanı hansı hüquqlar verilir:
torpağın satılması hüququ verilә bilәr.
torpağın varislik hüququ ilә ömürlük sahibliyә verilmәsi hüququ verilә bilәr.
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•

torpağın mülkiyyәtinә verilmәsi vә ömürlük sahiblik hüququ verilә bilәr.
torpağın icarәsi hüququ verilә bilәr.
torpağın alınması hüququ verilә bilәr.

627 Xarici investisiyalar hansı hallarda rekvizisiya edilә bilәr:

•

denominasiya zamanı
r evalvasiya zamanı
devalvasiya zamanı
yalnız tәbii fәlakәtlәr va digәr fövqәladә hallarda
qanunvericilikdә dәyişikliklәr zamanı

628 Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiә edilmir:

•

hamısından
vergi qanunvericiliyindәki dәyişikliklәrdәn
milli tәhlükәsizliyә, әtraf mühitin vә әhalinin әxlaq vә sağlamlığının müdafiәsinә dair qanunvericilikdә olan
dәyişikliklәrdәn
müdafiәyә qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulan dәyişikliklәrdәn
heç birindәn

629 Xarici investisiyalar nәdәn müdafiә edilmir

•

iqtisadi böhrandan
iqtisadi islahatlardan
investisiya mühitinin dәyişilmәsindәn
vergi sistemindәki vә dәrәcәlәrindәki dәyişikliklәrindәn
siyasi dәyişikliklәrdәn

630 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә dövlәtin
mәqsәdi deyil?

•

hamısı
sosial siyasәt siyasәt yeridilmәsi
elmitexniki siyasәt yeridilmәsi
iqtisadi siyasәt yeridilmәsi
xarici investorların ölkәyә cәlb edilmәsi

631 Azәrbaycan Respublikasında investorlar nәyi müstәqil surәtdә müәyyәn edә bilәrlәr?

•

investisiyanın istiqamәtini
investisiyanın mәqsәdini
investisiyanın hәcmini
hәr birini
investisiyanın növünü

632 Aşağıdakılardan kimlәr Azәrbaycan Respublikasında xarici investor kimi çıxış edә bilmәz?

•

xaricdә yalnız daimi yaşayış yeri olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşları
xarici dövlәtlәr
beynәlxalq tәşkilatlar
xarici vәtәndaşlar
xarici hüquqi şәxslәr

633 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında xarici investisiya ilә bağlı münasibәtlәri tәnzimlәyә
bilәr?

•

heç biri
hamısı
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“Xarici investisiyanın qorunması haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu
“İnvestisiya fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu
beynәlxalq müqavilәlәr

634 Investisiya fәaliyyәtinin dayandırılmasına kimlәr xitam verә bilәr?

•

yalnız sәlahiyyәtli dövlәt orqanları
yalnız investorlar
sәfirliklәr
beynәlxalq tәşkilatların yerli nümayәndәlәri
investorlar vә sәlahiyyәtli dövlәt orqanları

635 Aşağıdakılardan hansı attestasiya tәlәb edәn xüsüsi növ işlәrin yerinә yetirilmәsi zamanı tәlәb olunur?

•

akkreditiv
tәsis aktı
lisenziya
әsasnamә
qiymәtli kağız

636 Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin subyektlәrinin ümumi vәzifәlәri nәyin әsasında
müәyyәn olunur?

•

dövlәtlәrarası sazişlәr әsasında
şirkәtlәrin әsasnamәlәri әsasında
“Әsrin müqavilәsi” әsasında
hökumәtin qәrarı әsasında
müvafiq qanun әsasında

637 Azәrbaycan Respublikasında investisiya qoyuluşu mәqsәdilә maliyyә vәsaiti hansı formada әldә oluna
bilәr?

•

borc
kredit
kredit, borc
kredit, borc, qiymәtli kağız buraxılışı
qiymәtli kağız buraxılışı

638 Azәrbaycan Respublikası әrazisindә bütün investorların fәrqlәnmәyәn cәhәti hansıdır?

•

investisiya fәaliyyәti ilә bağlı müstәsna hüquqlar
investisiya fәaliyyәti ilә bağlı bәrabәr hüquqlar
fәaliyyәt sferasının seçilmәsi
dövlәt qarşısındakı öhdәliklәr
dövlәt tәrәfindәn edilәn güzәşt

