2203_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2203 Büdcә sistemi
1 Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt hakimiyyәti orqanları vasitәsi ilә dövlәtә mәxsus vәzifә vә
funksiyaların yerinә yetirilmәsi hansı vәsait hesabına maliyyәlәşdirilir?

•

Dövlәt büdcәsi vә bәlәdiyyәlәrin büdcәsi
Dövlәt toplu maliyyә balansı
Dövlәt hakimiyyәti orqanlatrının qanunla tәsdiq edilmiş xüsusi vәsaiti
Dövlәt büdcәsi
Yuxarıda göstәrilәn mәnbәlәrin hamısı

2 Büdcәnin nәdәn ibarәt olduğunu göstәrin

•

Dövlәtin hәr il “Büdcә sistemi haqqında” Qanunu ilә tәsdiq edilәn mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondunun yaradılması
vә istifadә istiqamәtlәrini әks etdirәn plan maliyyә sәnәdi
Müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә özünüidarәetmә orqanları vasitәsi ilә dövlәtә vә bәlәdiyyәlәrә mәxsus vәzifә vә
funksiyaları yerinә yetirmәk üçün lazım olan pul vәsaitinin yığılması vә istifadә olunması üçün әsas maliyyә sәnәdi
Ümumdövlәt maliyyә balansı
Dövlәtin qanunla müәyyәn edilәn mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәrinin siyahısı vә onun xәrclәrinin maliyyәlәşmә
mәnbәlәrini әks etdirәn әsas plan maliyyә sәnәdi

3 İqtisadi әdәbiyyatda büdcәnin aşagıdakı funksiyaları yerinә yetirdiyi göstәrilir:

•

Iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi vә onun inkişafının stimullaşdırılması
ÜDMun bölüşdürülmәsi(yenidәn bölüşdürülmәsi) vә mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondunun yaradılması vә istifadәsi
üzәrindә nәzarәt
Doğru cavab yoxdur
Dövlәtin sosial siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin maliyyә tәminatı
Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı

4 Büdcәnin gәlirlәri vә xәrclәri hansı göstәricilә әsasәn müәyyәn edilir?

•

Tәlәb, tәklif vә әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinә
ÜDMun istehsal hәcminә
Ölkәnin toplu maliyyә balansının göstәricilәrinә
Ölkәnin iqtisadisosial inkişaf proqramının göstәricilәrinә
Tәsәrrüfat subyektlәrinin sosialiqtisadi inkişaf göstәricilәrinә

5 Aşağıda qeyd olunanların hansıları büdcәnin funksiyalarına aiddir?

•

Büdcә tәşkilatlarının smetaları üzrә nәzәrdә tutulan xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsi
Müәssisәlәrin gәlir vә xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi
Büdcәnin gәlirlәri vә xәrclәrini tarazlaşdırmaq
Dövlәtin sosial siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin maliyyә tәminatı
Dövlәtin iqtisadi inkişafının әsas istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk

6 Bunlardan hansılar büdcәnin funksiyalarına aiddir?

•

müәssisәlәrin inkişafının stimullaşdırılması
uçot vә bölüşdürücü
maliyyә sanksiyaları tәtbiq etmәk
büdcәnin gәlirlәri vә xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi
bölüşdürücü vә nәzarәt

7 Dövlәtin sosial siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin maliyyә tәminatı üzrә büdcәnin funksiyası hansı
istiqamәtlәrdә hәyata keçirilir: 1.Dövlәtin bütün infrastruktur sahәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi 2.Elmin vә
tәhsilin inkişaf etdirilmәsi 3.Sәnayenin vә kәnt tәsәrrüfatının tәbii fәlakәtlәrdәn qorunması 4.Sәhiyyәnin

maliyyәlәşdirilmәsi 5.Sosialmәdәni tәdbirlәrin vә digәr sosial sferanın saxlanması xәrclәrinin
maliyyәlәşdirilmәsi 6.Yanğın vә digәr bәdbәxt hadisәlәrdәn dәyәn zәrәrlәrin aradan qaldırılması

•

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

8 İqtisadiyyatın inkişafının tәnzimlәnmәsi vә hәvәslәndirilmәsi (stimullaşdırılması) sahәsindә büdcәnin
funksiyası hansı vәzifәlәri yerinә yetirir? 1.Müәssisәlәrin gәlirlәri vә xәrclәrini tәnzimlәyir 2.Büdcә
vәsaitinin iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri vә regionlar arasında bölüşdürür 3.Müәssisә vә tәsәrrüfat
tәşkilatlarının sәrbәst pul vәsaitlәrini sәfәrbәrliyә alır 4.Tәlәb, tәklif, vә iatehlakın strukturuna tәsir göstәrir
5.Istehsalın artım sürәtinә vә nisbәtlәrinә tәsir göstәrir 6.Müәssisәlәrin әsas vә dövriyyә kapitalını artırır
7.Sәnayeni Kәnt tәsәrrüfatını vә iqtisadiyyatın digәr sahәlәrini inkişaf etdirir 8.Ölkәnin iqtisadiyyatının
inkişafına tәsir göstәrir vә onu tәnzimlәyir

•

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

9 Büdcәnin nәzarәt funksiyası hansı formalarda hәyata keçirilir?

•

Maliyyә aparatı vә Vergi orqanlarının nәzarәti
Dövlәt nәzarәti vә daxili nәzarәt
Büdcәlәrarası maliyyә nәzarәti vә audit
Parlament nәzarәti vә inzibati nәzarәt
Maliyyә aparatının vә Mәrkәzi İcra Hakimiyyәtinin nәzarәti

10 Büdcәnin tarixi iqtisadi kateqoriya kimi fәaliyyәti nә ilә müәyyәn edilir?

•

dövlәtin müdafiә vә soail funksiyalarının meydana gәlmәsi ilә
dövlәtin iqtisadiyyatın inkişafındakı hәlledici rolu ilә
әmtәәpul münasibәtlәrinin meydana gәlmәsi ilә
dövlәtin iqtisadi münasibәtlәrlә müdaxilә etmәsi ilә
dövlәtin yaranması vә inkişafı ilә

11 Büdcәnin gәlirlәrinin yaradılması prosesindә hansı iştirakçılar arasında büdcә münasibәtlәri yaranır?

•

bütün tәsәrrüfat subyektlәri bә bütün әhali arasında
dövlәt müәssisәlәri ilә büdcә tәşkilatları arasında
dövlәt orqanları ilә özәl bölmә arasında
dövlәtlә(bәlәdiyyәlәrlә) vergi ödәyicilәri arasında
bütün tәsәrrüfat subyektlәri arasında

12 Büdcә vasitәsilә ÜDMun bölgüsü zamanı hansı mühüm proseslәr baş verir:

•

doğru cavab yoxdur
gәlirlәrin büdcәlәr arasında bölgüsü vә büdcәlәrin balanslaşdırılması
mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondunun büdcәlәr arasında bölgüsü
büdcәnin gәlirlәrinin yaradılması vә büdcәnin vәsaitlәrinin istifadә edilmәsi
büdcәnin gәlirlәri vә xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi

13 Büdcә vasitәsilә ÜDMun bölgüsü ümumiyyәtlә neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

altı mәrhәlәdәn
çoxsaylı mәrhәlәdәn
dörd mәrhәlәdәn

•

iki mәrhәlәdәn
yeddi mәrhәlәdәn

14 Büdcәnin bölüşdürücü funksiyası hansı formada hәyata keçirilir?

•

büdcә vәsaitinin mәqsәdli proqramlara yönәldilmәsi
dövlәt vә yerli üzünüidarә orqanları sәviyyәsindә mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsait fondlarının yaradılması vә istifadәsi
büdcә xәrclәrinin iqtisadi vә sosial mәqsәdlәrә yünәldilmәsi
gәlirlәrin mәrkәzlәşdirilmiş büdcәlәrә cәlb edilmәsi vә bölüşdürülmәsi
büdcәnin gәlirlәri vә xәrclәri arasında tarazlığın yaradılması

15 Büdcә sistemi haqqında Qanuna әsasәn dövlәt büdcәsinә daxil olan gәlirlәrin formaları hansılardır?
1.Dövlәt vergilәr 2.birbaşa vergilәr 3.tәbii sәrvәtlәrdәn istifadәyә görә alınan haqq 4.dolayı(vasitәli) vergilәr
5.dövlәt әmlakının satışından daxil olan vәsaitlәr 6.qrantlar 7.diqәr gәlirlәr

•

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

16 2015ci il üçün ARnın dövlәt büdcәsinin xәrclәri nә qәdәr tәsdiq edilmişdir?

•

17,6 milyard manat
21,1 milyard manat
20,0 milyard manat
15,7 milyard manat
19,7 milyard manat

17 2015ci il üçün ARnın dövlәt büdcәsinin gәlirlәri nә qәdәr tәsdiq edilmişdir?

•

18,5 milyard manat
19.4 milyadr manat
15,7 milyard manat
16,8 milyard manat
16,0 milyard manat

18 2014ci ildә ARnın dövlәt büdcәsinin xәrclәri ÜDMun neçә faizini tәşkil edir?

•

27,5 faizini
31,7 faizini
28,0 faizini
29.5 faizini
26,8 faizini

19 2010cu ildә ARnın dövlәt büdcәsinin xәrclәri ÜDMun neçә faizini tәşkil edir?

•

28,0 faizini
28,3 faizini
26,8 faizini
29,5 faizini
22,0 faizini

20 2000ci ildә ARnın dövlәt büdcәsinin xәrclәri ÜDMun neçә faizini tәşkil edir?

•

18.0 faizini
16,2 faizini
14,7 faizini
15,2 faizini

17,3 faizini

21 2014ci ildә ARnın dövlәt büdcәsinin gәlirlәri ÜDMun neçә faizini tәşkil etmişdir?

•

32,0 faizini
31,2 faizini
27,4 faizini
29,0 faizini
28,0 faizini

22 2010cu ildә ARnın dövlәt büdcәsinin gәlirlәri ÜDMun neçә faizini tәşkil etmişdir?

•

29,0 faizini
27,4 faizini
16,8 faizini
17,5 faizini
20,8 faizini

23 2000ci ildә ARnın dövlәt büdcәsinin gәlirlәri ÜDMun neçә faizә qәdәrini tәşkil etmişdir:

•

17,5 faizini
15,1 faizini
16,2 faizini
13,5 faizini
16,0 faizini

24 Azәrbaycanda büdcә ili hansı dövrü әhatә edir?

•

cari ilin aprelin 1dәn gәlәn ilin mart ayının 31dәk
yanvarın 1dәn dekabrın 31dәk
yanvarın 1dәn iyulun 31dәk
sentyabrın 1dәn gәlәn ilin avqustun 31dәk
avqustun 1dәn dekabrın 31dәk

25 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә ÜDMun nә qәdәr hissәsi büdcә sistemi vasitәsilә yenidәn bölüşdürülür?

•

5060 faizi
3050 faizi
1520 faizi
1015 faizi
2030 faizi

26 Büdcәnin iqtisadi rolunu dәqiqlәşdirin: 1.Müxtәlif mülkiyyәt formalarının inkişafını maliyyә vәsaiti ilә
tәmin edir 2.Dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün maliyyә bazası yaradır 3.Istehsal bölmәlәri
arasında maliyyә münasıbәtlәrini tәnzimlәyir vә alanslaşdırır 4.ÜDMun bölüşdürülmәsi vasitәsilә dövlәt ilә
iqtisadi subyektlәr vә әhali arasında maliyyә münasibәtlәrini tәnzimlәyir 5.Dövlәtin sosialiqtisadi
siyasәtinin hәyata keçirilmәsi, elmitexniki inkişafın tәmin edilmәsi, әtraf mühitin qorunması vә s.
6.Dövlәtin tarazlı iqtisadisosial inkişafının tәmin edilmәsi vә ölkә әrazisindә mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli
yerlәşdirilmәsi üçün şәrait yaradır 7.Bank vә kredit tәşkilatlarının ssuda fondunun yaradılmasına vәsait
ayrılır 8.Ölkәnin müdafiәsi vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi 9.Bütün maliyyә resurslarının sәmәrәli vә
düzgün istifadәsini tәmin edir

•

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

27 Әsas maliyyә sәnәdi kimi büdcәnin әsas xarakterik cәhәtlәri aşağıdakılardır: 1.Onun tәrtibi әvvәlki ilin
tәcrübәsinә әsaslanır 2. büdcәnin tәrtibi vә icrası elmi cәhәtdәn әsaslandırılır 3.Dövlәtin sosial ehtiyaclarını
tam nәzәrә alır 4.Dövlәtin iqtisadisosial inkişaf proqramına әsaslanır 5.Müәssisәlәrin vә tәşkilatların
maliyyә planlarına әsaslanır 6.Balans formasında tәrtib vә icra edilir 7.Ölkәnin reğional vә mәqsәdli inkişaf
göstәricilәrinә әsaslanır 8.Qanun gücünә malikdironun icrası bütün dövlәt hikimiyyәti, icra orqanları, bütün
hüquqi vә fiziki şәxslәr üçün mәcburidir 9.büdcәnin tәrtibi, müzakirәsi, tәsdiqi vә icrası demokratik
prinsiplәrә әsaslanır

•

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

28 Dövlәtin әsas maliyyә sәnәdi kimi büdcәnin hüquqi rolu nәdәn ibarәtdir: 1.Büdcә münasibәtlәri
iştirakçılarının hüquq vә vәzifәlәrini tәsbit edir 2.Müәssisәlәrin vә tәşkilatların maliyyәlәşmә mәblәğini
müәyyәn edir 3.Dövlәtә lazım olan maliyyә resurslarının hәcmini әks etdirir 4.Dövlәtin vergi siyasәtini
müәyyәn edir 5.Dövlәtin bütün xarici iqtisadi әlaqәlәrini özündә әks etdirir 6.Dövlәtin bütün maliyyә
planlarının balanslaşdırılmasını tәmin edir 7.İqtisadi inkişafin tәnzimlәyicisi kimi çıxış edir 8.Iqtisadi
inkişafın әsas iqtiqamәtlәrini әks etdirir 9.Maliyyә vәsaitinin istifadә istiqamәtlәrini qәti şәkildә müәyyәn
edir

•

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

29 Büdcәnin formalaşması hansı göstәricilәrә әsaslanır?

•

Ümumi daxili mәhsulu artım hәcminә
dövlәtin iqtisadisosial inkişaf proqramlarına
övlәtin daxili vә xarici siyasәtinә
ölkәnin bütün tәsәrrüfat sahәlәrinin inkişafına
Dövlәtin maliyyә resurslarının ümumi hәcminә

30 Büdcәnin funksiyalarını göstәrin: 1. dövlәtin maddi vә maliyyә resurslarının hәcmini müәyyәn edir 2.
ÜDMun bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi 3. ölkәnin regionlarının tarazlı inkişafını tәmin etmәk 4.
iqtisadiyyatın inkişafının dövlәt tәnzimlәnmәsi vә stimullaşdırılması 5. dövlәtin sosial siyasәtinin hәyata
keçirilmәsinin maliyyә tәminatı 6. ölkәnin mәqsәdli investisiyalarının maliyyә tәminatı 7. mәrkәzlәşdirilmiş
pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә istifadәsi üzәrindә nәzarәt 8. dövlәtin maliyyә planlarının
balanslaşdırılması vә әlaqәlәndirilmәsi

•

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

31 Dövlәt büdcәsinin maddi mәnada rolu hansı vәzifәnin bilavasitә yerinә yetirilmәsinә imkan verir

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
ölkәnin ümumi vә regional sosialiqtisadi inkişafı tәmin edilir
rayon vә şәhәrlәrin sosialiqtisadi inkişaf vәzifәlәri maliyyә vәsaiti ilә tam tәmin edilir
müәssisәlәrin vә tәsәrrüfat subyektlәrinin gәlirlәri vә xәrclәrini tәnzimlәyir
ölkәnin maliyyә sisteminin әlaqәlәndirilmәsi vә balanslaşdırılması tәmin edilir

32 Bunlardan hansılarının bilavasitә büdcәnin funksiyalarına aid olduğunu göstәrin

•

doğru cavab yoxdur
iqtisadiyyatın inkişafının tәnzimlәnmәsi vә stimullaşdırılması
dövlәtin gәliri vә xәrclәrini balanslaşdırmaq
iqtisadiyyatı inkişaf etdirmәk vә әhalinin rifahını yaxşılaşdırmaq
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı

33 Aşağıdakilardan hansılar büdcәnin funksiyalarına aiddir?

•

bölüşdürücü vә nәzarәt
uçot vә bölgü
nәzarәt vә maliyyә vәsaitinin düzgün istifadәsi
dövlәtin gәlir vә xәrlәrinin tәnzimlәnmәsi
müәssisәlәrin zәrәrlәrinin ğdәnilmәsi

34 Büdcәnin mahiyyәtini müәyyәn edәn әsas әlamәtlәr hansılardır?

•

doğru cavab yoxdur
qeyd olunanların hamısı
gәlir vә xәrc hissәsindәn ibarәt olan dövlәtin әsas maliyyә planıdır
spesifik xüsusiyyәti olan müәyyәn maliyyә münasibәtlәrini ifadә edir
qanun gücünә malikdir vә pul vәsaiti fondudur

35 Dövlәt büdcәsinin yaranması vә inkişafı nә ilә әlaqәdar olmuşdur?

•

dövlәtin xarici müdaxilәlәrdәn qorunması vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
dövlәtin meydana gәlmәsi vә fәaliyyәt göstәrmәsi
dövlәtin iqtisadi vә sosial mәsәlәlәrin hәllindә rolunun artması
dövlәtin müdafiә qabiliyyәtinin artırılması
dövlәtin tarazlı inkişafinın maliyyә tәminatı

36 Maliyyә kateqoriyası kimi büdcәnin leksikona daxil olması hansı tarixi dövrә tәsadüf edir?

•

XIII әsrlәrdә
XVIII әsrdә
XXI әsrlәrdә
Antik dövrdә
XIIXIII әsrlәrdә

37 İqtisadi vә maliyyә terminin kimi büdcә ilk dәfә hansı ölkәdә tәtbiq edilmişdir?

•

Yunanıstanda
İngiltәrәdә
Fransada
İtaliyada
Almaniyada

38 Dövlәt vә bәlәdiyyә büdcәlәrinin maddi mәnada rolu nәdәn ibarәtdir?

•

ölkәnin iqtisadi vә milli tәhlükәsizliyinin tәminatçısıdır
hәm ümumilikdә dövlәtin, hәm dә onun inzibatiәrazi qurumlarının fәaliyyәt göstәrmәsinin әsas maliyyә mәnbәyidir
dövlәtin iqtisadi vә sosial ehtiyaclarının әsas maliyyә mәnbәyidir
dövlәtin daxili vә xarici tәlәbatının pul vәsaiti ilә tәmin olunmasına şәrait yaradır
dövlәtin iqtisadi inkişafının tarazlı davam etmәsinin әsas maliyyә mәnbәyidir

39 Hansı maliyyә münasibәtlәri büdcәnin mahiyyәtini ifadә edir?

•

dövlәtin vә regionların pul vәsaiti fondlarının proqnozlaşdırılması vә mәqsәdәuyğun istifadәsi
dövlәt vә bәlәdiyyәlәrin mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondunun yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin vә büdcә tәşkilatlarının maliyyәlәşdirilmәsi

vergili gәlirlәrin büdcәyә daxil olması vә xәrclәnmәsi
dövlәtin bütün pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi

40 Azәrbaycan Respublikasının büdcә sisteminә hansı büdcәlәr daxildir :

•

ARnın dövlәt büdcәsi, mәrkәzi büdcә, Naxçıvan büdcәsi
ARnın dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MRnın büdcәsi, yerli büdcә
Yerli büdcәlәr, kәnd bәlәdiyyәbüdcәsi, qәsәbә bәlәdiyyә büdcәlәri
ARnın dövlәt büdcәsi, bәlәdiyyә büdcәsi, yerli büdcә
Naxçıvan MRnın büdcәsi, bәlәdiyyә büdcәsi, yerli büdcәlәr

41 Büdcәnin ümumi funksiyaları hansılardır :

•

Fiksal tәnzimlәyici
Bölgü, nәzarәt
Bölgü fiksal
Sosial hәvәslәndirici, bölgü
Nәzarәt tәnzimlәyici

42 Büdcә prosesinin mәqsәdlәrindәn biridir:

•

Büdcәnin minimum xәrclәrinin tam hesablanması
Büdcә gәlir vә xәrclәrinin minimum dәqiqliklә hesablanması
İqtisadi proqramın hәyata keçirilmәsinә hazırlıq
Maddi vә dövlәt maliyyә ehtiyatlarının müәyyәn edilmәsi
Büdcә gәlirlәrinin hesablanması üçün minimum reallığa yaxınlıq

43 Büdcә sözünün mәnşәyi vә mәnası

•

Fransız sözü, « Çanta » demәkdir
İngilis sözüdür, mәnası « çanta torba »
Latın sözü olub « « rüsum » demәkdir
Yunan sözü, « bәxşiş » demәkdir

44 « Büdcә sistemi haqqında Qanun » nә vaxt tәsdiqlәnib :

•

38900.0
37439.0
Latın sözü olub, « vergi » demәkdir
37804.0
38535.0

45 Büdcә artıqlığı adlanır :

•

Büdcә gәlirlәrinin müәyyәn olunmuş qaydada dövlәt büdcәsinә daxil olmasına
Büdcә gәlirlәrin xәrclәrdәn artıqlığı
Büdcә xәrclәrin gәlirlәrdәn artıqlığı
Büdcә gәlir vә xәrclәrin bәrabәrliyi
İqtisadiyyatın inkişaf tempi

46 Büdcә kәsiri deyilir :

•

Büdcә xәrclәri gәlirlәrdәn artıqlığına
Әsassız emissiya
İqtisadiyyatdakı böhranın büdcә daxilolmalarına mәnfi tәsirinә
Büdcә bәrabәrliyinә
Büdcә gәlirlәrinın xәrclәrdәn artıqlığına

47 Büdcә siyasәtinin әsas istiqamәtlәri aşağıdakılardır:

•

Mәrkәzil hökumәt vә regional hakimiyyәt orqanları arasında optimal münasibәtlәrin yaradılması
Ölkәnin sosial iqtisadi inkişafının әsas istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
Vergi ödәyicilәrinin siyahıya alınmasına nәzarәt
Büdcә kәsiri maliyyә mәnbәlәri müәyyәn edilmәsi
İnhisar malların vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin tәnzimlәnmәsi

48 Büdcә sisteminә ödәnilәn vergi vә rüsumlara aid deyildir :

•

Bәlәdiyyә vergilәri
Kommunal ödәnişlәr
Dövlәt rüsumları
Dövlәt vergilәri
Muxtar respublika vergilәri

49 Gәlirlәrin büdcә hәlqәlәri arasında bölgüsünün hüquqi әsaslarına aid deyil :

•

« Bәlәdiyyә maliyyәsinin әsasları » haqqında AR qanunu
» İnvestisiya fәaliyyәti haqqında » AR qanunu
« Büdcә sistemi haqqında » AR qanunu
AR Konstitusiyası
Vergi Mәcәllәsi

50 Büdcә gәlirlәrinin maddi mәnbәyidir:

•

Dövlәt mülkiyyәtinin realizasiyası
Ölkәnin ÜMDnın vә Milli sәrvәti
Ölkә әrazisinin faydalı qazıntıları
Ölkә әhalisinin әmlakı
Faydalı qazınıların hasıbatı

51 Büdcә gәlirlәrinә daxil deyil:

•

Transfertlәr
Dövlәt qiymәtli kağızlarının sahiblәrinә ödәnilәn faiz
Özәllәşdirilәn müәssisәlәrin satışından daxilolmalar
Әlavә dәyәr vergisi
Aksiz vergisi

52 Dövlәtin sosial siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin maliyyә tәminatı funksiyasına aid edilmir :

•

Sosial sferanın saxlanması xәrclәri
Kommersiya müqavilәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
Sәhiyyә sahәsinin maliyyәlәşdirilmәsi
Elm vә tәhsilin maliyyәlәşdirilmәsi
Sosialmәdәni tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi

53 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında AR qanununda tәsbit edilib:

•

Büdcә quruluşu
Yerli özünüidarәetmәnin büdcә hüquqları
Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcә hüquqları
Dövlәtin büdcә hüquqları
Dövlәt vergilәri

54 Büdcә gәlirlәri hansı növlәrinә bölünür :

•

İnvestisiya vә sosial
Vergi vә qeyrivergi;
Operativ vә kapital;

Büdcә vә büdcәdәnkәnar;
Funksional, iqtisadi vә institusional.