639 Rezidentlәrinin xarici ölkәdәki investisiya fәaliyyәti nә ilә tәnzimlәnir?

•

müvafiq xarici dövlәtin qanunvericiliyi ilә
Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilә
BMTnin qәtnamәsi ilә
Azәrbaycan Respublikasının Kostitutsiyası ilә
Beynәlxalq öhdәliklә

640 Investor investisiya fәaliyyәtindә hansı statusda çıxış edә bilәr?
heç biri
әmanәtçi
kreditor
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•

alıcı
әmanәtçi, kreditor, alıcı

641 Investisiya fәaliyyәti nәyi әks etdirir?

•

investisiya müsabiqәsindә iştirakı
reinvestisiyanı
investisiyanın strukturunun müәyyәnlәşdirilmәsini
investisiya resurslarının formalaşdırılmasını
investorun investisiya qoyuluşu ilә bağlı bütün hәrәkәtini

642 Aşağıdakılardan hansı investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericilik aktlarından әlavә mәnbә hesab edilir?

•

podrat müqavilәsi
tәrәfdaşlıq protokolları
investisiya proqramları
beynәlxalq müqavilәlәr
investisiya layihәlәri

643 Kapital qoyuluşları hansı istiqamәtdә reallaşdırılan investisiyaları әhatә edir?

•

bütün istiqamәtlәrdә
elmitәdqiqatların aparılması istiqamәtindә
әsas fondların yaradılması vә tәkrar istehsalı istiqamәtindә
kadrların yenidәn hazırlanması istiqamәtindә
әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi istiqamәtindә

644 İnvestisiya fәaliyyәti nәdir?

•

dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları tәrәfindәn müәssisәlәrә investisiya qoyuluşlarıdır;
uzunmüddәtli elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinә yatırılan pul qoyuluşlarıdır;
vәtәndaşların hәyata keçirdiyi pul qoyuluşlarıdır;
investisiya fәaliyyәti investorların investisiya qoyuluşu vә onun hәyat keçirilmәsi ilә әlaqәdar bütün hәrәkәtlәrin
mәcmusudur;
kommersiya fәaliyyәtlәri üçün xarici vәtәndaşlar tәrәfindәn yatırılan investisiyalardır;

645 İnvestisiya qoyuluşu prosesinin dövlәt tәnzimlәnmәsi aşağıdakı vasitәlәrlә hәyata keçirilir:

•

hamısı.
kredit, qiymәt vә amortizasiya siyasәtlәrinin aparılması
ayrıayrı region, sahә vә istehsalatların inkişafı üçün budcә borclarının, subsiyaların vә subvensiyaların verilmәsi;
vergi dәrәcәlәrinin vә güzәştlәrinin fәrqlәndirildiyi vergi sisteminin tәtbiqi;
antiinhisar tәdbirlәrinin hәyata keçiri1mәsi;

646 İnvestisiya qoyulması nә zaman vә hansı obyektlәrә qadağandır

•

yaradılması vә istifadә edilmәsi qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş sanitariyagigiyena, radiasya, ekologiya,
arxitektura vә digәr normaların tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn obyektlәrә vә vәtәndaşların, hüquqi şәxslәrin vә
dövlәtin qanunla müdafiә edilәn hüquq vә mәnafelәrini pozan obyektlәrә
aşağı rentabelli obyektlәrә
vәtәndaşların, hüquqi şәxslәrin vә dövlәtin qanunla müdafiә edilәn hüquq vә mәnafelәrini pozan obyektlәrә
yaradılması vә istifadә edilmәsi qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş sanitariyagigiyena, radiasya, ekologiya,
arxitektura vә digәr normaların tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn obyektlәrә,
müflis elan edilmiş obyektlәrә

647 Xarici investorlara faydalı qazıntıların kәşfiyatı vә işlәnmәsi hüquqlarının verilmәsi hansı hallarda
mümkündür:
tәsdiqә ehtiyacı olmayan hökumәt müqavilәlәri әsasında
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•

nazirliklәrdә tәsdiq edilmәli olan hökumәt müqavilәlәri әsasında
referendumda tәsdiq edilmәli olan hökumәt müqavilәlәri әsasında
parlamentdә tәsdiq edilmәli olan hökumәt müqavilәlәri әsasında
f irmalarda tәsdiq edilmәli olan müqavilәlәri әsasında

648 Xarici investorlara, investisiyalarla әlaqәdar qanuni әsaslarla xarici valyuta şәklindә әldә etdiklәri
gәlirlәri vә başqa mәblәğlәri, o cümlәdәn kompensasiyaları vә zәrәrin ödәnilmәsi mәblәğlәrini istifadәdә
hansı tәminat verilir.