55 Yerli vergilәr vә ödәnişlәrlә bağlı qәrarlar bәlәdiyyә üzvlәrinin nә qәdәr sәs çoxluğu ilә qәbul edilir :

•

1.0
2/3 hissәsi
0.5
0.3
3/4 hissәsi

56 Azәrbaycan Respublikası üçün büdcә ili hansı tarixdәn başlanır :

•

Dekabrın 15dәn etibarәn
Yanvarın 1dәn etibarәn
Oktyabrın 15dәn etibarәn
Aprelin 1dәn etibarәn
Fevralın 1dәn etibarәn

57 Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi dövlәt büdcәsi layihәsinin müzakirәsini hansı tarixdә hәyata
keçirirmәyә başlayır :

•

Sentyabrın 15dәn gec olmayaraq
Oktyabrın 15dәn gec olmayaraq
Dekabrın 15dәn gec olmayaraq
Noyabrın 15dәn gec olmayaraq
Avqustun 15dәn gec olmayaraq

58 Büdcә sisteminin prinsiplәrinә aid deyil :

•

Hüquqilik
Mәxfilik
Aşkarlıq
Vahidlik
Müstәqillik

59 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı federal büdcә quruluşuna malikdir:

•

Böyük Britaniya
İtaliya
Portuqaliya
İspaniya
Fransa

60 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı unitar büdcә quruluşuna malikdir:

•

Kanada
Fransa
Rusiya
ABŞ
AFR

61 Büdcә dövrü nә qәdәr müddәtә reallaşdırılır:

•

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

62 Azәrbaycan Respublikası hansı növ büdcә quruluşuna malikdir :

•

Vilayәt
Unitar
Konfederativ
Federativ
Әyalәt

63 Büdcәnin bölüşüdürücü funksiyası ilә mümkündür:

•

Maliyyә resurslarının toplanması
ÜDMnın vә milliqәlirin bölüşdürülmәsi
Hökumәtin xarici kreditlәr proqramı tәsdiq edilmәsi
Mәrkәzi Bank әmәkdaşlarının hәrәkәtlәrinә nәzarәt etmәk
Әsas maliyyә planı dövlәt tәrәfindәn tәsdiq olunması

64 Unitar dövlәtin büdcә sistemi neçә sәviyyәlidir :

•

5.0
2.0
3.0
1.0
4.0

65 Federativ dövlәtin büdcә sistemi neca sәviyәdәn ibarәtdir :

•

5.0
3.0
2.0
1.0
4.0

66 Büdcә xәrclәrinin istifadәsi vә uçotunun aparılması hansı orqan tәfindәn heyata keçirilir

•

Nazirlәr kabineti vә Maliyyә Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyyin Dövlәt Xәzinadarliğı Agentliyi
Mәrkәzi Bank vә dövlәt xәzinadarlix
Maliyyә Nazirliyi vә Mәrkәzi bank
İqtisadiyyat vә Sanayә Nazirliyi

67 Büdcәnin funksiyalarına aid deyildir:

•

Nәzarәt
İdarәetmә
Tәnzimlәmә
Yenidәn bölgü
Sosial siyasәtin maliyyә tәminatı

68 Dövlәt büdcәsinin kassa icrasını hansı orqan hәyata keçirir:

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Dövlәt xәzinәdarlığı
Vergi Nazirliyi
Milli Mәclis
Gömrük Komitәsi

69 Sosial sığortanın hәyata keçirilmәsi formaları:
müqavilә yolu ilә

•

•

mәcburi vә könüllü (әlavә)
yalnız mәcburi
könüllü, şәxsi
yalnız könüllü

70 Aşağıda ğöstәrinlәrin hansıları sosial sığorta hadisәsi hesab olunur:

•

osial sığorta olunanın sığortalanmış әmlakın mәhv olunması,zәdәlәnmәsi,maddi ziyanın baş vermәsi
sosial sığorta olunanın pensiya yaşına çatması әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi, hamilәlik vә doğum, uşağa
qulluq
yanğınlar, zәlzәlәlәr diqәr tәbii falakәtlәr
tәbii fәlakәtlәrin bütün növlәri
әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinin bütün halları

71 “Ünvanlı dövlәt sosial yardımı haqqında” Qanun nә vaxt qüvvәyә minmişdir:

•

2010cu il yanvarın 1dәn
2004cü il yanvarın 1dәn
2006cı il yanvarın 1dәn
2005ci il yanvarın 1dәn
2007ci il yanvarın 1dәn

72 Ünvanlı dövlәt sosial yardımı nәdir:

•

bütün ailәlәrә dövlәt tәrәfindәn göstәrilәn pul yardımı
işsiz kimi qeydә alınmış şәxslәrә dövlәt tәrәfindәn göstәrilәn pul yardımı
aztәminatlı ailәlәrә dövlәt tәrәfindәn göstәrilәn pul yardımı
әmәk qabiliyyәti olmayan şәxslәrә göstәrilәn pul yardımı
tәnha yaşayan şәxslәrә dövlәt tәrәfindәn göstәrilәn pul yardımı

73 Ünvanlı dövlәt sosial yardımın mәblәği necә hesablanır:

•

ailә üzvlәrinә mәxsus әmlakının dәyәrindәn asılı olaraq hesablanır
ailәnin orta aylıq gәliri ilә hәr bir ailә üzvü üçün ehtiyac meyarının mәcmusu arasında yaranan fәrq mәblәğindә
hesablanır
ailә üzvlәrinin pul vә natural formada natural gәlirlәrinin toplusundan asılı olaraq hesablanır
ailә üzvlәrinin sayından asılı olaraq hesablanır
ailәnin orta aylıq gәlirinә müvafiq olaraq hesablanır

74 Ünvanlı dövlәt sosial yardımın maliyyәşmә mәnbәyi

•

mәcburi dövlәt sosial sığortanın
dövlәt büdcәsinin vәsaiti
mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanının vәsaiti
yerli icra hakimiyyәti orqanlarının vәsaiti
Dövlәt Sosial Müdafiә fondunun

75 Ünvanlı sosial yardımın әsas prinsiplәri

•

әdalәtlilik, fasilәsizlik, operativlik
ünvanlıq, әdalәtlik, bәrabәrlik
ünvanlıq, operativlik, bәrabәrlik
ünvanlıq, fasilәsizlik, operativlik
bәrabәrlik, fasilәsizlik, operativlik

76 Ünvanlı sosial yardım almaq hüququna malikdir

•

birgә yaşayan, ümumi ev tәsәrrüfatına malik şәxslәr
orta aylıq gәliri onlardan asılı olmayan sәbәblәrdәn hәr bir ailә üzvü üçün ehtiyac meyarının mәcmusundan aşağı olan
ailәlәr

bütün ortatәminatlı ailәlәr
bütün ailәlәr
tәnha yaşayan şәxslәr

77 Sәhiyyә sahәsindә çalışan işçilәrin әmәk haqqına daxildir:

•

vәzifә maaşı, elmi vә fәxri adlara görә әlavә ödәnişlәr
bütün ştat işçilәrinә müәyyәn edilmiş vәzifә maaşı, maaşına әlavәlәr, işçilәrә әlavә iş üçün ödәnişlәr, elmi dәrәcә vә
fәxri adlara görә әlavә ödәnişlәr
işçilәrin vәzifә maaşı vә onlara әlavәlәr
bütün ştat işçilәrinә müәyyәn edilmiş vәzifә maaşı
işçilәrin vәzifә maaşı, әlavә iş üçün ödәnişlәr

78 Ümumtәhsil mәktәblәrinin cari xәrclәrinә daxildir:

•

pedaqoji işçilәrin әmәk haqqı, dәftәrxana vә tәsәrrüfat xәrclәri
pedaqoyi işçilәrin, inzibati vә kömәkçi heyәtin әmәk haqqı, tәdris, dәftәrxana vә tәsәrrüfat xәrclәri, ezamiyyәt, xidmәt
sәfәrlәr xәrclәri
pedaqoji işçilәrin, inzibati vә kömәkçi heyәtin әmәk haqqı
pedaqoji işçilәrin әmәk haqqı, tәdris xәrclәri
pedaqoji işçilәrin әmәk haqqı, ezamiyyәt xәrclәri

79 Sekvestr adlanır:

•

büdcә gәlirlәrinin büdcә xәrclәrindәn artıq olan mәblәği
büdcә xәrclәrinin müәyyәn olunmuş qaydada ixtisar edilmәsi
mәqsәdli maliyyә yardımı
büdcә gәlirlәrinin mәblәği
büdcә xәrclәrinin gәlirlә tәmin olunmayan mәblәği

80 Vergi daxilolmalarının hesablanması vә ödәnilmәsinin pul vahidi hansı ola bilәr:

•

avro, dollar vә manat ilә
manatla
dollar vә manatla
dollarla
avro ilә

81 Yerli vergilәr dedikdә, hansı vergilәr başa düşülür:

•

ӘDV vә yol vergisi
Vergi Mәcәllәsi vә müvafiq qanunla müәyyәn edilәn blәdiyyәlәrin qәrarlarına әsasәn tәtbiq edilәn vә bәlәdiyyәlәrin
әrazilәrindә ödәnilәn vergilәr
Vergi Mәcәllәsi nә müvafiq olaraq Naxçıvan MRın qanunu ilә müәyyәn edilәn vә Naxçıvan MRda ödәnilәn vergilәr
hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vә ARın әrazisindә ödәnilmәli olan vergilәr

82 Naxçıvan MR vergilәri dedikdә, hansı vergilәr nәzәrdә tutulur:

•

Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vә ARın әrazisindә ödәnilmәli olan vergilәr
Vergi Mәcәllәsinә nә müvafiq olaraq Naxçıvan MRın qanunu ilә müәyyәn edilәn vә Naxçıvan MRda ödәnilәn
vergilәr
yalnız yol vә mәdәn vergisi
bәlәdiyyә vergilәri
ӘDV vә yol vergisi

83 Dövlәt vergilәri dedikdә, hansı vergilәr nәzәrdә tutulur:
Vergi Mәcәllәsi ilә müvafiq olaraq Naxçıvan MRın qanunla müәyyәn edilәn vә Naxçıvan MRda ödәnilәn vergilәr
bәlәdiyyә vergilәri, Naxçıvan MR vergilәri

•

Naxçıvan MRda vә regionlarda tәtbiq edilәn vergilәr
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilәn vә ARın әrazisindә ödәnilmәli olan vergilәr
fiziki şәxslәrin torpaq vergisi, fiziki şәxslәrin әmlak vergisi

84 Aşağıdakı vergi növlәrindәn hansılar dolayı vergi hesab olunur:

•

ӘDV, mәnfәәt vergisi
ӘDV, aksiz
aksiz, әmlak vergisi
ӘDV, torpaq vergisi
torpaq vә әmlak vergisi

85 Vergi ödәyicilәri sayılırlar:

•

vergi sisteminin işçilәri
vergitutma obyektinin istifadәçilәri
bütün hüquqi şәxslәr
bütün fiziki vә hüquqi şәxslәr
bütün fiziki şәxslәr

86 Vergilәr vergitutma obyektinә görә bölünürlәr:

•

dolayı vә fәrdi
birbaşa vә dolayı
birbaşa vә xüsusi
birbaşa vә real
dolayı vә universal

87 Vergitutma obyekti sayılır:

•

gәlir, mәnfәәt, yığım, әmlak
gәlir, mәnfәәt, әmlak, torpaq, faydalı qazıntılar, tәqdim edilmiş malın dәyәri
mәnfәәt, yığım, müәssisәnin pul fondunun hәcmi
gәlir, mәnfәәt, әmlak, ailә üzvlәrinin sayı
tәqdim edilmiş malın dәyәri, müәssisәnin pul fondunun hәcmi

88 Vergi daxilolmaları necә adlanır:

•

borclunun müqavilәyә әsasәn vermәli olduğu pul mәblәğidir
dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә mәcburi, fәrdi, әvәzsiz köçürülәn ödәnişlәr
dövlәt vә yerli büdcәlәrә könüllü köçürülәn ödәnişdir
qaytarılmaq şәrtilә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә köçürülәn ödәnişdir
müәyyәn pul mәblәğinin ödәnilmәsi üzrә öhdәlikdir

89 Subvensiya nәdir

•

Müәyyәn pul mәblәğının ödәnilmәsi üzrә öhdәlik
Mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin heyata keçirilmәsi üçün dövlәt büdcәsindәn Naxçivan MRnın büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә verilәn maliyyә vәsaiti
Büdcә xәrclәrinin müәyyәn olunmuş qaydada ixtisarlı
Yerli büdcәlәrini nizamlamaq üçün dövlәt büdәsinәn geri qaytarmamaq şәrti ilә verilәn maliyyә vәsaiti
Artiq kağız pulların tәdәvüldәn çıxarılması

90 Dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә onların gәlir vә xәrc tәnzimlәmәk mәqsәdilә әvәzsiz verilәn maliyyә
vәsaiti necә adlanır:

•

vergi
dotasiya
subvensiya

subsidiya
transfert

91 Büdcә xәrclәrinin planlaşdırılması üsulları:

•

fәrdi, ümumi
proqrammәqsәdli, normativli
fәrdi, kombinәlәşdirilmiş
proqrammәqsәdli, xәrc maddәlәrinin elmi әsaslandılması
smeta, balans

92 Büdcә xәrclәrinin tәsnifatı:

•

iqtisadi, tәşkilati, cari
funksional, iqtisadi, inzibatı
cari, funksional, tәşkilati
cari, әsaslı, tәşkilati
әsaslı, iqtisadi, tәşkilati

93 Azәrbaycan Respublikasının vergi sistemi hansı vergilәrdәn ibarәtdir:

•

yalnız dövlәt
dövlәt, muxtar respublika, yerli
muxtar respublika, yerli
dövlәt, yerli
dövlәt, muxtar respublika

94 Büdcә gәlirlәri ibarәtdir:

•

yalnız qeyrivergilәr
vergilәr, qeyrivergilәr, әsaslı daxilolmalar
yalnız vergilәr
әsaslı daxilolmalar, yığımlar
büdcә ssudaları

95 Daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına әvәzsiz verilәn mәqsәdli maliyyә vәsaiti necә adlanır:

•

vergi
qrant
subsidiya
dotasiya
ssuda

96 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt büdcәsindә, Naxçıvan M Rnın büdcәsindә vә yerli büdcәlәrdә
yaradılan ehtiyat fondunun mәblәği büdcә gәlirlәrinin neçә faizi qәdәr ola bilәr:

•

10 faizi
5 faizi
7 faizi
4 faizi
8 faizi

97 Vahid büdcә tәsnifatı hansı maliyyә әmәliyyatlarının müqaisәsi üçün istifadә olunur: 1.büdcә sisteminә
daxil olunan büdcәlәr üzrә 2. büdcә sisteminә daxil olunan büdcә tәşkilatlar üzrә 3. büdcәdәn kәnar fondlar
üzrә 4. büdcә tәşkilatlarının büdcәdәn kәnar әmәliyyatları üzrә
1,2,3
3.4
1,2,4

•

onlardan heç biri
onların hamısı

98 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt büdcәsinin neçә sәviyyәsi var:

•

5.0
2.0
3.0
1.0
4.0

99 Dövlәt büdcәsindә sekvestr nә zaman tәdbiq edilir:

•

büdcә devisiti vә profisiti olmadıqda
büdcә defisiti 30% dәn çox olduqda
büdcәdә profisit 10% olduqda
büdcә defisiti 10% olduqda
büdcә profisiti 30% çox olduqda

100 Büdcәdә sekvestr tәdbiq olunmayan xәrc maddәlәr:

•

satınalmalara ayrılan vәsaitlәr
daxili vә xarici borclara xidmәt
idarәetmә aparatının saxlanması
investisiya qoyuluşları
regional büdcәlәrә dotasiyalar

101 Dövlәt büdcәsinin layihәsini hazırlayarkәn Vergi Nazirliyi hansı mәlumatı tәqdim etmir:

•

cari ildә gözlәnilәn büdcә gәlirinrn qalığıni
tәdiyyә balansının qalığıni
cari ildә gözlәnilәn büdcә gәlirinin mәblәğini
keçәn il әldә edilmiş büdcә gәlirinin mәblәğini
keçәn ildә faktiki büdcә gәlirinin qalığınini

102 Dövlәt büdcәsinin layihәsini hazırlayarkәn İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hansı proqnozu tәrtib etmir:

•

dövlәt vә qeyridövlәt sektorunun proqnozu
vergi mәblәginin proqnozu
investiyaların proqnozu
ÜDM proqnozunu
real artımın proqnozu

103 Dövlәt büdcәsinin gәlir hissәsinә daxil edilmir:

•

gömrük rüsumu
amortizasiya ayırması
dövlәt әmlakının icarә haqqı
mәnfәәt vergisi
özәllәşdirmәdәn daxil olmalar

104 Yerli vergi vә rüsumlara aid deyildir:

•

Kurort resumları
Mәnzil kirayәsi
әmlak vergisi
Inzibati cәrimәlәr
Reklamlara görә haqq

105 Büdcә strategiyasında nәyi nәzәrә almaq zәruridir?

•

idxalixrac gömrük tәnzimlәmәsini
onların hamsını
iqtisadiyyatın prioritet sahәlәrinin inkişafını
daxili sosial problemlәri, iqtisadi artımı vә ölkәnin tәhlükәsizliyini,
vergi sisteminin tәkmil olmasını

106 Büdcә gәlirlәri әsasәn hansı gәlirlәr hesabına formalaşır?

•

hamısı
vergilәr
bank kreditlәri
әsas fәaliyyәtdәn mәnfәәt
sәhmlәr

107 Dövlәt büdcәsinin tәrtibi mәrhәlәsi hansı orqanın qәrarı ilә başlanır:

•

Maliyyә Nazirliyinin qәrarı
Nazirlәr Kabinetinin qәrarı
Iqtisadiyyat Nazirliyinin qәrarı
Milli Mәclisin qәrarı
Vergi Nazirliyinin qәrarı

108 Dövlәt büdcәsinin tәsdiq edilәn göstәricilәrinә aid deyil:

•

transfertlәr
müәssisәlәrin mәnfәәti
Gәlirlәrin büdcәlәr arasında bölgüsü
vergi dәrәcәlәri
Funksional tәsnifat üzrә xәrclәrin mәblәgi

109 Vergilәrin tәtbiqi zamanı hansı hallar baş verir:

•

gәlirlәrin yenidәn bölgüsünә sәbәb olur
bütün qeyd olunanların hamısı
dövlәt büdcәsinә daxil olan vәsaitlәrin hәcminin artmasına sәbәb olur
firmaların vә ev tәsәrrüfatının sәrәncamında olan vәsaitlәrin hәcminin azalmasına sәbәb olur
dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilәn vәsaitlәrin hәcminin artmasına sәbәb olur

110 Büdcә profisitindә artıq vәsait hara yönәldilә bilmәz:

•

mәmurların әmәk haqlarına
gәlәn ilin büdcә gәlirinә
ehtiyat fonduna
dövlәt borcunun ödәnilmәsinә
investisiya kimi iqtisadiyyata

111 Aşağıdakılar könüllü sosial sığorta hüququ olanlardır. Aid olmayanı seçin.

•

bütün idarә, müәssisә vә tәşkilatlarda çalışan işçilәr
heç biri
vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
AR vәtәndaşları
әcnәbilәr

112 Mәcburi dövlәt sosial sığorta müqavilәsi kimlәr tәrәfindәn bağlanır?
Әhali tәrәfindәn

•

•

İşә götürәnlәr tәrәfindәn
Dövlәt tәrәfindәn
İşçilәr tәrәfindәn

113 Sosial sığorta aşağıdakı formalarda hәyata keçirilir?

•

Mütlәq, fakültativ
Mәcburi, könüllü
Fәrdi, ümumi
Real, qeyrireal
Birbaşa, dolayı

114 Sosial tәminat nәdir?

•

fiziki şәxslәrin itirilmiş әmәk haqlarının, gәlirlәrinin vә ya әlavә xәrclәrinin konpensasiya edilmәsinә, habelә
itirilmәsinin qarşısının alınmasına yönәldilmiş tәminat formasıdır.
vәtәndaşların maddi tәminatı vә onlara xidmәt göstәrilmәsi üçün milli gәlirin müәyyәn hissәsi hesabına ictimai
istehlak fondlarının yaradılması vә istifadәsi prosesindә yaranan bölgü münasibәtlәri sistemidir
sosial sığorta olunanların qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan pensiya vә digәr sosial müdafiә hüquqlarının tәminatı üçün
zәruri mәlumatların fәrdi qaydada qeydiyyatının vә uçotunun tәşkilidir
xüsusilә çәtin vәziyyәtdә olan vә kәnardan kömәk olmadan yaşamaq iqtidarında olmayan әhali qrupunun heç olmazsa,
minimum tәlәbatını tәmin etmәyә yönәldilmiş dövlәt siyasәti
büdcә smetası әsasında fәaliyyәti tamamilә vә ya qismәn büdcә vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn, hesablaşma hesabı
olmayan qeyrikommersiya tәşkilatıdır

115 Sosial müdafiә nә demәkdir?

•

fiziki şәxslәrin itirilmiş әmәk haqlarının, gәlirlәrinin vә ya әlavә xәrclәrinin konpensasiya edilmәsinә, habelә
itirilmәsinin qarşısının alınmasına yönәldilmiş tәminat formasıdır.
xüsusilә çәtin vәziyyәtdә olan vә kәnardan kömәk olmadan yaşamaq iqtidarında olmayan әhali qrupunun heç olmazsa,
minimum tәlәbatını tәmin etmәyә yönәldilmiş dövlәt siyasәti
büdcә smetası әsasında fәaliyyәti tamamilә vә ya qismәn büdcә vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn, hesablaşma hesabı
olmayan qeyrikommersiya tәşkilatıdır
vәtәndaşların maddi tәminatı vә onlara xidmәt göstәrilmәsi üçün milli gәlirin müәyyәn hissәsi hesabına ictimai
istehlak fondlarının yaradılması vә istifadәsi prosesindә yaranan bölgü münasibәtlәri sistemidir
sosial sığorta olunanların qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan pensiya vә digәr sosial müdafiә hüquqlarının tәminatı üçün
zәruri mәlumatların fәrdi qaydada qeydiyyatının vә uçotunun tәşkilidir

116 Büdcә tәşkilatı nәdir?

•

sosial sığorta olunanların qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan pensiya vә digәr sosial müdafiә hüquqlarının tәminatı üçün
zәruri mәlumatların fәrdi qaydada qeydiyyatının vә uçotunun tәşkilidir
xәrc smetası әsasında fәaliyyәti tamamilә vә ya qismәn büdcә vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn, hesablaşma hesabı
olmayan qeyrikommersiya tәşkilatıdır.
vәtәndaşların maddi tәminatı vә onlara xidmәt göstәrilmәsi üçün milli gәlirin müәyyәn hissәsi hesabına ictimai
istehlak fondlarının yaradılması vә istifadәsi prosesindә yaranan bölgü münasibәtlәri sistemidir
fiziki şәxslәrin itirilmiş әmәk haqlarının, gәlirlәrinin vә ya әlavә xәrclәrinin konpensasiya edilmәsinә, habelә
itirilmәsinin qarşısının alınmasına yönәldilmiş tәminat formasıdır
xüsusilә çәtin vәziyyәtdә olan vә kәnardan kömәk olmadan yaşamaq iqtidarında olmayan әhali qrupunun heç olmazsa,
minimum tәlәbatını tәmin etmәyә yönәldilmiş dövlәt siyasәti

117 Dövlәt borcunun idarә olunması prosesi necә hәyata keçirilir?

•

borc öhdәliklәrinin hesabatını hazırlamaqla
dövlәt borcalmalarının strategiyasını hazırlamaqla
dövlәt borcunun hәr ay üçün limitini müәyyәn etmәklә
borc mәblәğini müәyyәn etmәklә
maliyyә bazarından vәsaitlәrin toplanmasını müәyyәn etmәklә

118 Dövlәt zәmanәti ilә borc almaq üçün borcalan hansı sәnәdlәri tәqdim etmәlidir?
buraxdığı mәhsullara dair mәlumat

•

•

borcalanın tәşkilatihüquqi formasını müәyyәn edәn sәnәd
kredit tәşkilatı ilә bağlanmış müqavilәnin layihәsi
auditor tәrәfindәn hazırlanmış yoxlama aktı
borc verәnin vә ona xidmәt edәn tәşkilatın bank rekvizitlәri

119 Dövlәt Borcu haqqında Qanunda istifadә olunmuş anlayışlar hansılardır?

•

daxili dövlәt borcu, ictimai borc
xarici dövlәt borcu, daxili dövlәt borcu
bәlәdiyyә borcları
icra orqanlarının borcları
xarici dövlәt borcu, bәlәdiyyә borcu

120 Dövlәt sosial müdafiә fonduna ödәmәlәr hansı mәnbәdәn faizlә tutulur ?

•

yığım fondundan
әmәk haqqı fondundan
mәnfәәtdәn
mәhsulun satışı ilә bağlı mәdaxildәn
ehtiyat fondundan

121 Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu hansı fondun bazası әsasında yaradılmışdır?

•

Әlillәrin sosial müdafiәsi fondu
Pensiya fondu
Mәcburi tibbi sığorta fondu
Dövlәt Neft fondu
Sahibkarlığa kömәk milli fondu

122 Büdcәdәnkәnar fondlar hansı vәsaitlәr hesabına formalaşır?

•

Bütünlüklә bәlәdiyyә büdcәlәrinin vәsaitlәri Dövlәt vә bәlәdiyyә büdcәlәrinin mәcburi tәdiyyәlәri әsasında
Müәssisә, idarә vә tәşkilatların mәcburi tәdiyyәlәri
Nax. MR büdcәsinin müәyyәn olunmuş müvafiq miqdarda vәsaitlәri
Dövlәt büdcәsinin mәcburi ödәnişlәri

123 Sosial tәyinatlı büdcәdәnkәnar fondlara aiddir?

•

Dövlәt Neft Fondu
İcbari tibbi sığorta fondu
Sahibkarlığa kömәk milli fondu
Tәbiәti mühafizә ehtiyyat fondu
Dövlәt yol fondu

124 Büdcәdәnkәnar fondların xüsusiyyәtlәri?

•

Dövlәtә mәxsus olub, Nax. MR büdcәsinә daxildir
Dövlәtә mәxsus olub, lakin büdcә sisteminә daxil olmayan fondlardır.
Büdcә sisteminә daxil olan fondlardır
Dövlәtә mәxsus olub, büdcә sisteminin tәrkibindә formalaşır.
Nә dövlәtә, nә büdcә sisteminә daxil deyil

125 Büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının vәsaitlәrinin xәrclәnmәsinә nәzarәti hansı orqan hәyata keçirir?

•

Prezident administrasiyası
Baş Dövlәt Xәzinәdarlığı
Mәrkәzi Bank
Milli Mәclis
Hesablama Palatası

126 Büdcәdәnkәnar fondların yaradılması mәqsәdi? 1. müәssisәlәrdәn müәyyәn mәblәğdә vәsaitin yığılması
2. әhaliyә sosial xidmәtin genişlәndirilmәsi 3. bәlәdiyyәlәrә mәxsus vәzifә vә funksiyaları yerinә yetirmәk
üçün geridә qalmiş infrastruktur sahәlәrin inkişafının stimullaşdırılması 4. dövlәtin funksiyalarının yerinә
yetirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsi 5. iqtisadiyyatın aparıcı sahәlәrinin әlavә vәsaitlә
tәmin edilmәsi 6. büdcә kәsirinin ödәnilmәsi üçün xarici şirkәtlәrdәn kredit almaq

•

2; 5; 7
2; 4; 6
3; 4; 6
1; 3; 7
1; 3; 5

127 Ümumtәhsil müәssisәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsinә çәkilәn xәrclәrә aşağıdakılardan biri aid deyil?