•

bütün bәndlәrә
digәr valyutalara dәyişmәlәrinә
daxildә özәllәşdirmәdә istifadә etmәlәrinә
xaricә köçürmәlәrinә
reinvestisiya etmәlәrinә

649 Xarici investisiyalar aşağıdakı yollarla hәyata keçirilә bilәr

•

bütün bәndlәr.
müәssisәlәrin, әmlak komplekslәrnnin, binaların, qurğuların, müәssisәlәrdә iştirak payarının, payların, sәhmlәrin,
istiqrazların vә digәr qiymәtli kağızların әldә edilmәsi;
tamamilә xarici investorlara mәxsus olan müәssisәlәr yaradılması;
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri vә vәtәndaşları ilә birlikdә yaradılan müәssisәlәrdә payçılıq iştirakı;
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri vә vәtәndaşları ilә xarici investisiya qoyuluşunun başqa formalarını
nәzәrdә tutan müqavilәlәr bağlanması.

650 Azәrbaycan Respublikasında investisiya qoyuluşu mәqsәdilә maliyyә vәsaiti hansı formada әldә oluna
bilmәz?

•

yalnız kredit vә borc
qiymәtli kağız buraxılışı
borc
kredit
milli valyutanın emissiyası

651 Rezidentlәrinin xarici ölkәdәki investisiya fәaliyyәti tәnzimlәnә bilmәz?

•

hәr biri ilә
“Xarici investisiyanın qorunması haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
“İnvestisiya fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
Azәrbaycan Respublikasının kostitutsiyası ilә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanı ilә

652 Aşağıdakılardan hansı investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericilik aktlarından әlavә mәnbә hesab edilmir?

•

tәrәfdaşlıq protokolları, investisiya proqramları, investisiya layihәlәri
investisiya layihәlәri
investisiya proqramları
tәrәfdaşlıq protokolları
beynәlxalq müqavilәlәr

653 Xaricdә yaşayan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşları hansı halda ölkәdә xarici investor kimi çıxış edә
bilәr?

•

xarici dövlәtdә vәtәndaşlıq әldә etdikdә
daimi yaşadığı xarici dövlәtdә tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq üçün qeydiyyata alındıqda
xarici dövlәtdә fasilәsiz 10 il yaşadıqda
xarici dövlәtdә fasilәsiz 5 il yaşadıqda
xarici dövlәtdә daimi yaşayış yeri olduqda
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654 Nә zaman vә hansı müddәtә qәdәr investisiya fәaliyyәti ilә bağlı müqavilәdә onun bağlandığı zaman
qüvvәdә olmuş qanunvericilik tәtbiq olunur?

•

beynәlxalq konvensiyalara qoşulduqda
sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşu şәraitini yaxşılaşdırdıqda
sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşu şәraitini pislәşdirdikdә
sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşu şәraitini dәyişdirmәdikdә
investor müflüs elan olunduqda

655 Investisiya fәaliyyәtindә beynәlxalq müqavilәlәrin müddüәları nә zaman tәtbiq olunur?

•

investisiya fәaliyyәti dayandırıldıqda
müvafiq qanunda әks olunan qaydalardan fәrqli qaydalar müәyyәn olunduqda
dövlәtin istәdiyi zaman
investorun istәdiyi zaman
müqavilә qüvvәyә mindikdә

656 Qeyridövlәt maliyyәlәsi hesabına reallaşdırılan investisiyalar hansı parametrlәr üzrә dövlәt tәrәfindәn
ekspertiza edilә bilәr?

•

hәr biri
sanitariya
seysmoloji
ekoloji
gigiyena

657 Dövlәt büdcәsi vә büdcәdәnkәnar fondlar hesabına maliyyәlәşәn investisiya layihә vә proqramları hansı
orqan tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş qaydada ekspertiza edilir?

•

yerli icra hakimiyyәti orqanı
qanunverici hakimiyyәti orqanı
mәhkәmә hakimiyyәti orqanı
icra hakimiyyәti orqanı
bәlәdiyyә hakimiyyәti orqanı

658 Respublikamızda әsaslı tikinti işlәrinin aparılması üçün dövlәt investisiyasının reallaşdırılma forması
hansıdır

•

heç biri
subsidiyalaşdırma
regional layihәlәrdә iştirak
dövlәt sifarişi
hamısı

659 Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi hansı vasitәlәrlә reallaşdırıla bilәr?