•

avadanlıq vә inventarın alınması
heç biri
әsaslı tәmir
cari xәrclәr
yeni binaların alınması

128 “Tәhsil qanununa” uyğun olaraq ümumi orta tәhsilә aid olmayan pillәni göstәrin.

•

heç biri
Ali
Әsas
İbtidai
Orta

129 Dövlәt tәhsil sisteminin әsas hissәsi hansı vәsait hesabına maliyyәlәşir?

•

Әhalinin vәsaitlәri hesabına
Dövlәt büdcәnin vәsaiti
Beynәlxalq tәşkilatlar hesabına
Xüsusi vәsait
Yardımlar hesabına

130 Azәrbaycan Respublikasının tәhsil sistemi hansı dövrü әhatә edir?

•

Diplomdan sonrakı tәhsil müddәti, kurs vә seminarlar
Mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәri başlayaraq diplomdan sonrakı tәhsil dә daxil olmaqla
Mәktәbәqәdәr müәssisәlәrdәn başlayaraq ali tәhsilә qәdәr olan dövrü
Orta tәhsil müddәtini
Yalnız ali tәhsilin bakalavr vә magistr pillәsi

131 Aşağıdakılardan biri büdcә maliyyәlәşdirilmәsinin göstәricilәrinә aid deyil.

•

Büdcә xәrclәri ilә bağlı digәr vәzifәlәr
Cәrimә vә sanksiyalar üzrә daxilomalar
Büdcә normaları
Büdcә maliyyәlәşdirilmәsinin prinsiplәri
Büdcә maliyyәlәşdirilmәsinin üsul vә formaları

132 Büdcә xәrclәrinin tәsniflәşdirilmәsinin әlamәtlәrinә aid olmayanı göstәrin.

•

Mәqsәdli tәyinat üzrә xәrclәrin tәsnifatı
Sosial tәsnifat
İnzibatı tәsnifat
İqtisadi tәsnifat
Funksional tәsnifat

133 Cari xәrclәr iki növә ayrılır. Doğru cavabı göstәrin?

•

İcmal, mәrkәzlәşdirilmiş
Fәrdi, ümumi
Proqramlımәqsәdli, normativli
Mütlәq, fakültativ
Әmәliyyat, inzibatiidarәetmә

134 Smeta nәdir?

•

büdcә smetası әsasında fәaliyyәti tamamilә vә ya qismәn büdcә vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn, hesablaşma hesabı
olmayan qeyrikommersiya tәşkilatıdır
dövlәt vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının üzәrinә düşәn vәzifә vә funksiyaların hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk
dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadәsini özündә әks etdirәn әsas
maliyyә planıdır
iqtisadi vә sosial problemlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәsdiq edilmiş mәqsәdli proqramlara uyğun olaraq ayrılan
büdcә vәsaitlәrinin sistemli planlaşdırılmasıdır
müәssisә, idarә vә tәşkilatların saxlanması üçün büdcәdәn ayrılan vәsaitin illik mәblәğini, mәqsәdli istiqamәtini vә
rüblük bölgüsünü ifadә edәn planmaliyyә sәnәdidir

135 Smeta qaydasında büdcәdәn maliyyәlәşәn müәssisәlәrә aşağıdakılardan biri aid deyil?

•

Yerli özünüidarәetmә orqanları
Sәhiyyә idarәlәri vә müәssisәlәri
Mәktәbәqәdәr uşaq tәrbiyә müәssisәlәri
Özәl müәssisәlәr
Hüquqmühafizә, mәhkәmә vә prokurorluq orqanları

136 İcmal xәrc smetası özündә hansı smetaları birlәşdirir?

•

Ümumi vә mәrkәzlәşdirilmiş vә qarışıq
Ümumi, mәrkәzlәşdirilmiş
fәrdi ümumi vә mәrkәzlәşdirilmiş
Fәrdi, mütlәq vә ümumi
Fәrdi, ümumi

137 Fәrdi smetaların xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Baş idarәlәr tәrәfindәn tәrtib edilmәsi
Nazirliklәr tәrәfindәn tәrtib olunması
Eyni tipli tәşkilatlar üçün tәrtib olunması
Mәrkәzlәşdirilmiş qaydada hәyata keçirilmәsi
Ayrıayrı tәşkilatlar üçün tәrtib olunması

138 Büdcә tәşkilatlarının xәrc smetaları hansı göstәricilәr әsasında tәrtib olunur?

•

Tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsinә çәkilәn xәrclәr әsasında
Eyni tipli tәşkilatların göstәricilәri әsasında
Dәyәr әsasında
Heç biri
Natural göstәricilәr vә maliyyә normaları әsasında

139 Fәrdi büdcә normaları hansı növ xәrclәri әhatә edir?

•

ayrıayrı xәrc növlәrini
eyni tipli tәşkilatların xәrclәri
heç biri
mәcmu xәrclәri
tәşkilat üzrә bütövlükdә hesablanmış xәrclәri

140 Fakültativ normalar hansı qurumlar tәrәfindәn tәtbiq olunur?

•

Әhali tәrәfindәn
Yerli icra hakimiyyәti orqanları vә bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn
Nazirliklәr vә baş idarәlәr tәrәfindәn
Beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn
Hökumәt tәrәfindәn

141 Mәcburi normalar tәtbiq olunur?

•

Beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn
Baş idarәlәr tәrәfindәn
Konsitutsiya ilә
Nazirliklәr tәrәfindәn
Hökumәt vә ya yerli icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn

142 Xәrc normalarının hansı növlәri mәlumdur?

•

Fәrdi, mәrkәzlәşdirilmiş
Cari, әsaslı
Fәrdi, ümumi
Dolayı, vasitәli
mәcburi vә fakultativ

143 Büdcә xәrclәrinin planlaşdırılmasının normativ üsulu nә zaman istifadә olunur?

•

İcra orqanından göstәriş gәldiyi zaman
Ehtiyac yarandıqda
İqtisadi vә sosial problemlәrin hәyata keçirilmәsi üçün ayrılan vәsaitlәrin sistemli planlaşdırılması zamanı
Büdcә tәşkilatlarının maliyyәlәşdirilmәsi üçün onların smetasının tәrtibi zamanı
Tәsdiq edilmiş mәqsәdli proqramların hәyata keçirilmәsi üçün ayrılmış vәsaitlәrin qruplaşdırılması zamanı

144 Büdcә tәşkilatlarının xәrclәri hansı sәnәd әsasında planlaşdırılır:

•

İcra orqanının tәqdimatı әsasında
Carı maliyyә planı әsasında
Büdcә layihәsi әsasında
Xәrc smetası әsasında
Qanunvericilik әsasında

145 Büdcә xәrclәrinin planlaşdırılmasının proqramlımәqsәdli üsulu –nun mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

büdcә tәşkilatlarının maliyyәlәşdirilmәsi üçün onların smetasının tәrtibi zamanı istifadә olunur
dövlәt vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının üzәrinә düşәn vәzifә vә funksiyaların hәyata keçirilmәsini tәmin etmәkdәn
ibarәtdir
innovasiya vә investisiya fәaliyyәtini tәmin etmә
büdcә smetası әsasında fәaliyyәtinin tamamilә vә ya qismәn büdcә vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilmәsi
iqtisadi vә sosial problemlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәsdiq edilmiş mәqsәdli proqramlara uyğun olaraq ayrılan
vәsaitlәrin sistemli planlaşdırılması

146 Büdcә xәrclәrinin planlaşdırılmasının әsas üsulları hansılardır?

•

birbaşa, vasitәli
әsaslı, cari
fәrdi, birlәşdirilmiş
mütlәq, fakültativ
proqramlımәqsәdli, normativli

147 Büdcәnin cari xәrclәrinә aid olmayan ödәnişi göstәrin.

•

•

torpaq vә qeyrimaddi aktivlәrin alınması
malların alınması vә xidmәtlәrin haqqının ödәnilmәsi
subsidiyalar, transfertlәr vә zәrәrlә işlәyәn müәssisәlәrә ödәnişlәr
әmәk haqqına üstәlik
faizlәr vә daxili borc üzrә ödәnişlәr

148 Büdcәnin әsaslı xәrclәrinә aid olmayanı göstәrin.

•

Xarici kreditlәrin qaytarılması
dövlәt ehtiyatlarının yaradılması
torpaq vә qeyrimaddi aktivlәrin alınması
malların alınması vә xidmәtlәrin haqqının ödәnilmәsi
uzunmüddәtli kreditlәrin verilmәsi

149 Büdcәnin әsaslı xәrclәrinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

büdcә tәşkilatlarının maliyyәlәşdirilmәsi üçün onların smetasının tәrtibi zamanı istifadә olunur.
iqtisadi vә sosial problemlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәsdiq edilmiş mәqsәdi proqramlara uyğun olaraq ayrılan büdcә
vәsaitlәrinin sistemli planlaşdırılmasını tәmin etmәk
dövlәt hakimiyyәti orqanlarının, yerli özünüidarәetmә orqanlarının, büdcә idarәlәrinin cari xәrclәrini tәşkil edir
dövlәt vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının üzәrinә düşәn vәzifә vә funksiyaların hәyata keçirilmәsini tәmin edir
büdcә xәrclәrinin bir hissәsi olmaqla innovasiya vә investisiya fәaliyyәtini tәmin edir

150 İqtisadi mahiyyәtindәn asılı olaraq büdcә xәrclәrinin tәrkәbini göstәrin?

•

Real, qeyri real
Vasitәli, vasitәsiz
Birbaşa, dolayı
Әsaslı, cari
Maddi, qeyri maddi

151 İstiqamәt vә növlәr üzrә büdcә xәrclәrinin bölgüsünә aid olmayanı seçin.

•

Sosial müdafiә vә sosial tәminat
Elm, tәhsil, sәhiyyә xәrclәri
Ümumdövlәt xәrclәri
Vergilәrin yığılmasına çәkilәn xәrclәr
Kәnd tәsәrrüfatı, meşә tәsәrrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq

152 Büdcә sisteminin әsas tәyinatı nәdәn ibarәtdir?

•

tәmin etmәk
dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә vergi ödәyicisinin öz gәlir vә imkanlarına uyğun iştirak etmәsi
tәbii resurslardan istifadәyә görә dövlәtә ödәnilәn vә korlanmış tәbii vәziyyәtin konpensasiyası vә bәrpasına
yönәldilmiş haqqdan ibarәtdir
dövlәt vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının vәzifә vә funksiyaların hәyata keçirilmәsini maliyyә vәsaitilә
istiqamәt vә növlәr üzrә büdcә xәrclәrini qruplaşdırmaq

153 Azәrbaycan Respublikasında vergi sistemi neçә sәviyyәdәn ibarәtdir vә hansılardır?

•

2; bәlәdiyyәlәrin vergilәri vә yerli vergi
3; dövlәt vergilәri, Naxçıvan MR. Vergilәri, yerli vergilәr
2; dövlәt vergisi vә yerli vergi
3; müәssisәlәrin vergilәri, yerli vergi, dövlәt vergisi
1;bәlәdiyyәlәrin vergilәri

154 Mәnfәәt vergisinin ödәyicilәri kimlәrdir? 1. Dövlәt müәssisәlәri 2. Qeyridövlәt müәssisәlәri 3.Rezident
ödәyicilәr 4.Rәsmi ödәyicilәr 5.Qeyrirezident ödәyicilәr

•

2.5

•

3.5
2.4
1.3
1.4

155 Dövlәt büdcәsinin kәsiri artarsa nә baş verә bilәr?

•

Idxalixrac balansı pozular
daxili vә xarici dövlәt borcları artar
vergi dәrәcәlәri artar
inflyasiya sәviyәsi yüksәlәr
dövlәt borcunun faiz dәrәcәsi artar

156 Xәzinәdarlığın nәzarәt sahәsinә aid olmayanı göstәr?

•

Büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarına nәzarәt
Dövlәt Sığorta Şirkәtinә nәzarәt
Dövlәt maliyyәsinin vәziyyәtinә nәzarәt
Dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәr hissәsinә nәzarәt
Daxili vә xarici dövlәt borclarının vәziyyәtinә nәzarәt

157 Dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin әsas hissәsini hansı vәsait tәşkil edir?

•

Sosial ödәnişlәr
Vergilәrdәn daxilomalar
Qeyri – vergi gәlirlәri
Әsaslı ödәnişlәr
Transfertlәr

158 Fiskal siyasәtin tәrkibinә nә daxildir?

•

Beynәlxalq siyasәt
Büdcәvergi siyasәti
Qiymәt siyasәti
Pulkredit siyasәti
Valyuta siyasәti

159 Müәssisәnin ödәdiyi birbaşa vergilәrә aiddir ?

•

dövlәt rüsumları
mәnfәәt vergisi
aksizlәr
ӘDV
gömrük vergisi

160 Gәlir vergisi hansı dәrәcәlәrlә hesablanır?

•

14%; 20%; 35%
14%; 25%
12%; 30%; 35%
12%; 35%
12%; 20%; 30%

161 Torpaq vergisinin ödәyicilәri kimlәrdir?

•

hәyәtyanı torpaq sahәlәri olanlar
mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә torpaq sahәsi olan bütün fiziki vә hüquqi şәxslәr
ancaq torpaq sahәsi olan bütün hüquqi şәxslәr
ancaq torpaq sahәsi olan bütün fiziki şәxslәr

torpaq sahәlәrindәn yalnız sahibkarlıq mәqsәdi üçün istifadә edәn şәxslәr

162 Hansı vergi yerli vergiyә aid deyildir?

•

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

163 Aşağıda qeyd olunan hansı sәnәd büdcәnin icrasında әsas operativ sәnәd sayılır?

•

büdcә müәssisәlәrinin sifarişi
büdcәnin gәlir vә xәrclәr cәdvәli
tәsdiq edilmiş büdcә layihәsi
büdcәnin smeta xәrclәri
büdcәnin gәlir vә xәrclәr balansı

164 Vergi mәcәllәsinә әsasәn hansı vergi yerli vergiyә aid deyildir?

•

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

165 Büdcә profisiti nәdir?

•

gәlirlә xәrclәrin qeyri bәrabәrliyi
gәlirin xәrclәri üstәlәmәsi
xәrclәrin gәliri üstәlәmәsi
gәlirin xәrclәrә bәrabәrliyi

166 Fiziki şәxslәr gәlir vergisini hansı büdcәyә ödәyirlәr ?

•

80%dövlәt büdcәsinә, 20%yerli büdcәyә
dövlәt büdcәsinә
yerli büdcәyә
50% yerli büdcәyә, 50% dövlәt büdcәsinә
büdcәdәnkәnar fondlara

167 Büdcә prosesi nәdir ?

•

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

168 Hansı növ tәdiyyәlәr birbaşa vergilәrә aid deyildir ?

•

gәlir vergisi
ӘDV
әmlak vergisi
mәnfәәt vergisi
torpaq vergisi

169 Vergilәrin ödәnilmәsi mәrhәlәsindә hansı növ nәzarәt hәyata keçirilir ?

•

qabaqcadan vә sonrakı
cari
sonrakı
qabaqcadan
qabaqcadan vә cari

170 Dövlәt borcu hansı mәnbәlәr hesabına ödәnilir ?

•

dövlәt sığorta şirkәtlәrinin vәsaiti hesabına
dövlәt büdcәsinin vәsaitlәri hesabına
dövlәt müәssisәlәrinin vәsaitlәri hesabına
mәqsәdli büdcәdәnkәnar pul fondlarının hesabına

171 Dövlәt büdcәsindә hansı vәziyyәt daha әlverişli sayılır ?

•

büdcәnin gәlir hissәsinin tam icra edilmәsi
gәlirin xәrclәrә bәrabәrliyi
xәrclәrin gәliri üstәlәmәsi
gәlirin xәrclәri üstәlәmәsi
büdcәnin xәrclәr hissәsinin qismәn icra edilmәsi

172 Xәzinәdarlıq hansı orqanın tabeliyindәdir ?

•

Mәrkәzi Bankın
Maliyyә Nazirliyinin
Parlamentin
Nazirlәr Kabinetinin
Prezident aparatının

173 Büdcә sistemi hansı prinsipә әsaslanır:

•

büdcә xәrclәrinin azaldılması
büdcәnin tarazlaşdırılması
büdcәnin tarazlaşdırılması
büdcә vәsaitinin formalaşması
büdcәlәrin bәrabәrliyi

174 Dövlәt büdcәsinin kәsiri artarsa nә baş verә bilәr?

•

ixracat azalar
dövlәt borcları artar
vergi dәrәcәlәri artar
inflyasiya artar
kredit faizi artar

175 Hansı vergilәr müәyyәn edilmişdir?

•

dövlәt vergilәri, gömrük vergilәri, rüsumlar
dövlәt şmvergilәri, bәlәdiyyә vergilәri Nax. Muxtar Respublika vergilәri
әhalidәn vergilәr, mәnfәәt vergisi
gömrük vergilәri, rüsumlar
Muxtar Respublika vergilәri, rüsumlar

176 Dövlәt büdcәsinin kassa icrası hansı orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Gömrük Komitәsi
Dövlәt Xәzinәdarlığı
Vergilәr Nazirliyi
Baş büdcә idarәsi

Mәrkәzi Bank

177 Vergilәrin müәyyәn edilmәsinin әsas şәrtlәrini göstәrin:

•

vergi obyekti, vergi subyekti
vergitutma bazası, vergi dövrü
vergi güzәştlәri, vergi müddәti
vergi subyekti, vergi obyekti
vergi dәrәcәsi vergi güzәştlәri

178 Dövlәt rüsumu hansı hallarda tutulur?

•

kommunal xidmәtlәrә görә
notarial kontorları vә dövlәt orqanları tәrәfindәn notarial hәrәkәtlәrin aparılması
borc öhdәliyi baş verdikdә
mәhsul alqısatqısı olduqda
idxalixrac әmәliyyatları vә mәhsul satışı zamanı

179 Dotasiya qaydasında maliyyәşmәnin xarakterik cәhәti

•

Doğru cavab yoxdur
mәqsәdli xarakter daşımır
Qismәn mәqsәdli xarakter daşıyir
mәqsәdli xarakter daşıyir
Mәqsәdli istifadә edilmәdikdә qeri qaytarılır

180 Yerli büdcәnin gәlirlәrinә aid olmayanı göstәr

•

Fiziki şәxslәrdәn torpaq vergisi
Hüquqi şәxslәrdәn torpaq vergisi
Küçә reklamlarının yerlәşdirilmәsi vә yayımı üçün ödәniş
Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisә vә tәşkilatlardan mәdәn vergisi
Dövlәt әhәmiyyәtli tәdbirlәrin xәrclәrinin ödәnilmәsi üçün maliyyә vәsaiti

181 Vergitutma prosesindә müәyyәn prinsiplәr nәzәrә alınır. Aid olmayanı seçin.

•

Sәmәrәlilik prinsipi
Nәzarәt prinsipi
Vergi ödәyicilәrinin maraq vә imkanlarının nәzәrә alınması prinsipi
Әdalәtlilik prinsipi
Tarazlıq prinsipi

182 Proqressiv vergi nәyә deyilir?

•

heç bir qarşılıqlı tәminat olmadan sistematik şәkildә dövlәtә ödәnilәn vәsait olması
vergi mәzәnnәsinin gәlirlәrin sәviyyәsinin artıb azalmasından asılı olaraq dәyişdirilmәsi
vergi mәzәnnәlәrinin gәlirlәrin sәviyyәsi ilә tәrs mütәnasiblik tәşkil etmәsi
gәlirlәrin sәviyyәsindәn asılı olmayaraq orta vergi mәzәnnәsi dәyişilmәzliyi
xidmәtdәn istifadәyә vә ya fәaliyyәti hәyata keçirmәk hüququna görә dövlәtә ödәnilәn vәsaitin tәhlil edilmәsi

183 Reqressiv verginin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

xidmәtdәn istifadәyә vә ya fәaliyyәti hәyata keçirmәk hüququna görә dövlәtә ödәnilәn vәsaitin tәhlili
vergi mәzәnnәlәrinin gәlirlәrin sәviyyәsi ilә tәrs mütәnasiblik tәşkil etmәsini
gәlirlәrin sәviyyәsindәn asılı olmayaraq orta vergi mәzәnnәsinin dәyişilmәzliyini nәzәrdә tutur
heç bir qarşılıqlı tәminat olmadan sistematik şәkildә dövlәtә ödәnilәn vәsait olması
vergi mәzәnnәsinin gәlirlәrin sәviyyәsinin artıb azalmasından asılı olaraq dәyişdirilmәsindәn

184 Proporsional vergi nәyi nәzәrdә tutur?

•

vergi mәzәnnәlәrinin gәlirlәrin sәviyyәsi ilә tәrs mütәnasiblik tәşkil etmәsini
gәlirlәrin sәviyyәsindәn asılı olmayaraq orta vergi mәzәnnәsinin dәyişilmәzliyini
heç bir qarşılıqlı tәminat olmadan dövlәtә ödәnilәn haqqı
vergi mәzәnnәsinin gәlirlәrin sәviyyәsinin artıb azalmasından asılı olaraq dәyişdirilmәsini
xidmәtdәn istifadәyә vә ya fәaliyyәti hәyata keçirmәk hüququna görә dövlәtә ödәnilәn vәsaiti

185 Aşağıdakılardan hansılar vergiyә cәlb etmәnin tipinә aiddir? 1. Prosessual 2. Proporsional 3.Reqressiv 4.
Real 5. Proqressiv 6. Maddi

•

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

186 Vergilәrin növlәri:

•

Proqressiv, reqressiv
Birbaşa, vasitәli
Vasitәsiz, birbaşa
Rәsmi, qeyrirәsmi
Әsaslı, әsassız

187 Vergi sistemini әhatә edәn göstәricilәri qruplaşdırın. 1. Vergi artıqlığı 2. Vergi haqqları 3. Vergi dәrәcәsi
4. Proqressiv vergi 5. Vergi subyekti

•

2.5
3.5
2.4
1.3
1.4

188 Vergi mәzәnnәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

Vergi tipi
Vergi mәblәğinin hesablanma faizi
Vergiyә cәlb edilәn vәsaitin forması
Vergi ödәyicisi
Vergi mәblәğinin tәqdim olunma forması

189 Vergilәrin tәnzimlәyici funksiyası vasitәsilә hansı fәaliyyәt hәyata keçirilir?

•

dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün ayrıayrı fiziki vә hüquqi şәxslәrin gәlirlәrinin müәyyәn
hissәsinin dövlәt büdcәsinә cәlb etmәk
vergilәr, tәkrar istehsal prosesinә onun artımını stimullaşdırmaq vә ya lәngitmәklә tәsir göstәrir, kapital yığımın
güclәndirir
gәlirin, әhalinin ayrıayrı kateqoriyaları arasında yenidәn bölgüsünü tәmin etmәk
dövlәt tәrәfindәn müәssisәlәrin vә vәtәndaşların maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
tәbii resurslardan istifadәyә görә dövlәtә ödәnilәn vә korlanmış tәbii vәziyyәtin bәrpasını tәmin etmәk

190 Vergilәrin nәzarәt funksiyasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün ayrıayrı fiziki vә hüquqi şәxslәrin gәlirlәrinin müәyyәn
hissәsinin dövlәt büdcәsinә cәlb etmәk
dövlәt tәrәfindәn tәsәrüfat subyektlәrinin tәsәrüfat maliyyә fәaliyyәtinin qanuna uyğunlügünü tәmin etmәk
gәlirin әhalinin ayrıayrı kateqoriyaları arasında yenidәn bölgüsünü tәmin etmәk
vergilәrin tәkrar istehsal prosesinә onun sürәtini stimullaşdırmaq vә ya lәngitmәklә kapital yığımın güclәndirmәyә
tәsir etmәk
tәbii resurslardan istifadәyә görә dövlәtә ödәnilәn vә korlanmış tәbii vәziyyәtin bәrpasını tәmin etmәk

191 Vergilәrin bölgü funksiyasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

dövlәt tәrәfindәn müәssisәlәrin vә vәtәndaşların maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirilmәk
dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün ÜDMin bölgüsü vә yenidәn bölgüsünü hәyata keçirmәk
vergilәrin tәkrar istehsal prosesinә onun sürәtini stimullaşdırmaq vә ya lәngitmәklә kapital yığımın güclәndirmәyә
tәsir etmәk
tәbii resurslardan istifadәyә görә dövlәtә ödәnilәn vә korlanmış tәbii vәziyyәtin bәrpasını tәmin etmәk
gәlirin әhalinin ayrıayrı kateqoriyaları arasında yenidәn bölgüsünü tәmin etmәk

192 Fiskal funksiyanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

tәbii resurslardan istifadәyә görә dövlәtә ödәnilәn vә korlanmış tәbii vәziyyәtin bәrpasını tәmin etmәk
dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün ayrıayrı fiziki vә hüquqi şәxslәrin gәlirlәrinin müәyyәn
hissәsini dövlәt büdcәsinә cәlb etmәk
dövlәt tәrәfindәn müәssisәlәrin vә vәtәndaşların maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirilmәk
gәlirin әhalinin ayrıayrı kateqoriyaları arasında yenidәn bölgüsünü tәmin etmәk
vergilәrin tәkrar istehsal prosesinә onun sürәtini stimullaşdırmaq vә ya lәngitmәklә kapital yığımın güclәndirmәyә
tәsir etmәk

193 Vergilәr müәyyәn funksiyaları yerinә yetirir. Onlara aid olmayanı seçin.

•

Bölgü funksiyası
Qruplaşdırıcı funksiya
Nәzarәt funksiyası
Fiskal funksiya
Tәnzimlәyici funksiya

194 Haqq formasında tәqdim olunan vergi ödәnişinin mahiyyәti nәdir?

•

dövlәt orqanları tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtә görә müәyyәn mәblәğin ödәnimәsi
tәbii resurslardan istifadәyә görә dövlәtә ödәnilәn vә korlanmış tәbii şәraitin konpensasiyası vә bәrpasına yönәldilir
xidmәtdәn istifadәyә vә ya fәaliyyәti hәyata keçirmәk hüququna görә dövlәtә ödәnilmәsi
heç bir qarşılıqlı tәminat olmadan sistematik olaraq dövlәtә ödәnilmәsi
vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә köçürülәn mәcburi ödәniş olması