•

hәr biri vasitәsilә
dövlәt norma vә standartlarının tәtbiqi
dәrәcә vә güzәştlәri ilә fәrqlәnәn vergi sisteminin tәtbiqi
kredit vә amortizasiya siyasәti vasitәsilә
investisiya layihәlәrinin ekspertizasının keçirilmәsi

660 Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә dövlәtin mәqsәdi nәdәn
ibarәtdir?

•

kölgә iqtisadiyyatına qarşı mübarizәdәn
xarici investorların ölkәyә cәlb edilmәsindәn
dövlәtin maliyyә ehtiyatının artırılmasından
inivestorların maraqlarına xidmәt etmәkdәn
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•

vahid iqtisadi, elmitexniki vә sosial siyasәt yeridilmәsindәn

661 Attestasiya tәlәb edәn xüsüsi növ işlәrin siyahısını kim müәyyәn edir?

•

Maliyyә nazirliyi
İqtisadi inkişaf nazirliyi
Xarici işlәr nazirliyi
Nazirlәr kabineti
Milli Mәclis

662 Aşağıdakılardan hansı ETTnin nailiyyәtlәrinin tәtbiqi mәqsәdilә investisiya fәaliyyәtinin bir forması
kimi rallaşdırıla bilәr?

•

heç biri
investisiya layihәsinin işlәnmәsi
innovasiya
reinvestisiya
investisiya portfelinin formalaşdırılması

663 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin ümumi sosial, iqtisadi vә
hüquqi şәrtlәrini müәyyәn edir?

•

Naxçıvan MRnın Ali Mәclisinin qәrarı
İqtisad mәhkәmәsinin qәtnamәsi
Prezident fәrmanı
Nazirlәr kabinetinin qәrarı
Müvafiq fәaliyyәt haqqında qanun

664 Sığortaçıların vә tәkrar sığortaçıların nizamnamә kapitalının minimum mәblәğinin müәyyәn edilmәsi
haqqında Nazirlәr Kabinetinin qәrarı neçәnci ildә qәbul edilib?

•

11 may 2005cü il
14 fevral 2004ci il
20 sentiyabr 2001ci il
26 mart 2003cü il
18 oktyabr 2002cü il

665 Aşağıdakı variantlardan hansı Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyindә mövcuddur?

•

“Müharibә әlillәrinin sığortası haqqında” qanun
“Hәrbi texnikanın, hәrbi qulluqçuların vә ailәlәrinin sığortası haqqında” qanun
“Hәrbi qulluqçuların dövlәt icbari şәxsi sığortası haqqında” qanun
“Dövlәt әmlakının (hәrbi texnikanın) sığortası haqqında” qanun
“Әlillәrin vә sosial pensiyaçıların sığortası haqqında” qanun

666 Barter, qarşılıqlı tәchizat, kommersiya üçbucağı әmәliyyatların hansı növlәrinә aiddir?

•

әmtәә mübadilәsi
gömrük brokeri
kommandit müqavilәsi
kommersiya müqavilәsi
barter

667 Mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә, kollektiv, sәhmdar cәmiyyәt, şәrikli müәssisә sahibkarlıq fәaliyyәtindә

•

sahibkarlıq fәaliyyәtinin kollektiv formalarıdı
sahibkarlıq fәaliyyәtinin qruplarıdı
sahibkarlıq fәaliyyәtinin növlәridi
sahibkarlıq fәaliyyәtindә TMSlәrdi
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sahibkarlıq fәaliyyәtinin fәrdi formalarıdı

668 Fiziki şәxslәr sahibkarlıq fәaliyyәtinin subyekti kimi neçә qrupa bölünür ?

•

7
8
3
6
4

669 Müxbir hesab nәdi?

•

bankların hesabları
vәtndaşların pulları
xarici rezidentlәrin hesabları
müәssisә formaları
firma adları

670 Malın (işin, xidmәtin) bazar qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsi Qaydaları haqqında Azәrbaycan
Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin qәrarı neçәnci ildә qәbul edilib?

•

11 may 2004cü il
6 mart 2003cü il
4 aprel 2002ci il
4 yanvar 2001cü il
5 fevral 2005ci il

671 Qiymәt vә tariflәrin sәrbәstlәşdirilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin
qәrarı neçәnci ildә qәbul edilib?