195 Rüsum nәdir?

•

heç bir qarşılıqlı tәminat olmadan dövlәtә ödәnilәn sistematik haqq
xidmәtdәn istifadәyә vә ya fәaliyyәti hәyata keçirmәk hüququna görә dövlәtә ödәnilәn haqqdır
vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә köçürülәn mәcburi, fәrdi vә әvәzsiz ödәnişdir
tәbii resurslardan istifadәyә görә dövlәtә ödәnilәn vә korlanmış tәbii vәziyyәtin konpensasiyası vә bәrpasına
yönәldilәn haqq
dövlәt orqanları tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtә görә ödәnilәn haqq başa düşülür

196 Dövlәt borcu nәdir

•

Xarici investorları ölkәyә cәlb etmәk üçün göstәrilәn maliyyә yardımı
Azәrbaycan Resp. adına baglanmış müqavilәlәrin öhdәliklәri üzrә ödәnilmәsi olan borc
Әhalidә olan pul vәsaitlәrinin artıqlığının qarşısını almaq
Dövlәtin maliyyә tәminatını ödәmәk mәqsәdilә әhalinin mülkiyyәtinin müsadirә edilmәsi
Beynәlxalq müqavilәlәrin şәrtlәrini hәyata keçirmәk üçün tәlәb olunan maliyyә vәsaitlәrini ödәmәk

197 Vergi ödәnişlәri müxtәlif formalarda tәtbiq olunur. Aid olmayanı seçin

•

Yığım
Müsadirә
Vergi
Haqq

Rüsum

198 Vergi Mәcәllәsi neçәnci ildәn qüvvәdәdir?

•

2002.0
2001.0
1993.0
1991.0
1992.0

199 ARnın dövlәt büdcәsinin gәlir hissәsi müxtәlif ödәnişlәr hesabına formalaşır. Aid olmayanı seçin.

•

Keçәn ilin sonuna vәsait qalığı
Dövlәt Neft Fondunun transfertlәri
Rüsumlar
Dövlәt borcunu ödәmәk üçün әldә olunan vәsaitlәr
Müәssisә vә tәşkilatlardan vergilәr

200 Sәmәrәli vergi sistemi dedikdә hansı şәrtlәr nәzәrdә tutulur?

•

dövlәtin maliyyә ehtiyatlarını ödәmәk mәqsәdilә vergi dәrәcәlәrini artırmaq
hәm dövlәtin maliyyә ehtiyatlarına olan tәlәbatını ödәmәk, hәm dә vergi ödәyicilәrinin sahibkarlıq fәaliyyәtinә olan
maraqlarını stimullaşdırmaq
yalnız sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan vergi ödәyicilәrinә sәmәrәli vergi şәrtlәri tәtbiq etmәk
vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin sәmәrәli şәkildә özgәninkilәşdirilmәsi

201 Vergilәrin әsas mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Beynәlxalq müqavilәlәrin şәrtlәrini hәyata keçirmәk üçün tәlәb olunan maliyyә vәsaitlәrini ödәmәk
Dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatını ödәmәk
Vergi ödәyicilәrindә sahibkarlıq maraqlarını artırmaq
Әhalidә olan pul vәsaitlәrinin artıqlığının qarşısını almaq
Xarici investorları ölkәyә cәlb etmәk

202 Vergiyә aid xüsusiyyәt aşağıdakılardan hansıdır?

•

Haqqı ödәnilәn vәsait olması
Mәcburi, fәrdi vә әvәzsiz olması
Mәcburi, fәrdi vә qaytarılan olması
Hәr fәrdә uyğun sәrbәst şәkildә hesablanması
Mәcburi xarakter daşımaması

203 Dövlәt büdcәsinә daxil olan vergilәrin nisbәti hansı müddәtә hesablanır?

•

Yarım illik
Növbәti büdcә ilinә
Rüblük
Növbәti 3 büdcә ilinә
Uzunmüddәtlidir

204 Dövlәt büdcәsinә daxil olan vergilәrin nisbәti hansı qanunla müәyyәn edilir?

•

Büdcә sistemi haqqında qanunla
Dövlәt büdcәsi haqqında qanunla
Vergi Mәcәllәsi ilә
Konsitutsiya ilә
Gömrük Mәcәllәsinә әsasәn

205 Qeyrivergi gәlirlәrinә aid olmayanı seçin.

•

Müvafiq dövlәt hakimiyyәti orqanlarının göstәrdiyi pullu xidmәtdәn gәlirlәr
Dövlәt vergi vә rüsumları, әlavә hesablanmış peniya vә cәrimәlәr
Cәrimә, müsadirә tәdbirlәrinin tәtbiqi nәticәsindә әldә edilmiş vәsait
Dövlәt mülkiyyәtindә olan әmlakdan istifadәyә görә gәlirlәr
Dövlәt mülkiyyәtindә olan әmlakın satışından gәlirlәr

206 Vergi gәlirlәrinә aid olmayanı seçin.

•

Dövlәt vergi vә rüsumları
Kompensasiya nәticәsindә әldә edilmiş vәsait
Dövlәt rüsumları
Gömrük rüsumları
Gömrük yığımları

207 Büdcәnin gәlirlәri dövlәtin pul vәsaiti fondunun formalaşması prosesindә hansı iqtisadi münasibәtlәri
ifadә edir?

•

Sәrbәst şәkildә dövr edir
Dövlәtlә müәssisәlәr vә әhali arasında
Müәssisә ilә tәşkilat vә fiziki şәxslәr arasında
Dövlәtlә xarici dövlәtlәr vә beynәlxalq tәşkilatlar arasında
Müәssisә ilә әhali arasında

208 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri necә ifadә edilir?

•

Haqqı ödәnilәn vәsait olmağı
Qaytarılmaqlıq prinsipini әks etdirir
Mühüm maliyyә plan aktıdır
Dövlәtin әsas vәsaitidir
Dövlәtin әsas maliyyә bazasıdır

209 Büdcә gәlirlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

mәqsәdli tәyinat üzrә әvәzsiz vә qaytarılması şәrti ilә verilәn maliyyә vәsaiti
әvәzi ödәnilmәdәn vә qaytarılmamaq şәrti ilә dövlәt büdcәsinә vә yerlli büdcәlәrә daxil olan pul vәsaiti
büdcәsinin iqtisadi tәsnifatı ilә әlaqәdar әsas gәlirlәrә daxil edilmәyәn dövlәt hakimiyyәti orqanlarının, yerli
özünüidarәetmә orqanlarının, büdcә idarәlәrinin cari gәlirlәri
büdcәni maliyyәlәşdirmәk üçün qaytarılan vә haqqı ödәnilәn büdcә vәsaiti
әvәzi ödәnilmәk vә qaytarılmaq şәrti ilә dövlәt hakimiyyәti vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının sәrәncamına daxil
olan pul vәsaiti

210 Yalnız büdcә kreditinә aid xüsusiyyәt hansıdır?

•

Büdcә xәrclәrini maliyyәlәşdirmәk üçün verilmәsi
Haqqı ödәnilmәk şәrti ilә verilmәsi
Qaytarılmaq şәrti ilә verilmәsi
Hüquqi şәxslәrә dә verilmәsi
Aşağı büdcәlәrә verilmәsi

211 Büdcә ssudası nәdir?

•

Respublika dövlәt büdcәsindәn aşağı büdcәlәrә onların gәlirlәri vә xәrclәrinin tәnzimlәnmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә
әvәzsiz verilәn maliyyә vәsaitidir.
Dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәndirilmişxәrclәrindәn Naxçivan MR NIN BÜDCӘSİNӘ,YERLİ BÜDCӘLӘRӘDӘN
bәlәdiyә tәşkilatlәrında qaytarılmaq şәrti ilә il әrzindә müәyyәn müddәtә verilәn maliyyә vәsaiti
Dövlәt büdcәsindәn müәyyәn mәqsәdli tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün aşağı büdcәlәrә verilәn vә göstәrilәn
mәqsәd üçün vaxtında istifadә edilmәdikdә geri qaytarılan vәsaitdir
Dövlәt büdcәsindәn aşağı büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә, yerli büdcәlәrdәn isә bәlәdiyyә tәşkilatlarına geri qaytarılmaq
şәrtilә maliyyә ili әrzindә müәyyәn müddәtә verilәn maliyyә vәsaitidir.
Dövlәt büdcәsindәn aşağı büdcәlәrә vә tәşkilatlara mәqsәdli tәyinat üzrә әvәzsiz vә qaytarılması şәrti ilә verilәn
maliyyә vәsaitidir.

212 Bәlәdiyyә әmlakının satışından gәlirlәr hansı büdcәyә daxil olur.

•

Müvafiq icra orqanlarının büdcәlәrinә
Yerli büdcәlәrә
Büdcәdәnkәnar fondların büdcәsinә
Dövlәt büdcәsinә
Naxçıvan muxtar Respublikasının mәrkәzi büdcәsinә

213 Yerli büdcәnin gәlirlәri aşağıdakı gәlirlәr hesabına formalaşır. Aid olmayanı seç

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan әmlakın satışından әldә olunan gәlirlәr
Әhalinin sәrbәst pul vәsaitlәrindәn әldә olunan gәlirlәr
Dövlәt vergi vә rüsumlarından ayrılan gәlirlәr
Xüsusi gәlirlәr
Әrazi vergilәrindәn ayrılan gәlirlәr

214 Büdcәlәrarası münasibәtlәri tәnzimlәyәn normativ hüquqi aktları hansı orqanlar qәbul edirlәr?

•

Beynәlxalq tәşkilatlar
Dövlәt hakimiyyәti orqanları
Maliyyә idarәlәri
Büdcәdәnkәnar fondlar
Yerlәrdә icra hakimiyyәtlәri

215 Büdcәlәrarası münasibәtlәri tәnzimlәyәn әsas hüquqi sәnәd hansıdır?

•

İcra hakimiyyәti orqanlarının qәraraları
"Büdcә sistemi haqqında" qanunla
Konsitutsiya
Vergilәr Mәcәllәsi
Toplu maliyyә balansı

216 Dotasiya nәdir?

•

dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә, bәlәdiyyә büdcәlәrinә vә hüquqi şәxslәrә әvәzsiz verilәn maliyyә
vәsaitidir
dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә vә bәlәdiyyә büdcәlәrә, onların gәlir vә xәrclәrini tәnzimlәmәk
mәqsәdilә әvәzsiz verilәn maliyyә vәsaitidir
dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә, yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә, yerli büdcәlәrdәn bәlәdiyyә
tәşkilatlarına qaytarılmaq şәrti ilә il әrzindә müәyyәn müddәtә verilәn maliyyә vәsaitidir.
mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin hәyata keçirilmәsi üçün dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә verilәn, lakin hәmin mәqsәd üçün vә ya müәyyәn edilmiş müddәtdә istifadә edilmәdikdә geri qaytarılan
maliyyә vәsaitidir.
daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına (o cümlәdәn, mәrkәzi hökümәt tәrәfindәn büdcә sisteminin digәr hәlqәlәrinә)
әvәzsiz verilәn mәqsәdli maliyyә yardımıdır.

217 Bәlәdiyyә vergilәrinә aid olmayan gәlir növünü seçin

•

fiziki şәxslәrdәn әmlak vergisi
hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi
yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi
fiziki şәxslәrdәn torpaq vergisi
bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin vә tәşkilatların mәnfәәt vergisi

218 Aşağıdakılardan biri dövlәt büdcәsinә daxil olan vergilәrә aid deyil

•

hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi
fiziki şәxslәrin әmlak vergisi
mәdәn vergisi

fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi
әlavә dәyәr vergisi

219 Gәlirlәrin büdcә hәlqәlәri arasında bölgüsünün hüquqi әsasları

•

«Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsinin әsasları haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
«Büdcә sistemi haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsi

220 Gәlirlәrin büdcә hәlqәlәri arasında bölgüsü zamanı qarşıya qoyulan vәzifәlәrә aid deyil

•

hәr bir büdcә hәlqәsi onun xәrclәri sәviyyәsindә maliyyә vәsaiti ilә tәmin olunmalıdır
müәyyәn tәdbirlәrin ümumdövlәt әhәmiyyәtini vә cәmiyyәtin inkişafına tәsir miqyasını nәzәrә almaqla onların
mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәrә daxil edilmәsi
büdcә ili әrzindә gәlirlәrin fasilәsiz daxil olması tәmin edilmәklә kassa kәsirinin әmәlә gәlmәsinin qarşısı alınmalıdır
dövlәt büdcәsinin gәlirlәri planının yerinә yetirilmәsindә yerli hakimiyyәt orqanlarının mәsuliyyәti güclәndirilmәlidir
hәr bir büdcә hәlqәsi müvafiq әrazinin iqtisadi inkişafına uyğun olaraq artan gәlirlәr hesabına tәmin edilmәlidir

221 Gәlirlәrin vә xәrclәrin büdcә sisteminin sәviyyәlәri arasında bölgüsünә aid olmayan variantı seçin.

•

Xәrclәrin qәnaәtli istifadәsindәn әldә olunan gәlirlәrin büdcә sәviyyәlәri arasında sәrbәst istifadәsi
Xәrc sәlahiyyәtlәri daimi olaraq büdcә sisteminin sәviyyәlәri arasında hәdlәndirilir
Büdcәlәrarası tәnzimlәmә hәyata keçirilir
Nizamlaşdırıcı gәlirlәr müvәqqәti normativlәrlә müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr arasında bölüşdürülür
Gәlir növlәri tam vә ya qismәn büdcә sisteminin sәviyyәlәri arasında bölüşdürülür

222 Fiziki şәxslәr gәlir vergisini hansı büdcәyә ödәyirlәr ?

•

80%dövlәt büdcәsinә, 20%yerli büdcәyә
dövlәt büdcәsinә
yerli büdcәyә
50% yerli büdcәyә, 50% dövlәt büdcәsinә
büdcәdәnkәnar fondlara

223 Yuxarı hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn aparılan büdcәlәrarası tәnzimlәmә aşağıdakı üsullarla hәyata
keçirilir. Qruplaşdırmanı seçi: 1. büdcә sisteminin müxtәlif hәlqәlәri arasında şaquli tarazlaşdırma
2.müәyyәn bir büdcә hәlqәsindә aparılan tarazlaşdırma 3.büdcә sisteminin eyni bir hәlqәsi dairәsindә şaquli
tarazlaşdırma 4.eyni bir büdcә hәlqәsi dairәsindә üfüqi tarazlaşdırma 5.büdcә sisteminin eyni sәviyyәli
hәlqәlәri ilә paralel fәaliyyәt

•

2.5
1.4
2.3
1.5
3.4

224 Aşağıdakılardan biri büdcәlәr arasında baş verә bilәcәk maliyyә münasibәtlәrinә aid deyil?

•

Büdcәlәrarası tәnzimlәmә
Vәsaitlәrin sәrbәst istifadәsi
Büdcә sisteminә daxil olan gәlirlәrin bölgüsü
Vergilәrin bölgüsü
Vәsaitin bir büdcә sәviyyәsindәn digәr büdcәlәr arasında yenidәn bölgüsü

225 Büdcәlәrarası münasibәtlәr nәyi ifadә edir?
Müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt orqanları arasında büdcә münasibәtlәrini

•

•

Müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt orqanları arasında maliyyә münasibәtlәrini
Müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr arasında baş verә bilәcәk çatışmazlıqların aradan qaldırılması üsullarını
Xarici dövlәtlәrin büdcәlәri arasında qarşılıqlı büdcә münasibәtlәrini
Büdcәlәrin tәhlili

226 Büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatının әsas әlamәtlәrini qruplaşdırın: 1. Respublika nazirliklәri, idarәlәri
vә digәr orqanları arasında maliyyә resurslarının mәqsәdli ayrılması 2. Cari vә әsaslı xәrclәrә yönәldilәn
vәsaitlәrin bölgüsünü әks etdirәn xәrclәrin vahid iqtisadi kateqoriyaya gәtirilmәsi 3. Dövlәtin әsas
funksiyalarından irәli gәlәn dövlәt fәaliyyәtinin mәqsәdli istiqamәtini dәqiq müәyyәn etmәyә imkan verir 4.
Vәsaitlәrin konkret sәrәncamçıları arasında maliyyә resurslarının ünvanlı ayrılması 5. Xәrclәrin predmet
әlamәtinә görә daha dәqiq bölüşdürülmәsi

•

1.3
2.5
2.4
1.2
3.5

227 AR büdcә tәsnifatının tәrkibinә daxildir:

•

Gәlirlәrin tәsnifatı, xәrclәrin funksional, iqtisadi, inziati tәsnifatları
Bütün büdcәlәr, büdcә tәşkilatları üzrә maliyyә әmәliyyatları üçün mәcburidir
Әsas metodoloji sәnәd olmaqla, bütün büdcәlәr onun әsasında tәrtib edilir
Büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarında aparılan maliyyә әmәliyyatları üçün mәcburidir
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә ciddi riayәt edilmәsinә әsaslanır

228 Büdcәnin xüsusi gәlirlәrinә aid olmayanı seçin

•

cәrimәlәrdәn daxil olan vәsaitlәr
büdcәlәrә edilәn maliyyә yardımları
vergilәrdәn daxil olan gәlirlәr
müvafiq büdcәlәrә tәhkim edilmiş gәlirlәr
hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi

229 Büdcә xәrclәri tәkrar istehsal prosesinә tәsir baxımından hansı şәkildә tәsnif edilir?

•

Tәsirli vә tәsirsiz
Cari vә әsaslı
Real vә qeyrireal
Maddi vә prosessual
Әsaslı vә әsassız

230 Büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatının mәzmununa aid olmayan variantı seçin.

•

әvәzsiz vә ya qaytarılmaq şәrti ilә büdcәlәr tәrәfindәn aparılan ödәnişlәrdәn ibarәt olması
büdcә vәsaitlәrinin Baş sәrәncamçıları üzrә bölgüsünü әks etdirәn qruplaşdırılması
xәrclәrin proqnozlaşdırılması üçün istifadә edilir
makroiqtisadi tәhlil üçün istifadә edilmәsi
büdcә sisteminin bütün büdcә sәviyyәlәrinin xәrclәrinin iqtisadi mәzmununa görә qruplaşdırılması

231 Azәrbaycan Respublikası büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatının mahiyyәti?

•

әvәzsiz vә ya qaytarılmaq şәrti ilә büdcәlәr tәrәfindәn aparılan ödәnişlәrdәn ibarәt olması
büdcә sisteminә daxil olan büdcәlәrin funksiyalar üzrә xәrclәrinin qruplaşdırılması
makroiqtisadi tәhlil vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә edilmәsi
büdcә sisteminin bütün büdcә sәviyyәlәrinin xәrclәrinin iqtisadi mәzmununa görә qruplaşdırılması
büdcә vәsaitlәrinin Baş sәrәncamçıları üzrә bölgüsünü әks etdirәn qruplaşdırılması

232 Büdcә xәrclәri aşağıdakı әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilir. Aid olmayanı seçin.

•

İqtisadi
Prosessual
İnzibati
Funksional
Tәşkilati

233 Azәrbaycan Respublikasında büdcә gәlirlәrinin kodlaşmış tәsnifatına aid olmayanı seçin.

•

Kömәkçi bölmә
Kömәkçi maddә
Bölmә
Paraqraf maddә
Yarım maddә

234 Büdcәnin xüsusi gәlirlәrinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Büdcәlәrin gәlirlәrinin müxtәlif büdcә sәviyyәlәri arasında bölgüsünü müәyyәn edir
Daimi, tam vә ya qismәn müvafiq büdcәlәrә tәhkim edilmiş gәlirlәr olması
Bütün sәviyyәli büdcәlәrinin gәlirlәrinin qruplaşdırılması
Müvafiq büdcәlәrin digәr büdcә sisteminin xüsusi gәlirlәrindәn ayırma formasında aldıqları gәlirlәr
Büdcәnin icrası haqqında hesabatın tәrtibindә iştirak etmәsi

235 Yerli büdcәnin gәlirlәri aşağıdakı gәlirlәr hesabına formalaşır. Aid olmayanı seçin.

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan әmlakın satışından әldә olunan gәlirlәr
Әhalinin sәrbәst pul vәsaitlәrindәn әldә olunan gәlirlәr
Dövlәt vergi vә rüsumlarından ayrılan gәlirlәr
Xüsusi gәlirlәr
Әrazi vergilәrindәn ayrılan gәlirlәr

236 Büdcә gәlirlәri ibarәtdir?

•

Heç biri
Vergilәr, rüsumlar,diqәr daxil olmalar
Әhalinin sәrbәst pul vәsaitlәri
Qaçaqmalçılıq yolu ilә әldә olunmuş vәsaitlәr
Sosial müavinәtlәr

237 Aşağıdakılardan hansı tәnzimlәyici gәlirlәrin xüsusiyyәtinә aid deyil?

•

Dövlәt büdcәsindәn digәr büdcәlәrә maliyyә yardımı
Büdcә tәşkilatlarının göstәrdiklәri pullu xidmәtlәrdәn ayırmalar
Bölgәlәrin sosialiqtisadi inkişafının tәmin edilmәsi
Növbәti maliyyә ili üçün vә ya uzun müddәtә verilmәsi
b) Yerli büdcәlәrin tarazlığını tәmin etmәk

238 Büdcә gәlirlәrinin әsas hissәsini hansı vәsaitlәr tәşkil edir?

•

Sosial ödәnişlәr
Vergilәrdәn daxilomalar vә Dövlәt Neft Fondundan ayırmalar
Qeyri – vergi gәlirlәri
Әsaslı ödәnişlәr
Transfertlәr

239 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri nәdәn ibarәtdir?

•

mәnfәәt vergisi, birdәfәlik rüsumlar
dövlәt vergilәri, qrantlar
birdәfәlik rüsumlar, qrantlar

qrantlar, satışdan gәlirlәr
bәlәdiyyә vergisindәn gәlirlәr, rüsumlar

240 Büdcә  vergi siyasәtinә aiddir:

•

iqtisadi siyasәt
fiskal siyasәt
maliyyә siyasәti
pulkredit siyasәti
gömrük siyasәti

241 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri hansı qәlirlәr hesabına formalaşır?

•

subsidiya, dotasiya,emissiya
ARnın müvafiq qanunvericilik aktları ilә müәyyәn olunmuş qaydada dövlәt büdcәsinә daxil olan verqilәr, rüsumlar
,digәr ödәnişlәr vә daxilolmalar
subvensiya ,borclar, dolayı vergilәr, dotasiya
vergilәr, qeyri vergili daxilolmalar
subvensiya,subsidiya ,dotasiya

242 Bәlәdiyyә büdcәlәrinin tarazlaşdırılması üçün istifadә olunur:

•

Subvensiyalar, müsadirәlәr
Dotasiyalar, qrantlar
Büdcә ssudası, kompensasiyalardan alınan vәsaitlәr
Transfert ödәnişlәr, cәrimәlәr
Subsidiyalar, pullu xidmәtlәrdәn gәlirlәr

243 Xüsusi gәlirlәrin tәsnifatına aiddir?

•

Mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
Vergi, qeyrivergi
Real, qeyrireal
Rәsmi, qeyrirәsmi
Dövlәt, qeyridövlәt

244 Büdcәnin xüsusi gәlirlәrinә daxil olan qeyrivergi gәlirlәrinә aid olmayanı göstәrin

•

cәrimәlәrdәn daxil olan vәsaitlәr
hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi
dövlәt vә bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan әmlakın satışından gәlirlәr
әvәzsiz köçürmәlәr
maliyyә yardımı

245 Büdcәnin gәlirlәrinin tәrkibini göstәrin

•

Xüsusi vә tәnzimlәyici gәlirlәr
Ümumi vә stabil gәlirlәr
Tәnzimlәyici vә stabil gәlirlәr
Tәnzimlәyici vә ümumi gәlirlәr
Ümumi vә xüsusi gәlirlәr

246 Büdcә gәlirlәrinә aid olmayanı seçin

•

Mәqsәdli büdcә fondlarının gәlirlәri
Maddi gәlirlәr
Qeyrivergi gәlirlәri
Vergi gәlirlәri
Әvәzsiz köçürmәlәr

247 Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatı özündә әks etdirir

•

Büdcә vәsaitlәrinin Baş sәrәncamçıları üzrә bölgüsünü әks etdirәn qruplaşdırılması
Büdcә sisteminә daxil olan bütün büdcә sәviyyәlәrinin gәlirlәrinin qruplaşdırılmasını
Müvafiq büdcәlәrin digәr büdcә sisteminin xüsusi gәlirlәrindәn ayırma formasında aldıqları gәlirlәr
Daimi, tam vә ya qismәn müvafiq büdcәlәrә tәhkim edilmiş gәlirlәr olması
Büdcәnin icrası haqqında hesabatın tәrtibindә iştirak etmәsi

248 Büdcә tәsnifatının әsas funksiyalarına aid deyil?

•

Büdcәnin icrası haqqında hesabatın tәrtibi
Gәlir vә xәrclәr haqqında mәlumatın sintetik tәhlili
Büdcә planlaşdırılmasının tәmin olunması
Büdcә sisteminin vahidliyinin tәmin olunması
Gәlir vә xәrclәr haqqında mәlumatların müqayisәli tәminatı.

249 Dövlәt xәrclәrinin tәsnifatına aid olmayan variantı seçin.

•

Nәqliyyat xәrclәri
Vergilәrin yığılmasına çәkilәn xәrclәr
Dövlәt aparatının saxlanmasına çәkilәn xәrclәr
Hәrbi xәrclәr
Tәhsilә, sәhiyyәyә yönәldilәn xәrclәr

250 Azәrbaycan Respublikasının büdcә tәsnifatının tәrkibinә aşağıdakılardan biri aid deyil.

•

Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatı
Büdcә gәlirlәrinin tәşkilati tәsnifatı
Büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatı
Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatı
Büdcә xәrclәrinin inzibatı tәsnifatı

251 Büdcә tәsnifatının mahiyyәti nәdir?

•

dövlәt büdcәsinin vә yerli büdcәlәrin tәrtibi, baxılması, tәsdiqi, icrası vә habelә büdcәnin icrası haqqında hesabatın
tәrtibi vә tәsdiqi qaydalarını tәnzimlәyir.
bütün sәviyyәli büdcәlәrinin gәlir vә xәrclәrinin qruplaşdırılmasıdır.
daimi, tam vә ya qismәn müvafiq büdcәlәrә tәhkim edilmiş gәlirlәrdir.
büdcәnin icrasının tәşkili sahәsindә bütün dövlәt hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәtlәrini müәyyәn edәn hüquqi
normaların mәcmusudur.
müvafiq büdcәlәrin digәr büdcә sisteminin xüsusi gәlirlәrindәn ayırma formasında aldıqları gәlir növüdür.

252 Maddi büdcә normasının mahiyyәtinә aid deyil?

•

gәlirlәrin vә xәrclәrin büdcә hәlqәlәri arasında bölgüsünü tәyin etmәk
büdcәnin icrası haqqında hesabatların müzakirәsini aparmaq
büdcә gәlirlәrinin tәrkibini, xәrclәrin tәyinatını tәhlil etmәk
Respublikanın büdcә quruluşunu müәyyәn etmәk
inzibati әrazi vahidlәrinin büdcә quruluşunu müәyyәn etmәk

253 Dövlәt büdcәsinin kassa icrası hansı orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Gömrük Komitәsi
Dövlәt Xәzinәdarlığı
Vergilәr Nazirliyi
Baş büdcә idarәsi
Mәrkәzi Bank

254 Bәlәdiyyә әmlakının satışından gәlirlәr hansı büdcәyә daxil olur.

•

Müvafiq icra orqanlarının büdcәlәrinә
Yerli büdcәlәrә
Büdcәdәnkәnar fondların büdcәsinә
Dövlәt büdcәsinә
Naxçıvan muxtar Respublikasının mәrkәzi büdcәsinә

255 Yerli büdcәnin icrasına nәzarәti hәyata keçirәn orqanı göstәrin

•

Prezident
Bәlәdiyyәlәr
Maliyyә Nazirliyi
Milli Mәclis
Nazirlәr Kabineti

256 Yerli büdcәnin gәlirlәri aşağıdakı gәlirlәr hesabına formalaşır. Aid olmayanı seçin.

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan әmlakın satışından әldә olunan gәlirlәr
Әhalinin sәrbәst pul vәsaitlәrindәn әldә olunan gәlirlәr
Dövlәt vergi vә rüsumlarından ayrılan gәlirlәr
Xüsusi gәlirlәr
Әrazi vergilәrindәn ayrılan gәlirlәr

257 Yerli büdcәnin tәrtibi, müzakirәsi vә tәsdiqini hansı tәşkilat hәyata keçirir?

•

Milli Mәclis
Bәlәdiyyәlәr
Maliyyә Nazirliyi
Prezident
Nazirlәr Kabineti

258 Yerli büdcә münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә özünüidarәetmә orqanlarının sәlahiyyәtlәrinә aid
olmayanı seçin?

•

Yerli büdcәlәrin icrasına nәzarәti hәyata keçirmәk vә onun icrasına dair hesabatın tәsdiq edilmәsi
Bәlәdiyyә borclanmasının hәyata keçirilmәsi vә bәlәdiyyә borclarının idarә edilmәsi.
Yerli büdcәdәn maliyyә yardımı vә büdcә ssudası verilmәsinin qayda vә şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsi;
Әldә olunan vәsaitlәrin sәrbәst istifadәsini hәyata keçirmәk
Yerli büdcәlәrin tәrtibi, müzakirәsi, tәsdiqi vә icrası qaydasının müәyyәn edilmәsi

259 Dövlәt icra hakimiyyәtinә tabe olan büdcә idarәlәri büdcә vәsaitlәrini necә istifadә edirlәr?

•

Nazirlәr Kabinetinin icazәsi әsasında
Dövlәt Xәzinәdarlığında aparılan şәxsi hesab vasitәsilә
Maliyyә Nazirliyinin nәzarәt xidmәti şöbәsinin rәyi әsasında
Prezidentin icazәsi ilә
Sәrbәst

260 İcra hakimiyyәti vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının büdcә ilә bağlı vәzifә vә sәlahiyyәtlәrinә aid
deyil?

•

büdcәnin icrası haqqında hesabatı yerli özünüidarәetmәnin sәlahiyyәtli orqanlarının tәsdiqinә tәqdim edir
büdcә gәlirlәrinin sәrbәst istifadәsini hәyata keçirir
büdcәni icra edir
büdcә layihәsini tәrtib edir
büdcәnin icrasına inzibati nәzarәti hәyata keçirir

261 Büdcәnin icrası haqqında hesabatı hansı orqan tәsdiq edir?
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti

•

•

Qanunvericilik hakimiyyәt orqanları
İcra hakimiyyәti orqanları
Azәrbaycan Respublikası Subyektlәrinin ali vәzifәli şәxslәri
AR Mәrkәzi Bankı

262 Naxçıvan MRnın büdcәsini hansı orqan tәsdiq edir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti vә onun Administrasiyası
Naxçıvan MRsı Ali Mәclisi
Naxçıvan MRnın müvafiq icra orqanları
Naxçıvan MRnın Nazirlәr Kabineti
Milli Mәclis

263 Dövlәt büdcәsinin layihәsini hazırlanmasını hansi orqan tәmin edir?

•

Maliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Vergilәr Nazirliyi
Milli Mәclis
Prezident Aparatı

264 Növәti il üçün Büdcә haqqında qanun nә vaxt qüvvәyә minir?

•

imzaldandığı gündәn
1 yanvar tarixindәn
Çap olunduğu gündәn
Müzakirәyә çıxdığı gündәn
Prezidentә tәqdim olunduğu gündәn

265 Büdcә qanunvericiliyi necә әmәlә gәlir?

•

Büdcәyә nәzarәt prosesindә büdcә hüququ münasibәtlәrinin subyektlәri arasında yaranan münasibәtlәr zamanı
Büdcә hüququ normalarını özündә әks etdirәn normativ aktların mәcmusu ilә AR tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq
müqavilәlәr әsasında
Büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının gәlirlәrinin formalaşması vә xәrclәrin hәyata keçirilmәsi prosesindә hüquq
münasibәtlәri subyektlәri arasında yaranan münasibәtlәrdә
Universal maliyyә plan aktı әsasında

266 Prosessual büdcә normaları nәyi tәnzimlәyir?

•

müxtәlif büdcә sәviyyәlәri arasında xәrclәrin bölgüsünü
dövlәt büdcәsinin vә yerli büdcәlәrin tәrtibi, baxılması, tәsdiqi vә icrasını
büdcәlәrin gәlir vә xәrclәrinin siyahısını
büdcә sisteminin strukturunu
müxtәlif büdcә sәviyyәlәri arasında gәlirlәrin bölgüsünü müәyyәn edir

267 Maddi büdcә normaları nәyi müәyyәn edir?

•

Büdcәnin icrası haqqında hesabatın tәsdiqi qaydalarını müәyyәn edir
Büdcә sisteminin gәlirlәrini
Yerli büdcәlәrin tәrtibi, baxılması, tәsdiqi, icrası qaydalarını tәnzimlәyir
Büdcәnin icrası haqqında hesabatın tәrtibini
Dövlәt büdcәsinin tәsdiqi qaydalarını tәnzimlәyir

268 Öz mәzmununa görә büdcә hüququ hansı normalara bölünür?

•

Prosessual vә praktiki
Maddi, prosessual
Real, qeyrireal
Maddi, qeyrimaddi

Daxili vә xarici

269 Aşağıdakılardan hansı büdcә münasibәtlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Büdcәnin tәşkili prosesindә әmәlә gәlir
Müәssisәlәr arasında hrsablaşmalar
Bu münasibәtlәr dövlәt ilә tәşkilatlar arasında yaranır
Mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaitlәri fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadәsi prosesindә әmәlә gәlir
Tәrәflәrdәn biri kimi dövlәt vә yaxud onun sәlahiyyәtli orqanı, ya da hakimiyyәt sәlahiyyәti ilә tәmin edilmiş yerli
özünüidarәetmә orqanı çıxış edir.

270 Büdcә münasibәtlәrini tәnzimlәyәn normativ hüquqi aktları hansı orqanlar qәbul edirlәr?

•

Beynәlxalq tәşkilatlar
Dövlәt hakimiyyәti orqanları
Maliyyә idarәlәri
Büdcәdәnkәnar fondlar
Yerlәrdә icra hakimiyyәtlәri

271 Büdcә münasibәtlәri hansı hüquqı sәnәd әsasında tәnzimlәnir?

•

Bәlәdiyyәlәrin normativ aktları ilә
Konsitutsiya ilә
Beynәlxalq müqavilәlәr әsasında
”Büdcә sistemi haqqında” qanunla
Prezidentin sәrәncamları ilә

272 Büdcә ilә әlaqәdar hansı mәsәlә Milli Mәclisin sәlahiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Beynәlxalq müqavilәlәrin tәsdiqi vә lәğv edilmәsi
Dövlәt büdcәsindәn ayrılan tәnzimlәyici gәlirlәrin istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Maliyyә fәaliyyәtinin әsaslarına, vergilәrә, rüsumlara vә ödәnişlәrә dair ümumi qaydaları müәyyәn etmәk
Azәrbaycan Respublikası dövlәt büdcәsinin tәsdiq edilmәsi vә onun icrasına nәzarәt
Maliyyә, valyuta, kredit, gömrük işinin tәnzimlәnmәsi vә pul emissiyası

273 Büdcә hüququnun predmetinә daxil olan münasibәt hansıdır?

•

Heç biri
Dövlәt vә bәlәdiyyә büdcәlәrinin tәrtibi prosesindә yaranır
Ümumi Daxili Mәhsulun bölgüsü prosesindә yaranır
Beynәlxalq münasibәtlәrdә yaranır
Uzun müddәtli tәrtib olunması

274 Büdcә hüququnun mahiyyәtini göstәrin

•

Büdcә vәsaitlәrindәn sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә edilmәsini tәmin etmәk
Dövlәt orqanları arasında әmәlә gәlәn tәşkilatimaliyyә münasibәtlәrini tәnzimlәyir
Hesablama vә tәhlil üçün istifadә edilәn dövlәt vә inzibatiәrazi qurumlarının büdcәlәrini tәnzimlәyir
ÜDMun vә MGin bölgüsündә iştirak edir
Zәruri xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsini tәmin etmәk

275 Büdcә hüququ anlayışını necә ifadә etmәk olar?

•

milli gәlirin bölüşdürülmәsi üçün dövlәtlә hüquqi vә fiziki şәxslәr arasında yaranan münasibәtlәrin mәcmusudur
Büdcә prosesinin tәşkili sahәsindә bütün dövlәt hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәtlәrini müәyyәn edәn hüquqi
normaların mәcmusudur.
büdcә sisteminә daxil olan büdcәlәrin fәaliyyәtinin tәşkilatihüquqi әsaslarını, büdcәlәrin tәrkib vә strukturunu, büdcә
vәsaitlәrinin yaradılması vә istifadәsinin üsullarını müәyyәn edir.
hüquqi normalar ilә tәnzimlәnәn bütün büdcәlәrin, yәni dövlәt büdcәsinin vә yerli büdcәlәrin mәcmusudur.

ölkәdә milli gәlirinin vә ümumi daxili mәhsulun yenidәn bölgüsünü hәyata keçirir, pul vәsaitlәri fondunun xәrc
istiqamәtlәrini müәyyәnlәşdirir

276 Aşağıdakılardan hansı maliyyә plan aktlarına daxil deyil?

•

İdarә vә tәşkilatların smetaları
İdarә vә tәşkilatların hәyata keçirәcәyi layihәlәrin planları
Maliyyә orqanlarının vә kredit idarәlәrinin maliyyә planları
AR dövlәt büdcәsi
Sahә nazirliklәri vә idarәlәrin maliyyә planları

277 Büdcәnin tәrtibi vә müzakirәsi prosesindә büdcә göstәricilәri üzәrindә nәzarәti kim hәyata keçirir?

•

Vergilәr Nazirliyi
Milli Mәclis
Prezident
Nazirliklәr
Nazirlәr Kabineti

278 Aid olmayanı seçin. İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi vә stimullaşdırılması funksiyasını yerinә
yetirmәklә büdcә

•

İstehsalın artım sürәtinә vә nisbәtlәrinә tәsir göstәrir;
Sosial sferaların saxlanması xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsini
Büdcә vәsaitini iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri vә regionlar arasında bölüşdürür;
Ölkәnin iqtisadiyyatının inkişafına tәsir göstәrir vә onun tәnzimlәyir;
Tәlәb, tәklif vә istehlakın strukturuna tәsir göstәrir;

279 Büdcә gәlirlәri ibarәtdir?

•

Heç biri
Vergilәr, rüsumlar
Әhalinin sәrbәst pul vәsaitlәri
Qaçaqmalçılıq yolu ilә әldә olunmuş vәsaitlәr
Sosial müavinәtlәr

280 Dövlәtin büdcә siyasәti nәdәn ibarәtir?

•

Büdcә kәsiri
Gәlirlәrin vә xәrclәrin birbirinә uyğun olması
Gәlirlәrin bütünlüklә sosial inkişafa istiqamәtlәnmәsi
Xәrclәrin qәnaәtsiz istifadәsi
Xәrclәrin toplanan vergilәrdәn çox olması

281 Dövlәtin sosial siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin maliyyә tәminatına aid olmayanı seçin

•

Sosial sferaların saxlanması xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
Ölkәnin müdafiәsi
Sosialmәdәni tәdbirlәr
Elm vә tәhsil
Sәhiyyә

282 Büdcә münasibәtlәri hansı şәxslәr arasında yarana bilәr?

•

Dövlәtlә beynәlxalq tәşkilatlar arasında
Әhalinin müxtәlif tәbәqәlәri arasında
Müәssisә ilә işçilәr vә digәr fiziki şәxslәr arasında
Dövlәtlә müәssisәlәr, tәşkilatlar vә әhali arasında
Fiziki şәxslә hüquqi şәxslәr arasında

283 Büdcәnin hüquqi aspektdә rolunu xarakterizә edin

•

Mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә istifadәsi üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәk
Mövcud qanunvericiliklә müәyyәn edilir
Әsas maliyyә mәnbәyidir
Milli gәlirin bölgüsü alәtidir
Ölkәnin müdafiәsi vә tәhlükәsizliyinin tәmin etmәk

284 Büdcәnin bölüşdürücü funksiyasının mahiyyәti?

•

Büdcә vәsaitlәrinin daxil olması vә istifadәsinә dövlәt nәzarәti
Ölkәnin müdafiә qabiliyyәtini möhkәmlәndirmәk
Dövlәt vә yerli özünüidarәetmә orqanları sәviyyәsindә pul fondlarının yaradılması vә istifadәsini әhatә edir
Ölkәnin vahid iqtisadi – sosial inkişaf siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi vә stimullaşdırılması

285 Aşağıdakılardan hansı büdcәnin әsas funksiyalarına aid deyil?

•

Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә istifadәsi üzәrindә nәzarәt etmәk
Ölkәnin müdafiәsi vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
Dövlәtin sosial siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin maliyyә tәminatı
Ümumi Daxili Mәhsulun vә Milli Gәlirin bölgüsü
İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi vә stimullaşdırılması

286 Dövlәt vә bәlәdiyyә büdcәlәrinin maddi mәnada rolu nәdәn ibarәtdir?

•

Sosialmәdәni inkişafının tәmin edilmәsi vә ölkә әrazisindә mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi üçün şәrait
yaradır
Dövlәtin, vә onun inzibatiәrazi qurumlarının fәaliyyәt göstәrmәsinin әsas maliyyә mәnbәyidir
Dövlәt vә tәkrar istehsalın digәr subyektlәri arasında yaranan pul münasibәtlәri sistemini xarakterizә edir.
Milli gәlirin bölgüsü alәtidir
Mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondlarının yaradılmasını tәmin edir

287 Federativ dövlәtlәr hansılardır?

•

AFR, İsveçrә
Rusiya ,ABŞ
Azәrbaycan, Ruminiya
Böyük Britaniya, Polşa
Fransa, AFR

288 Büdcәlәrarası münasibәtlәr hansı qanunvericilik sәnәdi ilә tәnzimlәnir?

•

İcra hakimiyyәti orqanları vasitәsilә
Büdcә sistemi haqqında qanunla
Konsitutsiya ilә
Vergilәrlә
Gәlir vә xәrclәrlә

289 Büdcә sisteminin tәşkili prinsipi hansılardır?

•

әdalәtlilik
vahidlik
universallıq
mәrkәzilik
mәrkәzilik, universallıq

290 Azәrbaycan Respublikasında büdcә ili әhatә edir?

•

1 sentyabr – 31 avqust

•

1 yanvar  31 dekabr
1 oktyabr – 30 sentyabr
31 dekabr 1 yanvar
1 aprel – 31 mart

291 Azәrbaycan Respublikasında büdcә sisteminә hansı büdcәlәr daxildır?

•

bәlәdiyyәlәrin büdcәsi vә yerli büdcә
dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MR. büdcәsi, bәlәdiyyәlәrin büdcәsi
dövlәt büdcәsi vә yerli büdcә
müәssisәlәrin büdcәlәri, yerli büdcә, dövlәt büdcәsi
bәlәdiyyәlәrin büdcәlәri

292 “Büdcә sistemi haqqında” qanun qәbul olundu?

•

1990cı il 31 noyabr
2 iyul2002cı il
1992ci il 1 yanvar
1990 –cı il 1 dekabr
1991ci il 31 yanvar

293 Büdcә prosesi nәdir ?

•

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

294 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri nәdәn ibarәtdir?

•

mәnfәәt vergisi, birdәfәlik rüsumlar
dövlәt vergilәri, qeyri vergili daxilolmalar
birdәfәlik rüsumlar, qrantlar
qrantlar, satışdan gәlirlәr
bәlәdiyyә vergisindәn gәlirlәr, rüsumlar

295 Dövlәt büdcәsini tәstiq edәn orqan hansıdir?

•

Baş büdcә idarәsinin rәisi
Milli Mәclis
Baş naziri
Maliyyә naziriliyi
Prezident administraciyası

296 Büdcә  vergi siyasәtinә aiddir:

•

iqtisadi siyasәt
fiskal siyasәt
maliyyә siyasәti
pulkredit siyasәti
gömrük siyasәti

297 Dövlәt büdcәsindә hansı vәziyyәt daha әlverişli sayılır ?

•

büdcәnin gәlir hissәsinin tam icra edilmәsi
gәlirin xәrclәrә bәrabәrliyi
xәrclәrin gәliri üstәlәmәsi
gәlirin xәrclәri üstәlәmәsi

büdcәnin xәrclәr hissәsinin qismәn icra edilmәsi

298 Dövlәt büdcәsi nәdir ?

•

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

299 Büdcә sistemi hansı prinsipә әsaslanır:

•

büdcә xәrclәrinin azaldılması
büdcәnin tarazlaşdırılması
büdcәnin kәsirsiz olması
büdcә vәsaitinin formalaşması
büdcәlәrin bәrabәrliyi

300 Büdcә sistemi dedikdә nә başa düşülür ?

•

mәrkәzlәşdirilmiş fondlar
büdcәlәrin mәcmusu
büdcә tәşkilatları
büdcә münasibәtlәri
maliyyә sistemi

301 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin formalaşma mәnbәlәri hansılardır?

•

subsidiya, datasiya,emissiya
vergilәr, qeyri vergili daxilolmalar
subvensiya ,borclar, dolayı vergilәr, datasiya
dolayı vergilәr, borclar, datasiya
subvensiya,subsidiya ,dotasiya

302 Maddi mәzmununa görә büdcә

•

Universal maliyyә planı aktıdır
Mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondudur.
Maliyyә sisteminin tәrkib hissәsidir
İqtisadi münasibәtlәri ifadә edir
Әlaqәlәndirici rola malikdir

303 Ölkәnin әsas maliyyә bazası kimi dövlәt qanunvericiliyi ilә tәsdiq edilәn büdcәnin roluna aid deyil

•

Dövlәtә lazım olan maliyyә resurslarının hәcmini әks etdirir
Maliyyә sistemi vasitәsilә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin mәcmusunu әks etdirir
Dövlәtin vergi siyasәtini müәyyәn edir
Dövlәtin maliyyә sisteminin bütün hәlqәlәrinin fәaliyyәtini tәşkil edir
Maliyyә vәsaitinin istifadә istiqamәtlәrini qәti şәkildә müәyyәn edir

304 İqtisadi әdәbiyyatda büdcә necә şәrh olunur

•

Doğru cavab yoxtu
Göstәrilәrin hamısını
Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondu kimi
Dövlәtin әsas maliyyә planı
Iqtisadi kateqoriya

305 Büdcә anlayışını necә ifadә etmәk olar?

•

Maliyyә mexanizmidir
Dövlәtin әsas maliyyә sәnәdidir
Maliyyә çatışmazlığıdır
Maliyyә vәsaitidir
Әsas maliyyә siyasәtidir

306 Büdcә anlayışı mәişәtdә hansı mәnada işlәdilmir?

•

Şәxsi büdcә
Birlik büdcәsi
Ailә büdcәsi
Dövlәt büdcәsi
Yerli büdcә

307 Aşağıdakılardan hansı qrantlara aid deyil?

•

Regional büdcәdәn bәlәdiyyә büdcәsinә köçürülәn ödәnişlәr
Mәrkәzi hökümәtin büdcәsindәn beynәlxalq tәşkilatlara köçürülәn ödәnişlәr
Mәrkәzi hökümәtin büdcәsindәn regional büdcәyә verilәn ödәnişlәr
Mәrkәzi hökümәtin büdcәsindәn bәlәdiyyә büdcәsinә köçürülәn ödәnişlәr
Beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn mәrkәzi hökümәtin büdcәsinә köçürülәn ödәnişlәr

308 Dotasiya nәdir?

•

dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә, bәlәdiyyә büdcәlәrinә vә hüquqi şәxslәrә әvәzsiz verilәn maliyyә
vәsaitidir
dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә vә bәlәdiyyә büdcәlәrә, onların gәlir vә xәrclәrini tәnzimlәmәk
mәqsәdilә әvәzsiz verilәn maliyyә vәsaitidir
dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә, yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә, yerli büdcәlәrdәn bәlәdiyyә
tәşkilatlarına qaytarılmaq şәrti ilә il әrzindә müәyyәn müddәtә verilәn maliyyә vәsaitidir.
mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin hәyata keçirilmәsi üçün dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә verilәn, lakin hәmin mәqsәd üçün vә ya müәyyәn edilmiş müddәtdә istifadә edilmәdikdә geri qaytarılan
maliyyә vәsaitidir.
daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına (o cümlәdәn, mәrkәzi hökümәt tәrәfindәn büdcә sisteminin digәr hәlqәlәrinә)
әvәzsiz verilәn mәqsәdli maliyyә yardımıdır.

309 Yerli büdcәlәrin bәlәdiyyә büdcәlәrinin tәnzimlәnmәsi (tarazlaşdırıl)üçün istifadә olunur:

•

duz cavab yoxti
Büdcә ssudası, kompensasiyalardan alınan vәsaitlәr
Transfert ödәnişlәr, cәrimәlәr
mәnfәәtin sәrbәst qalığı
Dotasiyalar

310 Büdcәnin xüsusi gәlirlәri tәrkibindә vergiliqәliri göstәrin

•

cәrimәlәrdәn daxil olan vәsaitlәr
hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi
dövlәt vә bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan әmlakın satışından gәlirlәr
әvәzsiz köçürmәlәr
maliyyә yardımı

311 Aşağıdakılardan hansı büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrinә aid deyil?

•

Aşkarlıq vә hәqiqilik prinsipi
Büdcә vәsaitİnin qeyri tәyinatı üzrә istifadәsii
Müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin müstәqilliyi
Büdcә sisteminin vahidliyi
Büdcәlәrin xәrclәrinin ödәnilmәsinin ümumiliyi

312 Aşağıdakılardan hansi büdcә quruluşuna daxil deyil

•

Büdcәlәrin tәşkili prinsiplәri
Toplu maliyyә balansı
Büdcә tәsnifatı
Büdcә sistemi

313 Büdcә quruluşu nәdir?

•

Büdcә planının hazırlanması, büdcә vәsaitlәrinin mәqsәdyönlü xәrclәnmәsinin tәmin edilmәsi
Büdcә sisteminin qurulması vә onun ayrıayrı hәlqәlәri arasında qarşılıqlı maliyyә әlaqәlәrinin tәşkili
Dövlәt büdcәsinin vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının büdcәlәrinin layihәlәrinin tәrkibi
Ölkәnin vahid büdcә sistemindә birlәşdirilmәsi
Dövlәt hakimiyyәti vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının müvafiq büdcә vәsaitinin xәrclәnmәsi istiqamәtlәrinin
müstәqil müәyyәn edilmәsi

314 Federal dövlәtlәrin dövlәt büdcәsinә aid olmayan gәlir növünü seçin

•

Dövlәt istiqarazlarından daxil olan vәsaitlәr
Satışdan vergilәr
ӘDV vә aksizlәr
Әhalidәn gәlir vergisi
Gömrük rüsumları

315 Unitar dövlәtlәrin büdcә sistemi neçә sәviyyәdәn ibarәtdir?

•

5.0
2.0
1.0
4.0
3.0

316 Azәrbaycan Respublikasında büdcә ili hansı dövrü әhatә edir?

•

1 iyul30 iyun
1 yanvar31 dekabr.
1 aprel31 mart
1 oktyabr30 sentyabr
1 sentyabr31 avqust;

317 Ehtiyyat fondlarını hansı tәşkilatlar yarada bilәr? Sәhv olanı göstәrin.

•

yerli büdcәlәrin Ehtiyat Fondu.
Naxçıvan MR büdcәsinin Ehtiyat Fondu
AR prezidentinin Ehtiyat Fondu
Dövlәt büdcәsinin Ehtiyat Fondu
Milli Mәclisin Ehtiyat Fondu

318 Büdcәnin tәrtibi prosesindә iştirak edәn tәşkilatlara aid olmayanı göstәrin:

•

bәlәdiyyәlәr;
AR prezidenti
maliyyә yardımı alan tәşkilatlar
büdcәdәnkәnar dövlәt fondları
Milli Mәclis

319 Konkret dövr üçün ölkәdә maliyyә vәsaitlәrinin yaranma mәnbәlәri vә istifadә istiqamәtlәri barәdә
mәlumatları özündә әks etdirәn sәnәd:
ortamüddәtli büdcә proqnozu

•

vahid büdcә sistemi
dövlәt büdcәsi
toplu maliyyә balansı
sadalananların hәr biri.