•

2 may 1994cü il
2 fevral 1995ci il
2 yanvar 1992ci il
2 mart 1993cü il
2 aprel 1991cü il

672 Kiçik sahibkarlığa dövlәt kömәyi haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununun 3cü maddәsinә
әsasәn işçilәrin orta siyahı sayı ticarәt, xidmәt, informasiya vә digәr sahәlәrdә neçә nәfәrәdәkdir?

•

25
35
45
15
55

673 Kiçik sahibkarlığa dövlәt kömәyi haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununun 3cü maddәsinә
әsasәn işçilәrin orta siyahı sayı kәnd tәsәrrüfatında vә elmitexniki sahәdә neçә nәfәrәdәkdir?

•

100
50
30
20
10

674 Kiçik sahibkarlığa dövlәt kömәyi haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununun 3cü maddәsinә
әsasәn işçilәrin orta siyahı sayı sәnaye, nәqliyyat vә tikintidә neçә nәfәrәdәkdir?
100
30

•
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•

50
20
10

675 İnnovasiyaları tәsniflәşdirmәk üçün nәlәr әsas götürülür?

•

potensial; dәrәcә; mühit;
hәyata keçirilmә mexanizmi; inkişaf sәviyyәsi; kapital;
yeniliyin tipi; hәyata keçirilmә mexanizmi; innovasiya proseslәrinin . xüsusiyyәtlәri;
innovasiya proseslәrinin xüsusiyyәtlәri; inkişaf sәviyyәsi; mühit
yeniliyin tipi; inkişaf sәviyyәsi; mühit;

676 Azәrbaycan Respublikasında qiymәtlәr hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında” 2003cü il 30 may tarixli qanunla.
Azәrbaycan Respublikasında Mülki Mәcәllәsi ilә;
“Qiymәtlәr” haqqında 2003cü il 30 mart qanunu ilә;
“Qiymәt vә tariflәr” haqqında 2005ci il 30 iyun qanunu ilә;
Sahibkarlıq fәaliyyәti” haqqında 2003cü il 30 dekabr qanunu ilә;

677 Hansı üsullar qiymәtin tәnzimlәnmәsi üsullarına daxildir

•

dövlәt büdcәsindәn subsidiya vermәk;
qiymәtlәrin sәviyyәsini mәhdudlaşdırmaq;
hәr biri
vergi, gömrük tarifi vә rüsumların dәrәcәlәrini dәyişmәk;
qiymәtlәri tәsdiq etmәk

678 Qiymәtin funksiyaları hansılardır

•

qiymәtin dәyәrdәn kәnarlaşması imkanı ilә әlaqәdar bölüşdürücü funksiyası.
tәsәrrüfatda proporsionallıq vә tarazlılığın tәmin olunması funksiyası
ictimai әmәk mәsrәflәrinin uçotu vә ölçülmәsi funksiyası
qiymәtin stimullaşdırıcı funksiyası.
hamısı

679 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә aşağıdakı qanunlardan
hansılar daxildir? 1. Tәbii inhisarlar haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu 2. Antiinhisar fәaliyyәti
haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu 3. Haqsız rәqabәt haqqında Azәrbaycan Respublikasının
Qanunu 4. Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu 5. Tәnzimlәnәn
qiymәtlәr haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu

•

hamısı
1,2,4
2,3,4
3,4,5
1,2,3

680 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununa әsasәn qiymәt nәdir?

•

mәhsulun (malın, işin, xidmәtin) ona sәrf edilәn dәyәrin pulla ifadәsidir
mәhsulun (malın, işin, xidmәtin) ona sәrf edilәn әmәyin pulla ölçülmәsidir
mәhsulun (malın, işin, xidmәtin) ifadә olunan dәyәridir
mәhsulun (malın, işin, xidmәtin) yaradılmasına çәkilәn xәrcdir
mәhsulun (malın, işin, xidmәtin) ifadә olunan xәrcidir

681 Qiymәt iqtisadi kateqoriya kimi aşağıdakı funksiyalardan hansını hәyata keçirmir?
tәsәrrüfatda proporsionallıq vә tarazlılığın tәmin olunması funksiyası.
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•

ictimai әmәk mәsrәflәrinin uçotu vә ölçülmәsi funksiyası;
qiymәtin fiskal, yәni büdcә gәlirlәrini tәmin etmә funksiyası
qiymәtin dәyәrdәn kәnarlaşması imkanı ilә әlaqәdar bölüşdürücü funksiyası.
qiymәtin stimullaşdırıcı funksiyası

682 Azәrbaycan Respublikasının dövlәt mülkiyyәtindә saxlanılan su obyektlәrinә aşağıdakı variantlardan
hansı aid deyil?

•

azad iqtisadi zonaya daxil olan su obyektlәri
Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan Respublikasına mәnsub olan bölmәsi
xüsusi qorunan su obyektlәri
dövlәt vә yerli әhәmiyyәtli yerüstü vә yeraltı su obyektlәri
sәrhәd su obyektlәri

683 Qiymәtli kağızlarla ticarәtin qaydalarına aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

•

hәrrac mәlumatlarının mәxviliyi
hәrracın keçirilmәsi qaydası vә şәrtlәri
sifarişçilәrin elen olunması qaydaları
mütәxәssislәrin funksiyaları, habelә onlara olan tәlәblәr
hәrrac iştirakçılarına olan tәlәblәr

684 Muzd müqavilindә sifarişçiyә vasitәçilik xidmәtlәri göstәrәn şәxs necә adlanır?

•

broker
makler
biznesmen
icraçı
sahibkar

685 Hansı prinsip qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsinin әsas prinsiplәrinә daxil deyil

•

inflyasiyanın qarşısının alınması, yarana bilәn iqtisadi vә sosial böhranlara yol verilmәmәsi;
hec biri
istehlakçılarının vә istehsalçıların maraqlarının uzlaşdırılması
inhisarçılıq hallarının mәhdudlaşdırılması vә qarşısının alınması
dövlәtin iqtisadi maraqlarına uyğun ölkәnin tәbii sәrvәtlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyinin tәmin olunması

686 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsindә hansı üsullardan istifadә olunur

•

hamısı
dövlәt büdcәsindәn subsidiya vermәk
vergi, gömrük tarifi vә rüsumların dәrәcәlәrini dәyişmәk
imtiyazlı (güzәştli) kreditlәr vermәk
hec biri

687 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında qanunun 6cı maddәsinә әsasәn qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi üsullarına
aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. yarmarkalar tәşkil etmәklә 2. özәllәşdirmә prosesini sürәtlәndirmәklә 3.
proteksionist tәdbirlәrdәn geniş istifadә etmәklә 4. dövlәt büdcәsindәn subsidiya vermәklә; 5. kredit
dәrәcәlәrini dәyişmәklә 6. dövlәt büdcәsinin profisitini artırmaqla 7. vergi, gömrük tarifi vә rüsumların
dәrәcәlәrini dәyişmәklә; 8. imtiyazlı (güzәştli) kreditlәr vermәklә;

•

4,7,8
4,6,7
1,2,3
2,3,5
3,5,8
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688 Aşağıdakılardan hansı doğrudur? 1. Mülkiyyәtçilәr öz әmlaklarını qiymәtlәndirmәk hüququna
malikdirlәr2. әmlakın qiymәtlәndirilmәsi mәsәlәsindә tәşkilati vә mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq
istәnilәn hüquqi şәxslәr sәrbәstdirlәr 3. әmlakın qiymәtlәndirilmәsi mәsәlәsindә fiziki şәxslәr sәrbәst deyillәr
4.mülkiyyәtçilәr öz әmlaklarını qiymәtlәndirmәk hüququndan istәdiklәri vaxt istifadә edә bilәrlәr. 5.
Mülkiyyәtçilәr qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrini mühasibat vә statistika uçotu vә hesabatlarında düzәlişlәr
etmәk üçün istifadә edә bilmәzlәr.

•

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

689 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2001ci il 4 yanvar tarixli qәrarı
ilә tәsdiq edilmiş Malın (işin, xidmәtin) bazar qiymәtinin müәyyәn edilmәsi Qaydaları na әsasәn, malın (işin,
xidmәtin) bazar qiymәti müәyyәnlәşdirilәrkәn istifadә edilәn mәlumat mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

sәlahiyyәtli orqanların, hüquqi vә fiziki şәxslәrin, o cümlәdәn intizamlı vergi ödәyicilәrin rәsmi mәlumatları;
müxtәlif ictimai tәşkilatlar vә şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn sosioloji sorğular nәticәsindә әldә edilәn
mәlumatlar;
respublika daxilindә, zәruriyyәt yarandıqda xarici dövlәtlәrin birja kotirovkaları haqqında rәsmi vә ya kütlәvi
mәlumatlar.
qanunvericiliklә sәlahiyyәtә malik olan ekspertin (mütәxәssisin) rәyi, habelә nәzarәt qaydasında mal alqısının
nәticәlәri, xronometraj qaydasında müşahidә aparılmaqla qeydә alınan qiymәtlәr;
kütlәvi informasiya vasitәlәrinin, müxtәlif nәşrlәrin, «İnternet» sisteminin vә digәr mәnbәlәrin elanları vә reklam
mәlumatları;