320 Büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrini göstәrin:

•

öz xәrcini ödәmә prinsipi, aparıcılıq prinsipi
tәsәrrüfat hesabı prinsipi, aşkarlıq prinsipi
büdcәnin hәqiqiliyi prinsipi, aşkarlıq prinsipi;
özünümaliyyәlәşdirmә prinsipi, vahidlik prinsipi
vahidlik prinsipi, aparıcılıq prinsipi

321 Büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrinә aid deyildir:

•

aşkarlıq prinsipi, hәqiqilik prinsipi
aşkarlıq prinsipi, vahidlik prinsipi
vahidlik prinsipi, büdcәnin hәqiqiliyi prinsipi;
ayrıayrı büdcә hәlqәlәrinin müstәqilliyi prinsipi
vahidlik prinsipi, bölgü vә yenidәnbölgü prinsipi

322 Büdcә tәşkilatı dedikdı başa düşülür:

•

sәhm paketi dövlәtә mәxsus olan sәhmdar tәşkilatlar
mülkiyyәt hüququ dövlәtә mәxsus müәssisәlәr vәtәşkilatlar
dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin formalaşmasında iştirak edәn müәssisә vә tәşkilatlar
dövlәt büdcәsindәn dotasiya alan bәlәdiyyәlәr
maliyyәlәşmәsi bilavasitә büdcә hesabına hәyata keçirilәn müәssisә vә tәşkilatlar.

323 Maliyyәlәşdirilmәsi bilavasitә dövlәt büdcәsi hesabına hәyata keçirilәn tәşkilatlar:

•

sadalananların hәr biri
dövlәt müәssisәlәri
unitar tәşkilatlar
büdcә tәşkilatı
ictimai tәşkilat

324 AR büdcә sisteminin gәlirlәri vә xәrclәri iki sәviyyәyә bölünәn hәlqәsini seçin:

•

NMR büdcәsi vә bәlәdiyyә büdcәlәri.
hәr ikisi
dövlәt büdcәsi
heç biri
bәlәdiyyә büdcәsi;

325 Büdcә quruluşuna daxildir:

•

büdcә tәsnifatı,büdcә hüququ, büdcә planlaşdirilması
dövlәt quruluşu,büdcә sistemi, büdcә hüququ
büdcә sistemi, büdcә tәsnifatı, dövlәt quruluşu
büdcә sistemi, büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәri, dövlәt quruluşu
büdcә sistemi, büdcә tәsnifatı, büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәri

326 Mәqsadli büdcә fondlarını göstәrin
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu
Dövlәt Neft Fondu
Sığorta Fondu
Dövlәt icbari Tibbi Sığorta Fondu

•

•

Dövlәt zәmanәti ilә alınan borcların Tәminat Fondu vә “Avtomobil yolları” Fondu

327 Büdcәdәnkәnar әmәliyyatlar dedikdә nә başa düşülür?

•

sadalananların hәr biri
qeyribüdcә müәssisәlәrinin әmәliyyatları
qanunvericilkdә müәyyәn edilmiş qaydada büdcәdәn ayrılmış vәsaitin kәnarda xәrclәnmәsi ilә bağlı maliyyә
әmәliyyatları
büdcә tәşkilatlarının qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada dövlәt büdcәsindәn kәnarda әldә etdiklәri gәlirlәri vә
xәrclәri üzrә maliyyә әmәliyyatları;
sadalananların heç biri

328 Hazırda fәaliyyәt göstәrәn “Büdcә sistemi haqqında” AR Qanunu neçәnci ildә qüvvәyә minmişdir?

•

1 yanvar 2000 –cü ildә
2 iyul 2002ci ildә
1 yanvar 2002 –cü ildә
1 yanvar 2003 –cü ildә
1 yanvar 2012 –cü ildә

329 Hazırda fәaliyyәt göstәrәn “Büdcә sistemi haqqında” AR Qanunu neçәnci ildә qәbul olunmuşdur?

•

2001.0
2003.0
2011.0
2012.0
2002.0

330 Azәrbaycanın müstәgiliyi dövründә”Dövlәt büdcәsi haqqında” AR Qanunu ilk dәfә neçәnci ildә qәbul
olunmuºdur?

•

1995.0
1992.0
2000.0
2002.0
1999.0

331 Azәrbaycanın müstәgiliyi zamanı ”Büdcә sistemi haqqında” AR Qanunu ilk dәfә neçәnci ildә qәbul
olunmuşdur?

•

1992.0
1990.0
1994.0
1991.0
1993.0

332 Büdcә sisteminin qurulması prinsiplәrinә aid deyil:

•

büdcәnin hәqiqiliyi
büdcә sisteminin vahidliyi;
ayrıayri büdcә hәlqәlәrinin müctәqilliyi
büdcә sisteminin daimi sabitliyi
büdcәlәrin balanslaşdırılması

333 Federativ dövlәtlәrin büdcә sistemi neçә hәlqәdәn ibarәtdir ?

•

4.0
2 vә ya3
1.0
2.0

•

3.0

334 Ölkәnin büdcә sisteminin tәşkili, ayrıayrı büdcә hәlqәlәri arasında qarşılıqlı әlaqәlәr, büdcә lәrin
fәaliyyәtinin tәşkilati  hüquqi әsasları, büdcә vәsaitlәrinin yaradılması vә istifadәsi formalarının mәcmusu
müәyyәn edir:

•

bütün cavablar doğrudur
büdcә sistemini
büdcә sisteminin vahidliyini
büdcә quruluşunu;
ayrıayrı büdcә hәlqәlәrinin müstәqilliyini;

335 Keyns nәzәriyyәsindә irәli sürülәn büdcә siyasәtinin әsas istiqamәtini gostәrin

•

bu tәkliflәrin heç biri.
dövlәt xәrclәrinin azaldılması
dövlәt xәrclәrinin stabillәşdirilmәsi
dövlәt xәrclәrinin artırılması
bu tәkliflәrin hamısı;

336 Büdcәnin funksiyalarına aid deyil:

•

ölkәnin idarә olunması tәşkili
nәzarәt funksiyası
sosial siyasәtin maliyyә tәminatı
ÜDMnin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi
iqtisadiyyatın tәzimlәnmәsi vә hәvәslәndirilmәsi funksiyası

337 Dövlәtin әsas maliyyә planı hansıdır?

•

ayrıayrı sahәlәrin inkişafının dövlәt proqramları
toplu maliyyә balansı
vahid büdcә tәsnifatı
dövlәt büdcәsi
sosialiqtisadi inkişaf proqnozları

338 Büdcәnin maddi mәnada rolu ifadә olunur: sәhv olanı göstәrin

•

dövlәt gәlirlәrinin toplandığı mәrkәzlәşdirilmiş maliyyә fondlardır
dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin әsas maliyyә mәnbәyidir
dövlәtin inzibati әrazi qurumlarının fәaliyyәtinin maliyyә mәnbәyidir
dövlәtin inzibati әrazi qurumlarının vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinә dövlәt nәzarәti orqanıdır
ÜDMnin dәyәrinin dövlәtin әlindә cәmlәnәn hissәsidir

339 Büdcәnin funksiyalarına aid deyil:

•

sosial siyasәtin maliyyә tәminatı funksiyası
nәzarәt funksiyası;
hesablama funksiyasi;
tәnzimlәyici funksiya
bölüşdürücü funksiya

340 İqtisadi vә maliyyә termini kimi “büdcә” anlayışı ilk dәfә nә zaman vә harada tәtbiq edilmişdir

•

XIV әsrdә Fransada
XVIII әsrdә İnqiltәrәdә
Qәdim Misirdә; eradan әvvәl V әsrdә
XVI әsrin ikinci yarısında,İtaliyada
bizim eranın VII әsrindә; Vizantiyada

341 Dövlәtin әsas maliyyә planı kimi dövlәt büdcәsinin sәciyyәlәndirilmәsinә aid deyil:

•

büdcәnin tәrtibi vә icrası elmi cәhәtdәn әsaslandırılır;
büdcә müәssisәlәrin pul axınının tәnzimlәnmәsini tәmin edir
bir maliyyә planı olaraq büdcә iki hissәdәn ibarәt balans formasında tәrtib edilir
dövlәtә lazım olan maliyyә resurlarının hәcmini müәyyәn edir
iqtisadi inkişafın tәnzimlәyicisi kimi çıxış edir

342 Büdcәnin iqtisadi rolu ilә bağlı olmayanı göstәrin:

•

müәssisәlәrdә çәkilәn inzibatıidarә xәrclәrinin ixtisar edilmәsini tәmin edir.
dövlәtin sosialiqtisadi inkişafına tәminat yaradır
ümumi daxili mәhsulun dәyәrinin müәyyәn hissәsinin pul formasında yenidәn bölüşdürülmәsi vasitәsilә dövlәtlә
iqtisadi subyektlәr vә әhali araslnda maliyyә münasibәtlәrini tәnzimlәyir;
dövlәtin tarazliiqtisadi, sosialmәdәni inkişafının tәmin edilmәsi, ölkә әrazisindә mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli
yerlәşdirilmәsi üçün şәrait yaradır;

343 Bir iqtisadi kateqoriya olaraq büdcә hansı münasibәtlәri ifadә edir?

•

mәrkәzlәşdirilmәmiş dövlәt gәlirlәrinin istifadәsi üzrә münasibәtlәr
büdcә fondunun yaradılması vә istifadәsi üzrә dövlәtlә müәssisәlәr vә әhali arasında baş verәn münasibәtlәr
iqtisadi subyektlәr arasında debitor vә kreditor borclarının aradan qaldırılması
dövlәt qәrarlarının qәbul edilmәsi ardıcıllığı
müәssisәlәr vә fiziki şәxslәr arasında gәlirlәrin bölüşdürülmәsi münasibәtlәri

344 Bunlardan hansı büdcәnin funksiyalarına aid deyildir?

•

yenidәnbölgü funksiyasi
nәzarәt funksiyası
inzibati funksiya
iqtisadiyyatın tәzimlәnmәsi vә hәvәslәndirilmәsi funksiyası
sosial siyasәtin maliyyә tәminatı funksiyası

345 Büdcә termininin hәrfi mәnası necәdir?

•

heç biri
çanta
birja
bank
kassa

346 Büdcә hansı kateqoriyaya?

•

dövlәt
iqtisadi
hüquqi
üstqurum
sosial

347 Büdcәnin cari xәrclәrini göstәrin: 1. әmәk haqqı 2. sәhmlәrin alınması 3. әmәk haqqına üstәlik 4.
kreditlәr üzrә borclara xidmәt 5. әsas vәsaitlәrin alınması 6.malların alınması

•

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

348 İqtisadi mәzmununa görә büdcә xәrclәri necә fәrqlәnir? 1. fasilәsiz xәrclәr 2. cari xәrclәr 3. planlı
xәrclәr 4. mövsümü xәrclәr 5. әsaslı xәrclәr 6. mәcburi xәrclәr

•

3.6
2.5
3,4,6
1,4,5
1,2,6

349 Büdcәdәn maliyyәlәşdirmәnin әsas prinsiplәri:

•

doğru cavab yoxdur
onların hamısı
mәqsәdәuyğun
qaytarmamaqla
maliyyә intizamına riayәt olunması

350 Büdcәlәrin qarşılıqlı әlaqәsinә әsasalanan ARnın büdcә sisteminin vahidlik prinsipi hansı vasitәlәrlә
tәmin edilir?

•

doğru cavab yoxdur
onların hamısı
mәqsәdli büdcә fondları yaratmaqla
tәnzimlәyici gәlir mәnbәlәrinin olması ilә
maliyyә ehtiyatların müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr arasında bölüşdürmәklә

351 İqtisadi әdәbiyyatda büdcә sisteminin tәşkilinin aşağıdakı prinsiplәri olduğu göstәrilir

•

iki prinsip
on prinsip
üç prinsip
beş prinsip
altı prinsip

352 Büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrinә aiddir

•

doğru cavab yoxdur
onların hamısı
büdcәlәrin hәqiqiliyi
büdcә sisteminin vahidliyi
büdcәlәrin aşkarlığı

353 Büdcәnin qeyrivergili gәlirlәrinә aiddir

•

doğru cavab yoxdur
dövlәt istiqrazlarının yerlişmәsindәn daxil olan vәsait
gömrük rusumları
dövlәt rüsumları
onların hamısı

354 Büdcә kәsiri:

•

onların hamısı
doğru cavab yoxdur
faktiki büdcә xәrclәrinin proqnoz xәrclәrindәn artıq olmalıdır
büdcә gәlirlәrinin onun xәrclәrindәn artıq olmasıdır
büdcәnin faktiki gәlirlәrinin proqnoz üzrә gәlilәrindәn az olmasıdır

355 Hüquqi şәxslәrin mәnfәәt (gәlir) vergisi hansı büdcәyә daxil olur

•

doğru cavab yoxdur
dövlәt büdcәsinin müvafiq şәhәr vә raynlar üzrә yerli gәlirlәrinә

dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş vә yerli gәlirlәri arasında bölüşdürülür
dövlәr büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәrinә daxil olur
onların hamısı

356 Büdcә kәsiri hansı göstәriciyә әsasәn ölçülür?

•

tәdiyyә balansının yekununa nisbәtәn faizlә
ümumi daxili mәhsula nisbәtәn faizlә
dövlәt büdcәsinin xәrclәrinә nisbәtәn faizlә
dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә nisbәtәn faizlә
toplu maliyyә balansının yekununa nisbәtәn faizlә

357 Müdafiә xәrclәri hansı büdcәdәn maliyyәlәşir?

•

doğru cavab yoxdur
dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәrindәn
dövlәt büdcәsinin yerli xәrclәrindәn
müvafiq әrazilәrin yerli büdcәlәrindәn
müvafiq rayon vә şәhәrlәrin büdcәlәrindә

358 Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatı neçә bplmәdәn ubarәtdir?

•

10.0
14.0
13.0
12.0
17.0

359 ARnın 2015ci il üçün dövlәt büdcәsindә xәrclәrin tәrkibindә әn yüksәk xüsusi çәkiyә malikdir

•

ümumi dövlәt xidmәtlәrinә xәrclәr
sәnaye, tikinti vә faydalı qazıntılar üzrә xәrclәr
tәhsil xәrclәri
müdafiә xәrclәri
sosial müdafiә vә sosial tәminat xәrclәri

360 Büdcә kәsirinin ödәnilmә mәnbәlәri aşağıdakılardır:

•

onlardan heç biri
onların hamısı
xarici istiqrazlar
daxili istiqrazlar
daxili vә xarici dövlәt borcu

361 İqtisadi әdәbiyyatda büdcә kәsiri haqqında aşağıdakı baxışlar var:

•

doğru cavab yoxdur
onların hamısı
onun mümkünlüyü
onun yolverilmәz olması
onun müәyyәn hәddә mümükünlüyü

362 Büdcәnin vergi olmayan gәlirlәrini göstәrin

•

doğru cavab yoxdur
dövlәt әmlakının icarәyә verilmәsindәn daxil olmalar
aksizlәr
rüsumlar
onların hamısı

363 2015ci il üçün ARnın dövlәt büdcәsinin gәlirlәrindә hansı vergi növü әn yüksәk xüsusi çәkiyә
malikdir?

•

mәdәn vergisi vә yol vergisi
әlavә dәyәr vergisi
hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi
fiziki şәxslәrin gәlir vergisi
gömrük rüsumları vә aksizlәr

364 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin mәblәğinin yuxarı hәddi hansı qanuncericiliklә tәnzimlәnir?

•

ARsı Prezidentinin müvafiq Fәrmanları ilә
”Dövlәt büdcәsi haqqında” ARnın Qanunu ilә
”Büdcә sistemi haqqında” ARnın Qanunu ilә
Konstitusiya ilә
ARnın Vahid Büdcә Tәsnifatı ilә

365 ARnın dövlәt büdcәsinin gәlirlәrini göstәrin

•

doğru cavab yoxdur
onların hamısı
qrantlar
dövlәt vergilәri
digәr vergilәr

366 Dövlәt büdcәsinin mәqsәdi nәdir?

•

doğru cavab yoxdur
Ölkәnin iqtisadi, sosial vә diğәr strateji proqramlarının vә problemlәrinin hәlli, dövlәtin funksiyalarının hәyata
keçirilmәsi üçün qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada maliyyә vәsaitinin toplanmasını vә istifadәsini tәmin
etmәkdir
ölkәnin iqtisadiyyatını inkiçaf etdirmәk, әhalinin sosialmәdәni ehtiyaclarını ödәmәk vә yoxsulluğu aradan qaldırmaq
üçün lazım olan maliyyә vәsaitinin toplanmasını vә istifadәsini tәmin etmәkdir
ölkәnin müdafiә qüdrәtinin artırılması, milli tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üçün tәlәb olunan maliyyә vәsaitinin
toplanmasını vә istifadәsini tәmin etmәkdir
ölkәnin mәhsuldar qüvvәlәrini hәr tәrәfli inkişaf etdirmәk, regionların tarazlı sosialiqtisadi inkişafına nail olmaq vә
әhalinin maddi rifah halını daha da yaxşılaşdırmaq üçün qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada lazımi maliyyә
vәsaitini toplamaq vә mәqsәdәuyğun istifadә etmәk

367 Dövlәt büdcısinin vә ARsı Prezidentinin Ehtiyat Fondlarından maliyyәlәşәn müvafiq sosialiqtisadi
layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün ayrılmış vәsaitin istifadәsi, hansı hallarda növbәti büdcә ilindә dә
davam etdirilә bilәr?

•

doğru cavab yoxdur
hәmin ehtiyat fondlarından maliyyәlәşәn müvafiq sosialiqtisadi layihәlәrin icrası cari büdcә ilindәn artıq vaxt tәlәb
etdiyi tәqdirdә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanları xüsusi zәruri qәrarlar qәbul edildikdә
müvafiq ehtiyat Fondlarının vәsaiti artıq qaldıqda
nәzәrdә tutlan müvafiq sosialiqtisadi layihәlәrinin icrası üçün Ehtiyat Fonduna әlavә vәsait ayrıldıqda

368 Dövlәt büdcәsinin Ehtiyat Fondunun vәsaitinin istifadә müdәәti nә zaman başa çatır?

•

doğru cavab yoxdur
qanunvericilikdә nәzәrdә tutlmuş hallar istisna olmaqla, müvafiq büdcә ilinin sonunda
müvafiq İcra hakimiyyәtinin qәrarı ilә müәyyәn edilәn müddәtdә
müvafiq büdcә ilinin icrasının başa çatmasına bir ay qalmış
müvafiq büdcә ilinin başa çatmasından bir ay sonra

369 Yerli büdcәlәrin Ehtiyat fondlarının vәsaitlәrindәn istifadә qaydaları hansı icra hakimiyyәti orqanı
tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Rayon vә ya Şәhәr Maliyyә İdarәsi
Nazirlәr Kabineti
Maliyyә Nazirliyi
Müvafiq rayon vә ya şәhәr icra hakimiyyәtinin başçısı
Müvafiq bәlәdiyyәlәr

370 Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsinin Ehtiyat Fondundan istifadә qaydaları hansı icra
hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Naxçıvan MRnın Maliyyә Nazirliyi
Naxçıvan MRnın Nazirlәr Kabineti
ARnın Maliyyә Nazirliyi
Naxçıvan MRnın Ali Mәclisinin Sәdri
ARnın Nazirlәr Kabineti

371 ARnın Prezidentinin Ehtiyat Fondunun vәsaiti hansı icra hakimiyyәti orqanın sәrәncamları ilә müәyyәn
edilmiş xәrclәrә istifadә olunur?

•

Doğru cavab yoxdur
ARnınPrezidentinin
ARnın Nazirlәr Kabinetinin
ARnın Maliyyә Nazirliyinin
ARnın İqtisadi İnkişaf nazirliyinin

372 Dövlәt büdcәsinin Ehtiyat Fondunun vәsaitindәn iatifadә qaydaları hansı icra hakimiyyәti orqanı
tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi vә Maliyyә Nazirliyi
ARnın Nazirlәk Kabineti
ARnın Maliyyә Prezidenti
ARnın Maliyyә Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

373 ARnın Prezidentinin Ehtiyat Fondunun vәsaiti hansı tәdbirlәrә yönәldilir?

•

Ölkәdә seçkilәrin vә refendumların keçirilmәsinә
Ölkәnin sosialiqtisadfi hәyatında mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn tәdbirlәrә
Ölkәnin xüsusi әhәmiyyәt kәsb edәn infrastruktur tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinә
Qabaqcadan müәyyәn edilmiş mühüm mәqsәdli proqramların icra edilmәsinә
Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyi tәdbirlәrinә

374 ARnın Prezidentinin Ehtiyat Fondunun vәsaitinin hәcmi nә qәdәr müәyyәn edilir?

•

dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin 3 faizindәn artıq olmamaqla
dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin 2 faizindәn çox olmamaqla
dövlәt büdcәsi xәrclәrinin 2 faizindәn artıq olmamaqla
dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin 5 faizindәn artıq olmamaqla
dövlәt büdcәsi xәrclәrinin 3 faizindәn artıq olmamaqla

375 Dövlәt büdcәsinin Etiyat Fondunun vәsaitinin hәcmi nә qәdәr müәyyәn edilir?

•

dövlәt büdcәsi xәrclәrinin 6 faizindәn artıq olmamaqla
dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin 5 faizindәn artıq olmamaqla, әvvәlki ildә bu Fondun xәrcinin faktiki icrası nәzәrә alınmaqla
Dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin 2 faizi hәcmindә, әvvәlki ildә bu Fondun xәrcinin faktiki icrası nәzәrә alınmaqla
dövlәt büdcәsi xәrclәrinin 5 faizi hәcmindә, әvvәlki ildә bu Fondun xәrcinin faktiki icrası nәzәrә alınmaqla
dövlәt büdcәsi glirlәrinin 3 faizindәn artıq olmamaqla, әvvәlki ildә bu Fondun xәrcinin faktiki icrası nәzәrә alınmaqla

376 Dövlәt büdcәsinin, ARnın Prezidentinin, Naxçıvan MRnın büdcәsinin vә yerli büdcәlәrin ehtiyat
fondları hansı mәqsәdlәr üçün yaradılır?

•

Doğru cavab yoxdur
Nәzәrdә tutulmayan xәrclәr, habelә dövlәt vә yerli әhәmiyyәtli tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün
Әhalinin siyahıya alınması tәdbirlәri üçün
Ümumxalq referendumlarının vә seçkilәrin keçirilmәsi üçün
Qabaqcadan planlaşdırılan konkret mәqsәdli proqram vә tәdbirlәrin hәyata keşirilmәsi üçün

377 Dövlәt büdcәsindә, Naxçıvan MRnın büdcәsindә vә yerli büdcәlәrdә nәzәrdә tutlmayan xәrclәr, habelә
dövlәt vә yerli әghәmiyyәtli tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün hansı fondlar yaradıla bilәr?

•

doğru cavab yoxdur
mәblәğı müәyyәn edilәn ehtiyat fondları
büdcәdәnkәnar ehtiyat fondları
mәqsәdli büdcә fondları
onların hamısı

378 Mәqsәdli büdcә fondlarının vәsaitindәn hansı icra hakimiyyәti orqanının razılığı olduqda başqa
mәqsәdlәr üçün istifadә edilmәsinә yol verilir

•

ARnın Maliyyә Nazirliyi vә İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Doğru cavab yoxdur
ARnın Prezidentinin Administrasiyası
Arnın Nazirlәr Kabineti
ARnın Maliyyә Nazirliyi

379 Mәqsәdli büdcә fondları nә zaman müvafiq büdcәlәrin xәrc hissәsindә әks etdirilir?

•

әvvәlcәdәn nәzәrә alına bilmәyәn mәqsәdlәr üçün istifadә edildikdә
müstәqil mәdaxil mәnbәlәrinә malik olmayaraq müvafiq büdcәlәrdәn ayırmalar hesabına formalaşdıqda
mәqsәdli tәyinat üzrә istifadә edildikdә
müstәqil mәdaxil mәnbәinә malik olduqda
müstәqil tәşәbbüs әsasında istifadә edildikdә

380 Müstәqil gәlir mәnbәyinә malik olan mәqsәdli büdcә fondlarının hesablarında ilin sosuna qalan vәsait
necә iatifadә olunur?

•

vaxtı ötmüş borcların ödәnilmәsinә yönәldilir
növbәti büdcә ilindә mәqsәdli büdcә fondunun gәlirlәrinә daxil edilir
növbәti ilin büdcә gәlirinә daxil edilir
büdcәnin ehtiyat fonduna ödınilir
xәinәdarlığın sәrәncamı ilә xәzinә hesabına daxil edilir

381 Mәqsәdli büdcә fondlarının vәsaiti necә istifadә olunur?

•

mal vә xidmәtlәrin ödәnilmәsinә istifadә edilir
mәqsәdli tәyinatı üzrә istifadә olunmalıdır vә onların başqa mәqsәdlәr üçün xәrclәnmәsinә yol verilmir
borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsinә yönәldilir
mәqsәdli büdcә fondunun tәxirә salınmaz xәrclәrinә istifadә edilmәlidir
büdcәdәn verilmiş ssudaların qaytarılmasına yönәldilir

382 Mәqsәdli büdcә fondları müstәqil mәdaxil mәnbәlәrinә malik olmayaraq müvafiq büdcәlәrdәn ayırmalar
hesabına formalaşdıqda ilin sonunda bu fondların hesablarında qalan istifadә olunmamış vәsait necә istifadә
olunur?

•

müvafiq büdcәlәrә qaytarılır
növbәti maliyyә ilindә istifadә edilir
mәqsәdli büdcә fondunun borclarının ödәnilmәsinә yönәldilir
tәxirә salınmaz xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilir
ehtiyat fonduna köçürülür

383 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar müdafiә olunana xәrc maddәsinә aid deyildir?