690 Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) bazar qiymәtlәri müәyyәnlәşdirilәrkәn qiymәtlәrә tәsir edә bilәn hansı
amillәr nәzәrә alınır? 1. mallara (işlәrә, xidmәtlәri) tәlәb vә tәklifin dәyişmәsi (o cümlәdәn, istehlakçı
tәlәbinin mövsümü olaraq artıbazalması); 2. malların mәnşә ölkәsi, alındığı vә ya tәqdim edildiyi yer;3.
malların (işlәrin, xidmәtlәrin) göndәrilmә şәrtlәri; 4. malların keyfiyyәtinin vә digәr istehlak göstәricilәrinin
sәviyyәsi; 5. malların (işlәrin, xidmәtlәrin) bazarda satışının rәqabatlilik sәviyyәsi 6. malların (işlәrin,
xidmәtlәrin) satıcılarının sayı;

•

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

691 Qiymәtlәrә tәsir edә bilәn hansı amillәrin malların (işlәrin, xidmәtlәrin) bazar qiymәtlәri müәyyәnlәşәn
zaman diqqәtә alınması vacibdir

•

malların mәnşә ölkәsi, alındığı vә ya tәqdim edildiyi yer;
mallara (işlәrә, xidmәtlәri) tәlәb vә tәklifin dәyişmәsi (o cümlәdәn, istehlakçı tәlәbinin mövsümü olaraq artıb
azalması
hamısı
malların keyfiyyәtinin vә digәr istehlak göstәricilәrinin sәviyyәsi;
malların (işlәrin, xidmәtlәrin) göndәrilmә şәrtlәri;

692 Hansı mәlumatlar bazar qiymәtlәri müәyyәnlәşdirilәn zaman nәzәrә alınmır

•

reklam mәnbәlәrinin mәlumatı
bazar qiymәtlәri haqqında rәsmi mәlumat
birja kotirovkaları haqqında rәsmi mәlumat
qeyrihökümәt tәşkilatlarının mәlumatları
vergi ödәyicilәrinin dövlәt vergi orqanlarına verdiklәri mәlumatlar

693 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında qanuna әsasәn qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsinin әsas prinsiplәrinә
aşağıdakılardan hansı daxildir

•
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•

hamısı
inhisarçılıq hallarının mәhdudlaşdırılması vә qarşısının alınması,
istehlakçılarının vә istehsalçıların maraqlarının uzlaşdırılması;
dövlәtin iqtisadi maraqlarına uyğun ölkәnin tәbii sәrvәtlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyinin tәmin olunması;
inflyasiyanın qarşısının alınması, yarana bilәn iqtisadi vә sosial böhranlara yol verilmәmәsi

694 Malın (işin, xidmәtin) bazar qiymәti müәyyәnlәşdirilәrkәn vә tәsbit olunarkәn hansı mәlumatlardan
istifadә edilmir

•

malın (işin, xidmәtin) birja kotirovkaları haqqında rәsmi mәlumat
malın (işin, xidmәtin) bazar qiymәtlәri haqqında rәsmi mәlumat
reklam mәnbәlәrinin mәlumatından
vergi ödәyicilәrinin dövlәt vergi orqanlarına verdiklәri mәlumatlar
qeyrihökümәt tәşkilatlarının mәlumatları

695 әmlakın mәcburi qaydada qiymәtlәndirilmәsi hansı hallarda baş vermir
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı girov mәqsәdlәri üçün istifadә olunduqda;
boşanan әrarvadın birinin әmlakın bölüşdürülmәsi zamanı bu әmlakın dәyәri haqqında mübahisә yarandıqda;
sәhmdar cәmiyyәtlәrinin birlәşdirilmәsi vә ya ayrılması zamanı onlara mәxsus әmlakın dәyәri haqqında mübahisә
yarandıqda;