•

әmәk haqqına üstәlik
әsasalı tәmir vә komunal xәrclәr
pensiya, başqa sosial müavinәtlәr
әmәk haqqı
dövlәtin daxili vә xarici borclarına xidmәtlә bağlı xәrclәr

384 Vergi bazasına görә vergilәr hansı növlәrәr bölünür?

•

Doğru cavab yoxdur
Onların hamısı
Mal vә xidmәtlәrә görә vergilәr
Gәlirlәrdәn (mәnfәәtdәn) vergilәr, mülkiyyәtdәn vergilәr
Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә baglı vergilәr vә s.

385 Vergi bazası kimi nәlәr әsas götürülür?

•

Doğru cavab yoxdur
Onların hamısı
Mal dövriyyәsinin hәcmi, mülkiyyәt
Mәcmu gәlir, әmәk haqqı
İdxal olunan mallar vә s

386 Vergilәr hansı әlamәtinә görә fәrqlәnirlәr?

•

vergilәrin ödәnilmә dәrәcәlәrinә görә
vergi bazasına görә
vergilәrin ödәnilmә müddәtinә görә
ödәyicilәrin qruplarına görә
vergilәrin ödәnilmә yerinә vә qaydasına görә

387 Yerli vergilәr (bәlәdiyyә vergilәri) dedikdә nә nәzәrdә tutlur?

•

“Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsinin әsasaları haqqında” Qanunla müәyyәn edilәn vә bәlәdiyyәlәrin әıarazisindә ödәnilәn
vergilәr
ARnın “Vergi Mәcәllәsi”, “Yerli (bәlәdiyyә) vergilәr vә ödәnişlәr haqqında” ARnın Qanunu vә digәr qanunlarla
müәyyәn edilәn, bәlәdiyyәlәrin qәrarlarına әsasәn tәtbiq edilәn vә bәlәdiyyәlәrin әrazisindә ödәnilәn vergilәr
Yerli (bәlәdiyyә) orqanların qәrarı ilә ARnın “Vergi Mәcәllәsi” әsasında müәyyәn edilәn vә bәlәdiyyә әrazisindә
ödәnilәn vergilәr
ARnın “Vergi Mәcәllәsi” ilә müәyyәn edilәn vә yalnız bәlәdiyyәlәrә aid edilәn dövlәt vergi vә rüsumları
ARnın “Vergi Mәcәllәsi” әsasında “Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә
müәyyәn edilәn vә bәlәdiyyәlәrin әrazisinә daxil olan vergilәr vә ödәnişlәr

388 Muxtar Respublika vergilәri dedikdә hansı vergilәr nәzәrdә tutlur?

•

Doğru cavab yoxdur
Naxçıvan MRda ARnın “Vergi Mәcәllısinә” müvafiq olaraq Naxçıvan MRnın qanunları ilә müәyyәn edilәn vә MR
nın әrazisindә ödәnilәn vergilәr
ARnın Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә müәyyәn edilәn vә Naxçıvan MRnın Ali Mәclisi tәrәfindәn tәsbit edilәn
vergilәr
ARnın “Vergi Mәcәllәsi” ilә müәyyәn edilәn vә Naxçıvan MRnın ırazisinә daxil olan vergilәr
Naxçıvan MRnın Ali Qanunvericiliyi ili müәyyәn edilәn vә Muxtar Respublika әrazisindә daxil olan vergilәr

389 Dövlәt vergilәri dedikdә hansı vergilәr nәzәrdә tutulur

•

doğru cavab yoxdur
ARnın “Vergi Mәcәllәsi” ilә müәyyәn edilәn Respublika әrazisindә ödәnilmәli olan vergilәr
ARnın Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә müәyyәn edilәn Respublika әrazisindә ödәnilәn bütün vergilәr
ARnın Konstitusiyası ilә müәyyәn edilәn vә respublika әrazisindә ödәnilәn vergilәr

ARnın qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilәn, respublika әrazisindә vә onun hüdudlarından kәnarda ödәnilәn dövlәt
vergilәri

390 Büdcәyә daxil olan vergilәr hansı qruplara bölünür?

•

Doğru cavab yoxdur
Dövlәt vergilәrinә, Muxtar Respublika vergilәrinә vә yerli (bәlәdiyyә) vergilәrinә
Dövlәt vergilәrinә vә yerli (bәlәdiyyә) vergilәrә
Mәrkәzlәşdirilmiş vergilәr vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş vergilәrә
Respublika vergilәrinә, rayon, şәhәr vergilәrinә vә yerli (bәlәdiyyә) vergilәrinә

391 Büdcә sisteminә daxil olan gәlirlәrin qruplaşdırılması nәyi ifadә edir?

•

Gәlirlәrin tәrkibi vә quruluşunu
Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatını
Büdcә gәlirlәrinin gәlir bazasına görә fәrqini
Gәlirlәrin daxilolma mәnbәlәrini vә müddәtini
Büdcә gәlirlәrinin növlәrini

392 Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatında büdcә gәlirlәri hansı kateqoriyalardan ibarәtdir?

•

Vergilәrdәn daxil olmalar, vergi olmayan gәlirlәr vә transfertlәr
Vergilәrdәn daxil olmalar, sosial ayırmalar, qrantlar vә digәr gәlirlәr
Vergilәrdәn daxil olmalar, vergi olmayan gәlirlәr
Vergilәrdәn daxil olmalar, sosial ayırmalar,transfertlәr vә vergi olmayan gәlirlәr
Vergilәrdәn daxil olmalar,әsaslı gәlirlәr, rәsmi qaydada alınan vәsaitlәr, digәr sәviyyәli büdcәlәrdәn alınan vәsaitlәr

393 Büdcә xәrclәrinin inzibati tәsnifatının quruluşunu (strukturunu) göstәrin

•

Doğru cavab yoxdur
Büdcә sәviyyәsi, tәşkilat sәviyyәsi, Baş Kredit Sәrәncamçıları, tәxsisat sәrәncamçıları, kod
Büdcә sәviyyәsi, tәşkilat sәviyyәsi, bölmә, tәxsisat sәrәncamçıları, kod
Büdcә sәviyyәsi, bölmә, tәşkilat sәviyyәsi,baş kredit sәrәncamçıları, kod
Büdcә sәviyyәsi, Baş Kredit Sәrәbcamçıları, vәsaiti istifadә edәnlәr, kod

394 Büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatının quruluşunu (strukturunu) göstәrin

•

Bölmә, kömәkçi bölmә, fәsil, maddә, yarımmaddә vә kod
Bölmә, kömәkçi bölmә, maddә, yarımmmaddә vә kod
Bölmә , fәsil, paraqraf, maddәvә kod
Bölmә, kömәkçi bölmә, paraqaraf, maddә, yarımmmaddә vә kod
Bölmә, kömәkçi bölmә, maddә,yarımmaddә vә kod

395 Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatının quruluşunu (strukturunu) göstәrin

•

Bölmә , kömәkçi bölmә, paraqraf vә maddә
Bölmә, paraqraf, maddә
Bölmә, fәsil, maddә vә yarımmaddә
Bölmә, kömәkçi bölmә, paraqaraf
Bölmә, kömәkçi bölmә, fәsil vә paraqraf

396 Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatının quruluşunu (strukturunu) göstәrin

•

Bölmә, paraqraf, maddә vә yarımmaddә
bölmә, kömәkçi bölmә, fәsil, paraqraf vә maddә
Bölmә, kömәkçi bölmә, paraqraf, maddә, yarımmaddә
Bölmә, fәsil, paraqraf, maddә vә yarımmaddә
Bölmә, kömәkçi bölmә, fәsil, maddә vә yarımmaddә

397 Büdcә tәsnifatının tәrkibi hansı orqan tәrәfindәn müәyyәn edilir

•

ARnın Maliyyә Nazirliyi vә Dövlәt Statistika Komitәsi
ARnın Nazirlәr Kabineti
ARnın Maliyyә Nazirliyi
ARnın Milli Mәclisi
ARnın Maliyyә Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

398 Büdcә tәsnifatının tәrkibi nәdәn ibarәtdir?ә: 1. Gәlirlәrin tәsnifatı 2.Büdcә xәrclәrinin istiqamәtlәr üzrә
tәsnifatı 3.Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatı 4.Büdcә gәlirlәrinin növlәr üzrә tәsnifatı 5.Büdcә
xәrclәrinin tәsәrrüfat sahәlәri üzrә tәsnifatı 6. Büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatı 7.Büdcә xәrclәrinin inzibati
tәsnifatı 8.Büdcә gәlirlәrinin idxal vә ixrac әmәliyyatları üzrә tәsnifatı

•

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

399 Büdcә tәsnifatının quruluşunu göstәrin

•

Tәsnifatın bölmәlәri, kömәkçi bölmәlәri,maddәlәr, yarımmaddәlәr vә kodlar
Tәsnifatın bölmәlәri, kömәkçi bölmәlәri, paraqraflar, maddәlәr, yarımmaddәlәr vә kodlar
büdcә tәsnifatının bölmәlәri, kömәkçi bplmәlәri, fәsillәr, maddәlәr vә yarımmaddәlәr
Büdcә tәsnifatının bplmәlәri, yarımbölmәlәr, paraqraflar, maddәlәr vә kodlar
Tәsnifatın bölmәlәri, yarımbplmәlәr, fәsillәr, paraqraflar vә kodlar

400 ARnın büdcә tәsnifatının mәqsәdlәrini göstәrin: 1. Bütün sәviyyәlәrdә olan büdcәlәrin tәrtibi, tәsdiqi vә
icrası 2.Büdcә xәrclәrinin maddi vә maliyyә normalarını müәyyәn etmәk 3.Büdcә vәsaitinin ayrılması vә
istifadәsi üzәrindә nәzarәt etmәk 4.Büdcәlәrin güstәricilәrinin müqayisәsini tәmin etmәk 5.Vergilәrin,
rüsumların vә digәr daxilolmaların dәrәcәlәrini (daxil olma normalarını) müәyyәn etmәk 6.ARnın büdcә
sisteminә daxil olan bütün büdcәlәrin gәlir vә xәrc maddәlәrinin fәrqli cәhәtlәrini әks etdirmәk 7.Gәlirlәrin
vә xәrclәrin büdcә hәlqәlәri arasında bölgü normalarını nәzәrә almaq

•

3,4,5.1
1,3,4,6
2,3,5,7
1,2,4,7
2,4,5,6

401 Büdcә tәsnifatının әsas prinsiplәrini göstәrin. 1. Әsas metodoloji sәnәd olmaqla, bütün büdcәlәr onun
әsasında tәrtib edilir. 2. Dövlәt büdcәsinә daxil olan gәlirlәrin alınma qaydaları hәmin sәnәd әsasında hәyata
keçirilir 3. Gәlirlәrin vә xәrclәrin büdcә hәlqәlәri arasında bölgüsü aparılır 4. Bütün büdcәlәr, büdcә
tәşkilatları vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondları üzrә maliyyә әmәliyyatları üçün mәcburidir 5.ARnın
qanunvericiliyinә ciddi riayәt edilmәsinә әsaslanır 6.Gәlirlәrin vә xәrclәrin illik vә rüblük bölgüsü hәmin
sәnәd әsasında aparılır

•

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

402 “ARnın Vahid Büdcә tәsnifatı” haqqında AR Nazirlәr Kabinetinin qәrarı nә vaxt qәbul olunub?

•

07 dekabr 1999cu ildә
06 oktyabr 2004cü ildә
07 fevral 2006cı ildә
02 iyul 2002ci ildә
15 may 2006cı ildә

403 Büdcә tәsnifatı nәdir?

•

ARnın büdcә sisteminә daxil olan gәlirlәrin vә xәrclәrin büdcә sisteminin ayrıayrı hәlqәlәri arasında bölgüsü
ARnın büdcә sisteminә daxil olan bütün büdcәlәrin gәlirlәri vә xәrclәrinin eyni әlamәtlәr üzrә zәruri qruplaşdırılması,
onlara müәyyәn sıra nömrәlәri vә kodların verilmәsi
ARnın büdcә sisteminin vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının gәlirlәri vә xәrclәrinin tәrkibi
ARnın büdcә sisteminә daxil olan büdcәlәrin tәrkibi vә quruluşu
ARnın büdcә sisteminin, Naxçıvan MRnın büdcәsinin vә yerli büdcәlәrin tәrkibi vә quruluşu

404 Büdcәnin gәlirlәri vә xәrclәrinin zәruri qruplaşması hansı normativ sәnәd әsasında aparılır?

•

Dövlәt Xәzinәdarlığı haqında әsasnamә
Azәrbaycan Respublikası Vahid Büdcә Tәsnifatı
ARnın dövlәt büdcәsinin tәrtibi vә icrası qaydaları
“Büdcә sistemi haqqında” ARnın Qanunu
Hәr il maliyyә ili üçün qәbul edilәn “Dövlәt büdcәsi haqqında” Qanun

405 Büdcә tәşkilatı nәdir?

•

doğru cavab yoxdur
maliyyәlәşdirilmәsi bilavasitә ARnın dövlәt büdcәsi vә Naxçıvan MRnın büdcәsi hesabına hәyata keçirilәn idarә vә
tәşkilatlar
maliyyәlәşdirilmәsi tamamilә vә ya qismәn büdcә vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn, hesablaşma hesabı olmayan qeyri
kommersiya tәşkilatı
smeta әsasında tamamilә büdcә vәsaiti hesabına maliyyәlәşәn qeyrikommersiya tәşkilatları
büdcә smetası әsasında fәaliyәti tamamilә büdcә vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn vә hesablaşma hesabı olan
kommersiya tәşkilatı

406 Konkret dövr üçün ölkәdә maliyyә vәsaitlәrinin yaranma mәnbәlәri vә istifadә istiqamәtlәri barәdә
mәlumatları ğzündә әks etdirәn maliyyә sәnәdi necә adlanır?

•

onların hamısı
toplu maliyyә balansı
dövlәt büdcәsi
icmal büdcә
dövlәtin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansı

407 Aşağıda göstәrilәnlәr dәn hansılar müdafiә olunan xәrc maddәlәrinә aid deyil?

•

doğru cavab yoxdur
onların hamısı
pensiyalar, başqa sosial müavinәtlәr vә ödәnişlәr
әmәk haqqı vә әmәk haqqına üstәlik
dövlәtin daxili vә xarici borclarına xidmәtlә bağlı xәrclәr

408 Büdcә gәlirlәrinin onun xәrclәrindәn artıq olan mәblәğ necә adlanır?

•

büdcә ehtiyatı
büdcә kәsiri(defisiti)
büdcә artıqlığı (profisiti)
büdcәnin mәqsәdli fondu
büdcәnin sәrbәst vәsaiti

409 Büdcә ili әrzindә maliyyәlәşdirilmәsinә sekvestr tәtbiq olunmayan, qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş
büdcә xәrclәri necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
müdafiә olunan xәrc maddәlәri
ölkәnin müdafiәsi üzrә xәrclәr
әmәk haqqı üzrә ödәnişlәr

dövlәt ehtiyatları üzrә xәrclәr

410 Dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MRnın büdcәsi vә yerli büdcәlәrin, hәmçinin dövlәt büdcәsinin kәsirinin
maliyyәlәşmә mәnbәlәri üzrә daxilolmalar yerinә yetirilmәdikdә müdafiә olunmuş xәrc maddәlәri istisna
olmaqla, büdcә ilinin qalan ayları üzrә xәrclәrin müәyyәn olunmuş qaydada ixtisrı necә adlanır?

•

dotasiyanın dayandırılması
sekvestr
xәrclәrin mәqsәdli tәyinat üzrә bölgüsü
xәrclәrin prioritet göstәricilәr üzrә ixtisarı
subvensiyanın ixtisarı

411 Dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MRnın büdcәsi vә yerli büdcәlәrin tәrkibindә konkret tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsi üçün formalaşan vә istifadә edilәn pul vәsaiti necә adlanır?

•

doğri cavab yoxdur
mәqsәdli büdcә fondları
dotasiya
büdcә ehtiyatları
büdcәlәrin nizamnamә fondları

412 Dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә, yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә әvәzsiz verilәn
maliyyә vәsaiti nәdir?

•

subvensiya
subsidiya
büdcә tәxsisatı
mәqsәdli tәyinatlı büdcә vәsaiti
dotasiya

413 Mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin hәyata keçirilmәsi üçün dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә
vә yerli bedcәlәrә verilәn, lakin hәmin mәqsәd üçün vә ya müәyyәn edilmiş müddәtә istifadә edilmәdikdә
geri qaytarılan maliyyә vәsaiti nәdәn ibarәtdir?

•

subsidiya
subvensiya
büdcә ssudaları
dotasiya
tәxsisat

414 Daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına әvәzsiz verilәn mәqsәdli maliyyә yardımı nәdәn ibarәtdir?

•

subvensiya
qrant
dotasiyalar
birdәfәlik mәqsәdli maliyyә yardımı
subsidiya

415 Dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә onların gәlir vә xәrclәrini
tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә әvәzsiz verilәn maliyyә vәsaiti nәdәn ibarәtdir?

•

dotasiya
büdcә ssudaları vә dotasiya
büdcә tәxsisatları
büdcә kreditlәri
subsidiya

416 Dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәrindәn Naxçıvan MRnın büdcәsinә, yerli büdcәlәrә vә
hüquqi şәxslәrә, yerli büdcәlәrdәn bәlәdiyyә tәşkilatlarına qaytarılmaq şәrti ilә il әrzindә müәyyәn müddәtә

verilәn maliyyә vәsaiti necә adlanır?

•

subsidiya
büdcә ssudaları
büdcә tәxsisatı
dotasiya
subvensiya

417 Büdcә kәsiri (defisiti) necә adlanır?

•

büdcә xәrclәrini maliyyәlәşdirmәk üçün alınan borc vәsaiti
büdcәnin xәrclәrinin gәlirlәrlә tәmin olmayan mәblәği
büdcәnin gәlirlәrinin xәrclәrdәn artıq olması
büdcәnin vergili gәlirlәrinin qeyrivergili gәlirlәrindәn artıq olması
dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә verilәn dotasiya

418 Dövlәt büdcәsinin yerli xәrci nәdәn ibarәtdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Büdcә tәsnifatına uyğun olaraq maliyyәlәşdirilmәsi yerli gәlirlәr vә mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәrdәn ayrılan vәsait
hesabına hәyata keçirilәn xәrclәr
Yerli büdcә tәşkilatlarının xәrc smetaları әsasında maliyyәlәşәn xәrclәr
Yerli büdcә tәşkilatlarının saxlanılması üçün büdcәdәn ayrılan vәsait
Bәlәdiyyә büdcәlәrindәn ayrılan vәsait hesabına maliyyәlәşәn xәrclәr

419 Dövlәt büdcәsinin yerli gәliri nәdәn ibarәtdir?

•

Onların hamısı
Dövlәt büdcәsindә müәyyәn edilәn normativlәr әsasında formalaşan ayrıayrı şәhәr vә rayonlar üzrә gәlir
”Büdcә sistemi haqqında” Qanunula müәyyәn olunan gәlirlәr
Qanunvericilik әsasında müәyyәn olunan bәlәdiyyә büdcәsi üzrә gәlir
Dövlәt büdcәsindәn ayrıayrı şәhәr vә rayonlara ayrılan dotasiyalar, subsidiyalar vә subvensiyalar

420 Büdcә gәlirlәri anlayışı nәdәn ibarәtdir?

•

ARnın qanunvericiliyi vә beynәlxalq aktlarla tәyin edilmiş qaydada dövlәt büdcәsinә, Muxtar Respublika büdcәsinә
vә yerli büdcәlәrә daxil olan vәsaitlәr
ARnın, Naxçıvan MRnın vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının müvafiq qanunvericilik aktları ilә müәyyәn olunmuş
qaydada dövlәt büdcәsinә, Naxçıvan MRnın büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә daxil olan vergilәr, rüsumlar, diğәr ödәnişlәr
vә daxilolmalardır
ARnın “Büdcә sistemi haqqında! Qanunu ilә müәyәn edilmiş normalarla dövlәt büdcәsinә, Naxçıvan MRnın
büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә geri qaytarılmamaq şәrti ilә daxil olan vergilәr, rüsumlar vә s. ödәnişlәr
Qanunvericilik әsasında müәyyәn edilәn normalarla büdcәyә mәcburi qaydada vә geri qaytarmamaqla ödәnilәn
vәsaitlәr
ARnın Ali Qanunvericiliyi ilә müәyyәn olunmuş qaydada vә normalarla icbari qaydada büdcәyә daxil olan vәsaitlәr

421 Büdcә xәrclәri anlayışı nәdir?

•

büdcә tәsnifatına uyğun alaraq qanunvericilik әsasında müәyyәn edilmiş normalarla bütün büdcә tәşkilatlarına ayrılan
vәsait
büdcә tәsnifatına uyğun olara dövlәt büdcәsindәn, Naxçıvan MRnın büdcәsindәn vә yerli büdcәlәrdәn
qanunvericiliklә nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәk üçün ayrılan vәsait
ARnın dövlәt büdcәsindә rüblәrә bölünmәklә illik tәxsisat
Növbәti maliyyә ili üçün tәsdiq edilmiş dövlәt büdcәsi ilә müәyyәn edilәn istiqamәtlәr üzrә ayrılan vәsait
büdcә tәsnifatına uyğun olaraq “Büdcә sistemi haqqında” Qanunla dövlәt hakimiyyәti vә yerli özünüidarә orqanlarının
sәrәncamına ayrılmış büdcә vәsaiti

422 Dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәrini müәyyәn edin
Hәr il ARnın dövlәt büdcәsi ilә tәsdiq edilәn ümumdövlәt xәrclәri

•

•

Büdcә tәsnifatına uyğun olaraq dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulmuş müvafiq orqanların fәaliyyәtinin vә tәdbirlәrin
maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı xәrclәr
ölkәnin müdafiә vә tәhlükәsizlik fәaliyyәti ilә bağlı xәrclәr
Mәrkәzi hakimiyyәt orqanlarının saxlanması ilә bağlı bütün fәaliyyәt xәrclәri
Dövlәt büdcәsinin xәrclәrindәn yerli xәrclәri çıxmaqla müәyyәn edilәn ümumdövlәt xәrclәri vә ödәnişlәri

423 AR dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәri nәdәn ibarәtdir?

•

Qanunvericik әsasında tәyin edilmiş normalarla büdcәyә daxil olan vergilәr, rüsumlar vә digәr daxilolmalar
dövlәt büdcәsindә müәyyәn edilәn normativlәrә uygun olaraq dövlәt büdcәsi gәlirlәrindәn yerli gәlirlәr çıxıldıqdan
sonra formalaşan gәlir
“Vergi Mәcәllәsi” ilә hәr ilә tәyin edilәn normalarla mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәrә daxil olmaqla formalaşan gәlir
dövlәt büdcәsinә mәrkәzlәşdirilmiş formada daxil olan vergilәr vә sair ödәnişlәr
tәqvim ilindә “Büdcә sistemi haqqında” Qanunla müәyyәn edilәn gәlirlәr

424 Xәrclәrin büdcә sәviyyәlәri arasında bölgüsü hansı hüquqi sәnәd әsasında hәyata keçirilir?

•

doğru cavab yoxdur
onların hamısı
“Büdcә sistemi haqqında” ARnın Qanunu
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Hәr il üçün qәbul edilәn ARnın dövlәt büdcәsi haqqında Qanunu vә digәr qanunvericilik aktları

425 Bәlәdiyyә büdcәsinin müstәqilliyi nә ilә tәmin edilir?

•

Bәlәdiyyә büdcәsini sәrbәst tәrtib, tәsdiq vә icra etmәk hüququnun olması ilә
Öz mәdaxil mәnbәlәrinin olması vә bәlәdiyyәnin yerli büdcә vәsaiti barәdә sәrәncam vermәk müstәsna hüququ ilә
Bәlәdiyyә büdcәsinә müstәqil sәrәncam vermәk hüququnun olması ilә
Dövlәt büdcәsindәn dotasiya, subsidiya, subvensiya almaq hüququnun olması ilә
Gәlir mәnbәlәrini artırmaq vә xәrclәrin istiqamәtlәrini müstәqil tәyin etmәk hüququnun olması ilә

426 “Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsinin әsasları haqqında “ARnın Qanununa әsasәn bәlәdiyyә büdcәsinә hansı
gәlirlәr aid edilmişdir? 1.Fiziki şәxslәrdәn әmlak vergisi 2.Fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi 3.Hüquqi şәxslәrin
mәnfәәt (gәlir) vergisi 4.Fizizki şәxslәrdәn torpaq vergisi 5.Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisә vә
tәşkilatlardan mәnfәәt vergisi 6.Yol vergisi 7.Yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi 8.Küçә
(divar) reklamlarının yerlәşdirilmәsi vә yayım üçün ödәniş

•

3.4.5.6.7
1,4,5,7,8
2,3,5,6,8
1,3,6,7,8
2,4,6,7,8

427 “Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsinin әsasları haqqında” ARnın Qanununa әsasәn bәlәdiyyә büdcәlәrinin dövlәt
büdcәsi ilә әlaqәsi nә ilә tәsbit olunur?

•

bәlәdiyyәlәrin gәlirlәrini artırmaq üçün onlara әlavә sәlahiyyәtlәrin verilmәsi ilә
Yerli büdcәnin tәnzimlәnmәsi prosesindә dövlәt büdcәsindәn vәsait almaq hüququ ilә
Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrindәn ayırma vermәklә
Bәlәdiyyә büdcәsinin müstәqil gәlir mәnbәinin olması ilә
Dövlәt büdcәsinin tәrkibindә bәlәdiyyәlәrin iştirak etmәsi hüququ ilә

428 “Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsinin әsasları haqqında” ARnın Qanunu nә vaxt qәbul olunub?