696 Hansı üsullar qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi üsullarına daxil deyil

•

dövlәt büdcәsindәn subsidiya vermәklә
qiymәtlәrin sәviyyәsini mәhdudlaşdırmaqla;
inhisarçılıq fәaliyyәtini mәhdudlaşdırmaqla
qiymәtlә rentabellik normasının sәviyyәsin mәhdudlaşdırmaqla
qiymәtlәri tәsdiq etmәklә;

697 Qanunvericiliyә әsasәn aşağıdakı hallardan hansında qiymәtlәndiricinin qiymәtlәndirmә obyektindә
qiymәtlәndirmә fәaliyyәti aparmasına mәhdudiyyәtlәr nәzәrdә tutulur vә hәmin obyektin
qiymәtlәndirilmәsini apara bilәr? 1. qiymәtlәndirici qiymәtlәndirmә obyektindә әmlak mәnafeyi olan fiziki
vә ya hüquqi şәxsin tәsisçisisi olduqda 2. qiymәtlәndirici qiymәtlәndirmә obyektindә әmlak mәnafeyi olan
fiziki vә ya hüquqi şәxsin mülkiyyәtçisi olduqda 3. qiymәtlәndirici qiymәtlәndirmә obyektindә әmlak
mәnafeyi olan fiziki vә ya hüquqi şәxsin sәhmdarı olduqda 4. qiymәtlәndirici qiymәtlәndirmә obyektindә
әmlak mәnafeyi olan fiziki vә ya hüquqi şәxsin vәzifәli şәxsi olduqda 5. qiymәtlәndirici qiymәtlәndirmә
obyektindә әmlak mәnafeyi olan fiziki vә ya hüquqi şәxsin vәzifәli şәxslәrinin, sәhmdarlarının vә ya
mülkiyyәtçisinin yaxın qohumu olduqda.

•

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

698 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanunun 5ci maddәsinә әsasәn, hansı halda әmlakın mәcburi
qaydada qiymәtlәndirilmәsi aparılmır:

•

dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı girov mәqsәdlәri üçün istifadә olunduqda;
boşanan әrarvadın birinin vә ya hәr ikisinin tәlәbi ilә әmlakın bölüşdürülmәsi zamanı bu әmlakın dәyәri
haqqında mübahisә yarandıqda;
vәrәsәlik mәsәlәlәri ilә bağlı mübahisәlәrin hәlli zamanı.
müәssisәnin tipinin açıq tipli sәhmdar cәmiyyәti formasından qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәti formasına dәyişdikdә
sәhmdar cәmiyyәtlәrinin birlәşdirilmәsi vә ya ayrılması zamanı onlara mәxsus әmlakın dәyәri haqqında mübahisә
yarandıqda

699 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında qanuna әsasәn qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsinin әsas prinsiplәrinә
aşağıdakılardan hansı aid deyil? #3 1. iqtisadiyyatın prioritet sahәlәrinin intensiv inkişafına investisiya
qoyuluşunun stimullaşdırılması; 2. inhisarçılıq hallarının mәhdudlaşdırılması vә qarşısının alınması,
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istehlakçıların vә istehsalçıların maraqlarının uzlaşdırılması; 3. mәhsulun (malın, işin, xidmәtin) daxili vә
dünya bazar qiymәtlәrinin nәzәrә alınmaması; 4. qiymәtin әmәlә gәlmәsindә iqtisadi cәhәtdәn
әsaslandırılmış xәrclәrin ödәnilmәmәsi; 5. inflyasiyanın qarşısının alınması, yarana bilәn iqtisadi vә sosial
böhranlara yol verilmәmәsi; 6. qiymәt amilinin istiqamәtlәndirici, hәvәslәndirici vә mәhdudlaşdırıcı
tәsirindәn istifadә edilmәmәsi.

•

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

700 Aşağıdakı üsullardan hansı Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında qanunun 6cı maddәsindә qiymәtlәrin
tәnzimlәnmәsi üsulları kimi öz әksini tapmamışdır? 1. qiymәtlәri tәsdiq etmәklә; 2. qiymәtlәrin sәviyyәsini
mәhdudlaşdırmaqla; 3. qiymәtlә rentabellik normasının sәviyyәsin mәhdudlaşdırmaqla; 4. vergi, gömrük
tarifi vә rüsumların dәrәcәlәrini dәyişmәklә; 5. inhisarçılıq fәaliyyәtini mәhdudlaşdırmaqla 6. inflyasiyanın
qarşısını almaqla 7. imtiyazlı (güzәştli) kreditlәr vermәklә;8. dövlәt büdcәsindәn subsidiya vermәklә;

•

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