•

02 iyul 2001ci ildә
7 dekabr 1999cu ildә
20 dekabr 1998ci ildә
02 iyul 2000ci ildә
15 fevral 2006ci ildә

429 Dövlәt büdcәsinin yerli gәlirlәrinә aid edilәn gәlirlәr hansılardır? 1.Büdcәdәn verilmiş kreditlәr üzrә
daxilolmalar 2.Hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi 3.Dövlәr rüsumu 4.ARnın әrazisinә malların idxalına görә
aksiz 5.“Dövlәt zәmanәti ilә alınan borcların Tәminat Fondu” na bәrpa edilmәsi üzrә daxilolmalar 6.Mәdәn
vergisi

•

1,3,4
2,3,6
2,4.5
1,3,6
3,4,5

430 Dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәrinә aid olan gәlirlәr hansılardır? 1.Hüquqi şәxlәrin mәnfәәt
(gәlir) vergisi 2.Xarici dövlәtlәrin hökümәtlәrinә verilmiş kreditlәr üzrә daxilolmalar 3.Dövlәt Neft
Fondundan Daxilolmalar 4.ӘDV 5.Aksiz markalarının şatışından daxilolmalar 6.Mәdәn vergisi

•

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

431 ARnın 2015ci il dövlәt büdcәsi haqqında” Qanunu ilә aşağıdakı gәlirlәrdәn hansıları şәhәr vә
rayonların (Bakı şәhәrindәn başqa) yerli gәlirlәrinә verilmişdir: 1.ARnın dövlәt zәmanәti ilә kredit
tәşkilatlarından alınmış kreditlәr üzrә daxilolmalar 2.Hüquqi şәxslәrin mәnfәәt (gәlir) vergisi
3.Sadәlәşdirilmiş vergi 4.Yol vergisi 5.Hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi 6.Büdcәdәn verilmiş kreditlәr üzrә
daxilolmalar

•

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

432 ARnın 2015ci il dövlәt büdcәsi haqqında” Qanunu ilә şәhәr vә rayonların (Bakı şәhәrindәn başqa)
yerli gәlirlәrinә aid edilmiş gәlirlәri göstәrin: 1.Fiziki şәxslәrin gәlir vergisi 2.ӘDV 3.ARnın әrazisinә
malların idxalına görә ӘDV 4.Mәdәn vergisi 5.Hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi 6.ARnın әrazisinә malların
idxalına görә aksiz 7.Hüquqi şәxslәr mәnfәәt gәlir vergisi

•

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

433 ARnın 2015ci il dövlәt büdcәsi haqqında” Qanunu ilә dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәri
tәrkibinә aid edilmәyәn gәlirlәri göstәrin? 1.ARnın әrazisinә malların idxalına görә ӘDV 2.Fiziki şәxslәrin
gәlir vergisi 3.ARnın әrazisinә malların idxalına görә aksiz 4.Hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi 5.Sәhmlәrindә
dövlәtin payı olan müәssisәlәrdәn alınan divident lәr 6.Hüquqi şәxslәrin mәәnfәt (gәlir) vergisi

•

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

434 ARnın 2015ci il dövlәt büdcәsi haqqında” Qanunu ilә dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәçdirilmiş gәlirlәri
tәrkibinә aid edilmiş gәlirlәr hansılardır? 1.Hüququ şәxslәrin mәnfәәt(gәlir) vergisi 2.Gömrük rüsumları
3.Dövlәt әmlakının özәllәşdirilәn dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin altındakı torpaqların icarәyә

verilmәsindәn daxilolmalar 4.Mәdәn vergisi 5.“Avtomobil Yolları” Mәqsәdli Büdcә Fondunun gәlirlәri
6.Hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi

•

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

435 Dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin müvafiq normativlәrlә dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәri vә yerli
gәlirlәri arasında bölgüsü hansı qanunvericilik sәnәdi әsasında hәyata keçirilir.

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
Növbәti maliyyә ili üçün “Dövlәt büdcәsi haqqında” ARnın Qanunu
“Badcә sistemi haqqında” ARnın Qanunu
ARnın Konstitusiyası
“Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsinin әsasları haqqında”ARnın Qanunu

436 Aşağıdakılardan hansılar büdcәnin qeyrivergili gәlirlәrinә aiddir

•

Göstәrilәnlәrin hamısı
Doğru cavab yoxdur
Dövlәt rüsumları
Gömrük rüsumları
Tәbii sәrvәtlәrә görә alınan haqq

437 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıları bәlәdiyyә büdcәlәrinә aiddir? 1.Hüquqi şәxslәrdәn torpaq vergisi
2.Fiziki şәxslәrdәn әmlak vergisi 3.Yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi 4.Hüquqi
şәxslәrin әmlak vergisi 5.Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin vә tәçkilatların mәnfәәt vergisi
6.Dövlәt rüsumu 7.Sadәlәşdirilmiş vergi 8.Fiziki şәxslәrdәn torpaq vergisi

•

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

438 Dövlәt büdcәsi gәlirlәri planının yerinә yetirilmәsindә yerli hakimiyyәt orqanlarının mәsuliyyәtini vә
marağını güclәndirmәk mәqsәdilә büdcә tәnzimlәnmәsinin hansı metodu da mәqsәdәuyğun hesab edilir

•

Doğru cavab yoxdur
Dövlәt büdcәsi gәlirlәrindәn aşağı büdcә hәlqәlәrinә ayırma normativlәri müәyyәn etmәk
Subsidiya vermәk
Dotasiya ayırmaq
Subvensiyalar vermәk

439 Gәlirlәrin büdcәlәr arasında bölgüsü zamanı әsasәn hansı vәzifәlәr qarşıya qoyulur?

•

Onların heç biri
Göstәrilәnlәrin hamısı
Hәr bir büdcә hәlqәsi onun xәrclәri sәviyyәsindә maliyyә vәsaiti ilә tәmin olunmalıdır, yәni büdcәlәrin
balanslaşdırılması tәmin edilmәlidir
Hәr bir büdcә hәlqәsi müvafiq әrazinin (şәhәrin, rayonun) iqtisadi inkişafına uygun olaraq artan gәlirlәr hesabına tәmin
edilmәlidir
Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri planının yerinә yetirilmәsindә yerli hakimiyyәt orqanlarının mәsuliyyәti vә marağı
güclәndirilmәlidir

440 Gәlirlәrin vә xәrclәrin büdcә sisteminin sәviyyәlәri arasında bölgüsü aşağıdakıları nәzәrdә tutur:
1.Gәlirlәrin aylar üzrә daxil olma normaları müәyyәn edilir 2.Xәrc sәlahiyyәtlәri vә gәlir növlәri (tam vә ya
qismәn) daimi olaraq büdcә sәviyyәlәri arasında hәdlәndirilir 3.Gәlirlәrin daxil olması vә xәrclәrin

malittәlәşdirilmәsi üzәrindә maliyyә nәzarәtinin formaları müәyyәn edilir 4.Nizamlaşdırıcı gәlirlәr
müvәqqәti normativlәrlә (növbәti maliyyә ili üçün) müxtәlif sәviyәli büdcәlәr arasında bölüşdürülmәsi
5.Xәrclәr mәqsәdli tәyinatı üzrә istifadә edilmәdikdә cәrimә növlәri tәyin edilir 6.Büdcәlәrarası tәnzimlәmә
hәyata keçirilir

•

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

441 Aşağıdakılardan hansılar büdcәlәrarası münasibәtlәrin tәşkili prinsiplәrinә aiddir?

•

Onlardan heç biri
Onların hamısı
ARnın subtektlәrinin minimal büdcә tәyinatı sәviyyәsinin bәrabәrliyi
ARnın dövlәt büdcәsi ilә әlaqәlәrdә bәlәdiyyә büdcәlәrinin hüquq bәrabәrliyi
Büdcәlәrarası münasibәtlәrdә eyni sәviyyәli büdcәlәr üçün vahid metodoloğiya vә kriteriyaların tәtbiq edilmәsi

442 Büdcәlәrarası münasibәtlәrin prinsiplәrini göstәrin

•

Doğru cavab yoxdur
Onların hamısı
Büdcә xәrclәrinin ARnın büdcә sisteminin müәyyәn sәviyyәlәri üzrә bölğüsü vә onlara tәhkim edilmәsi
Büdcәlәrarası münasibәtlәrdә AR subyektlәrinin hüquq bәrabәrliyi
Büdcәlәrarası münasibәtlәrin bütün iştirakçılarının mәnafelәrinin әlaqәlәndirilmәsi

443 Büdcәlәrarası tәnzimlәmәyә aid olan әmәliyyatları müәyyәn edin

•

Onların hamısı
Gәlirlәrin tәyin edilmiş müddәtlәrdә büdcәyә köçürülmәsi
Xәrclәrin maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin rüblәr üzrә bölgüsü
Gәlirlәrin büdcәyә daxil olması haqqında bәyannamәlәrin tәqdim edilmәsi
Büdcә vәsaitinin bir büdcә sәviyyәsindәn diğәr büdcәlәr arasında bölğüsü

444 Aşağıdakılardan hansı әmәliyyatlar büdcәlәrarası tәnzimlәmәyә aiddir?

•

Büdcә vәsaitlәrinin mәqsәdli istifadә olunması
Gәlirlәrin fasilәsiz vә ardıcıl büdcәyә daxil olması
Doğru cavab yoxdur
Büdcә vәsaitlәrinin istifadәsi haqqında hesabatların vaxtında tәqdim edilmәsi
Gәlirlәrin müvәqqәti növbәti maliyyә ilindәn az olmayan müddәtә) normativlәrlә müxrәlif sәviyyәli büdcәlәr arasında
bölğüsü

445 Büdcәlәrarası maliyyә münasibәtlәrinә hansı maliyyә münasibәtlәri aiddir?

•

Büdcәlәrarası tәnzimlәmә
Büdcә vәsaitinin xәrclәnmәsi sәlahiyyәtlәrinin büdcәlәr arasında hәdlәndirilmәsi
Büdcә sisteminә daxil olan gәlirlәrin büdcә sәviyyәlәri arasında bplüşdürülmәsi
Onların hamısı
Doğru cavab yoxdur

446 Büdcәlәrarası münasibәtlәr әsas hansı maliyyı münasibәtlәrini ifadә edir?

•

Tәsәrrüfat subyektlәri ilә büdcәlәr arasındakı maliyyә münasibәtlәri
Büdcә tәşkilatları arasındakı maliyyә münasibәtlәrini
Müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt orqanları arasındakı maliyyә münasibәtlәrini
Büdcәyә tәdiyyә ödәyәn tәşkilatlarla büdcәlәr arasındakı maliyyә münasibәtlәrini
Müәssisәlәrlә büdcә tәşkilatları arasındakı maliyyә münasibәtlәrini

447 Növbәti büdcә ili üçün bәlәdiyyәlәrin büdcә layihәlәri hansı orqanların qәrarı ilә tәsdiq edilir?

•

ARnın Milli Mәclisinin
Nazirlәr Kabinetinin
Yerli icra hakimiyyәti orqanlarının
ARnın Maliyyә Nazirliyinin
Bәlәdiyyәnin

448 Yerli büdcәlәrin müstәqilliyi necә tәmin edilir? 1.Vergilәrin dәrәcәlәrini müstәqil müәyyәn etmәk
hüququnun olması 2.Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş öz mәdaxil mәnbәlәrinin olması 3.Xәrclәrin
istiqamәtini vә tәyinatını dәyişdirmәk hüququnun olması 4.Yerli büdcә vәsaitinә sәrәncam vermәk barәdә
müstәsna hüququnun olması 5.Yuxarı büdcәlәrdәn kredit almaq sәlahiyyәtinin olması ilә

•

3.5
1.3
1.4
2.5
2.4

449 Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsini hansı orqan icra edir?

•

Doğru cavab yoxdur
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi vә Maliyyә Nazirliyi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi

450 ARnın Konstitusiyasına әsasәn Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcә layihәsini hansı orqan
hazırlayıb Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәclisinә tәqdim edir?

•

ARnın Maliyyә Nazirliyi vә İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Naxchivann Muxtar Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
ARnın Maliyyә nazirliyi
ARnın Nazirlәr Kabineti

451 Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsini hansı orqan tәsdiq edir?

•

Naxçıvan MRnın Ali Mәclisinin tәqdimatı ilә ARnın Milli Mәclisi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәclisi
ARnın Nazirlәr Kabineti
ARnın Milli Mәclisi
ARnın Maliyyә Nazirliyi

452 Konstitusiyaya әsasәn ARnın dövlәt büdcәsinin israsını hansı orqan tәmin edir?

•

ARnın Maliyyә Nazirliyi vә Mәrkәzi Bank
ARnın Nazirlәr Kabineti
ARnın Prezidenti
ARnın Milli Mәclisi
ARnın Maliyyә Nazirliyi

453 Azәrbaycan Respublikası dövlәt büdcәsinin layihәsini hansı orqan hazırlayıb Prezidentә tәqdim edir?

•

ARnın Maliyyә Nazirliyi vә İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
ARnın Nazirlәr Kabineti
ARnın Maliyyә Nazirliyi
ARnın Milli Mәclisinin Büdcә Komitәsi
ARnın Maliyyә Nazirliyi vә Vergilәr Nazirliyi

454 ARnın dövlәt büdcәsini ARnın Milli Mәclisinin tәsdiqinә hansı orqan tәqdim edir?

•

ARnın Maliyyә Nazirliyi vә Mәrkәzi Bankı
ARnın Prezidenti
ARnın Maliyyә Nazirliyi
ARnın Nazirlәr Kabineti
ARnın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

455 ARnın dövlәt büdcәsinin icrasına ali nәzarәti hansı orqan hәyata keçirir?

•

ARnın Nazirlәr Kabineti vә Maliyyә Nazirliyi
ARnın Milli Mәclisi vә Hesablama Palatası
ARnın Nazirlәr Kabineti
ARnın Prezidenti
ARnın Maliyyә Nazirliyi

456 Konstitusiyaya әsasәn ARda vergilәri, rüsumları vә ödәnişlәri hansı orqan müәyyәn edir?

•

ARnın Vergilәr Nazirliyi vә Gömrük Komitәsi
ARnın Milli Mәaclisi
ARnın Prezidenti
ARnın Maliyyә Nazirliyi
ARnın Nazirlәr Kabineti

457 ARnın Konstitusiyasına әsasәn hәr il dövlәt büdcәsini hansı orqan tәsdiq edir?

•

Maliyyә Nazirliyinin razılığı ilә İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
ARnın Milli Mәslisi
ARnın Nazirlәr Kabineti
ARnın Prezidenti
Maliyyә Nazirliyi

458 Büdcәnin prosesual hüquqi normalarının tәrkibini göstәrin: 1.Büdcәlәrin tәrtibi 2.Gәlirlәrin vә xәrclәrin
büdcәlәr arasında bölğüsü 3.Büdcәlәrin layihәlәrinin müzakirәsi vә tәsdiqi 4.Xәrclәrin tәyinatı vә xәrc
normaları 5.Büdcәlәrin icrası haqqında hesabatların hazırlanması, müzakirәsi vә tәsdiqi 6.Büdcәlәrin xüsusi
vә tәnzimlәyici gәlirlәrinin müәyyәn edilmәsi

•

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

459 Büdcә hüququnun maddi normaların tәrkibini göstәrin: 1.Büdcәlәrin tәrtibi 2.Büdcәlәrin gәlirlәrinin
tәrkibi vә normaları 3.Gәlirlәrin icrası üzrә hesabatların 4.Gәlirlәrin vә xәrclәrin büdcәlәr arasında bölgüsü
5.Xәrclәrin icrası haqqında hesabatların tәrtibi vә tәqdimi 6.Xәrclәrin tәyinatı

•

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

460 Büdcә hüquqi normalarına hansı hüquqi normalar aiddir?

•

Onların hamısı
Maddi vә prosessual hüquqi normalar
İnzibatısiyasi hüquqi normalar
Inzibatıәrazi hüquqi normalar

Maddimaliyyә hüquqi normalar

461 Gәlilәrin vә xәrclәrin büdcәlәr vә büdcә sәviyyәlәri arasında bölgüsü hansı hüquqi sәnәd әsasında
hәyata keçirilir?

•

ARnın “Vergi Mәcәllәsi”
ARnın “Büdcә sistemi haqqında” qanun vә hәr il üçün qәbul edilәn dövlәt büdcәsi haqqında qanun
ARnın Nazirlәr Kabinetinin müvafiq qәrarları
ARnın Konstitusiyası
ARnın Prezidentinin xüsusi fәrmanları

462 Büdcә prosesinin tәçkili sahәsindә dövlәt hakimiyyәti vә icra orqanlarının vә yerli özünüidarә
orqanlarının sәlahiyyәtlәrini tәnzimlәyәn hüquqi normaların mәcmusu necә adlanır?

•

Prosesual hüquqi normalar
Büdcә hüququ
Büdcә sәlahiyyәtlәri
Büdcә normativlәri
Maddi hüquqi normalar

463 Yerli özünüidarәetmә orqanlarının büdcә hüququnun әsasları hansı qanunvericilik sәnәdlәrindә tәsbit
olunmuşdur?

•

Doğru cavab yoxdur
ARnın Konstitusiyası
“Büdcә sistemi haqqında” ARnın Qanunu
Onların hamısı
“Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsinin әsasları haqqında”ARnın Qanunu vә digәr qanunvericilik aktları

464 Büdcә hüququnun әsasları hansı qanunvericilik sәnәdlәrindә tәsbit olunmuşdur?

•

Doğru cavab yoxdur
Onların hamısı
ARnın “Büdcә sistemi haqqında” Qanunu
ARnın Konstitusiyası
Hәr büdcә ili üçün qәbul edilәn dövlәt büdcәsi haqqında qanun vә dögәr hüquqinormativ aktlar

465 ARnın büdcә sisteminә daxil olan büdcәlәr arasında kı maliyyә münasibәtlәri hansı qanunvericilik
sәnәdi әsasında tәnzimlәnir:

•

ARnın “Dövlәt büdcәsinin tәrtibi vә icrası qayudaları”
ARnın “Büdcә sistemi haqqında” Qanun
ARnın “Vahid büdcә tәsnifatı”
ARnın Konstitusiyası
ARnın “Vergi mәcәllәsi”

466 ARda büdcә ili hansı dövrü әhatә edir?

•

Sentyabr ayının 1dәn gәlәn ilin avqust ayının 31dәk
Doğru cavab yoxdur
Iyul ayının 1dәn gәlәn ilin iyun ayının 30dәk
Yanvarın 1dәn iyulun 1dәk
Cari ilin fevral ayının 1dәn gәlәn ilin yanvar ayının 31dәk

467 İqtisadi әdәbiyyatlarda büdcәnin neçә prinsipindәn bәhs olunur

•

Doğru cavab yoxdur
On prinsipi
Iki prinsipi

Beş prinsipi
Üç prinsipi

468 Büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrinә aiddir:

•

doğru cavab yoxdur
onların hamısı
büdcәlәrin reallığı vә aşkarlığı
büdcә sisteminin vahidliyi vә büdcәlәrin müstәqilliyi
gәlirlәrin vә xәrclәrin hәmin büdcәlәrdә tam әks olunması

469 Yerli büdcәlәrә aiddir:

•

Doğru cavab yoxdur
Bәlәdiyyә büdcәlәri
Şәhәrlәrin büdcәlәri
Rayonların büdcәlәri
Şәhәr tabeçiliyindә olan rayonların büdcәlәri

470 Büdcәdәnkәnar әmәliyyatlara hansı maliyyә әmәliyyatları aid edilir?

•

Müvafiq icra hakimiyyәti vә büdcә tәşkilatlarının qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada büdcәdәnkәnar fondların
transfertlәri hesabına hәyata keçirdiklәri mәqsәdli sosialiqtisadi inkişaf proqramları üzrә maliyyә әmәliyyatları
Müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının vә büdcә tәşkilatlarının qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada dövlәt
büdcәsindәn vә Naxçıvan MRnın büdcәsindәn kәnar әldә etdiklәri gәlirlәri vә hәyata keçirdiklәri xәrclәri üzrә
maliyyә әmәliyyatları
Müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının vә büdcә tәşkilatlarının mәqsәdli büdcә proqramları üzrә әldә etdiklәri gәlirlәr
vә onların hesabına hәyata keçirdiklәri xәrclәr üzrә maliyyә әmәliyyatları
Büdcә tәşkilatlarının onlar üçün tәsdiq edilmiş gәlir planından әlavә әldә etdiklәri vәsaitlәr hesabına әlavә hәyata
keçirilәn maliyyә әmәliyyatları
Müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının vә büdcә tәşkilatlarının dövlәt büdcәdәnkәnar fondların vәsaitlәri hesabına
hәyata keçirdiklәri maliyyә әmәliyyatları

471 Büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrini göstәrin: 1.Büdcә vәsaitinin tәsdiq edilmiş minimal normalar
әsasında istifadә edilmәsi 2.Büdcә vәsaitlәrinin sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә edilmәsi 3.Büdcә vәsaitlәrinin
mәsәdli proqramların icrasına xәrclәnmәsi 4.Büdcәlәrin aşkar vә şәffaf olması 5.Büdcәnin gәlirlәri vә
xәrclәrinin hәmin büdcәlәrdә tam әks olunması 5.Büdcә xәrclәrinin fәrdi smetalar әsasında
maliyyәlәşdirilmәsi

•

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

472 Büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrinә aid olanları seçir: 1.Büdcә sisteminin vahidliyi 2.Gәlirlәrin vә
xәrclәrin rüblәr üzrә bölğüsü 3.Büdcәlәrin mәqsәdli proqramlar әsasında tәrtibi 4.Büdcәlәrin
balanslaşdırılması 5.Büdcәlәrin tәrtibi vә icrasının qanunvericilik әsasında hәyata keçirilmәsi 6.Büdcә
vәsaitlәrindәn istifadәnin ünvanlı vә mәqsәdli olması

•

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

473 Azәrbaycan Respublikasının İcmal büdcәsinә hansı büdcәlәr daxildir?
Dövlәt büdcәsi, Toplu Maliyyә balansı vә yerli büdcәlәr

•

•

Dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MRnın büdcәsi (büdcәdәnkәnar fondlar da daxil olmaqla) vә büdcәdәnkәnar dövlәt
fondlarının gәkirlәri vә xәrclәri
Dövlәt büdcәsi, Dövlәt Neft Fondu vә Naxçıvan MRnın büdcәsi
Toplu maliyyә balansı vә yerli büdcәlәr
Dövlәt büdcәsi, Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu, Naxçıvan MRnın büdcәsi, yerli büdcәlәr

474 ARnın “Büdcә sistemi haqqında” Qanununda büdcә sisteminin tәşkil edilmәsinin aşağıdakı prinsiplәri
tәsbit edilmişdir

•

Doğru cavab yoxdur
Iki prinsip
On prinsip
Beş prinsip
ARnın “Büdcә sistemi haqqında” Qanununda büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәri tәsbit edilmәmişdir

475 Büdcәdәn maliyyәlәşdirmә hansı prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir: 1.qaytarılmaqla 2.qaytarmamaqla
3.әvәzi ödәnilmәklә 4.әvәzi ödәnilmәdәn 5.müddәtli 6.müddәtsiz 7.mәqsәdli istifadә edilmәklә geri
qaytarılır

•

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

476 Büdcәdәn maliyyәlәçdirmә aşağıdakı prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir

•

Onların hamısı
Doğru cavab yoxdur
Müddәtli
Qaytarılmaqla
Haqqı ğdәnilmәklә

477 Büdcәlәrin xüsusi gәlirlәri nәdәn ibarәtdir?

•

Doğru cavab yoxdur
ARnın qanunvericiliyi ilә müvafiq büdcәlәrә tәhkim edilmiş vergili vә digәr gәlirlәr
Dovlәt fondlarında büdcәlәrә ayrılmış xüsusi vәsait
Büdcә kreditlәri
Dövlәtin ayırdığı maliyyә yardımı

478 Dotasiya qaydasında maliyyәlәşmә:

•

Doğru cavab yoxdur
Mәqsәdli xarakter daşımır
Qismәn mәqsәdli xarakter daşıyır
Mәqsәdli xarakter daşıyır
Mәqsәdli istifadә edilmәdikdә geri qaytarılır

479 Büdcәlәrarası münasıbәtlәrin formaları:

•

Transfertlәr
Dotasiyalar
Göstәrilәnlәrin hamısı
Subsidiyalar vә subvensiyalar
Onlardan heç biri

480 Büdcә kreditinin mәnbәlәri

•

Müәssisәlәrin sәrbәst vәsaitlәri
Büdcәlәrin vәsaitlәri
Büdcәlәrarası dövlәt fondlarının vәsaiti
ARnın Mәrkәzi Bankının vәsaiti
Büdcәlәrin ilin әvvәlinә sәrbәst qalan vәsaitlәri

481 Büdә kretitlәri hansı prinsiplәr әsasında verilir?

•

Doğru cavab yoxdur
Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
Müddәtli
Haqqı ödәnilmәklә
Qaytarmaqla

482 Transfertlәr nәdir?

•

Haqqı ödәnilmәk şәrti ilә müәssisәlәrә verilәn pul ödәnişlәri
Geri qaytarmamaq şәrti ilә verilәn büdcә vәsaiti
Geri qaytarılmalı vәsait
Vergili tәdiyyәlәr
Müvәqqәti maliyyә yardımı göstәrmәk üçün ayrılmış vәsait

483 “Büdcә sistemi haqqında” ARnın Qanununda büdcә necә ifadә olunmuşdur?

•

ARnın müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә özünüidarә orqanları vasitәsilә onların funksiyaları vә vәzifәlәrinin yerinә
yetililmәsi üçün növbәti maliyyә ilinә tәsdiq edilәn gәlirlәri vә xәrclәrini әks etdirәn әsas maliyyә sәnәdi
ARnın müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә özünüidarә orqanları vasitәsilә dövlәtә vә bәlәdiyyәlәrә mәxsus vәzifә vә
funksiyaları yerinә yetirmәk üçün lazım olan oul vәsaitinin yığılması vә istifadә olunması üçün әsas maliyyә sәnәdi
ARnın müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә özünüidarә orqanlarının mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәri vә xәrclәri balansını әks
etdirәn әsas maliyyә sәnәdi
Dövlәtin vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının mәrkәlәşdirilmiş pul vәsaiti fondunun yaradılması vә istifadә olunması
forması
ARnın müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә özünüidarә orqanlarının vәzifә vә funksiyalarının hәyata keşirmәk mәqsәdilә
qanunvericilik әsasında müәyyәn edilmiş qaydada mәrkәzlәşdirilmiç pul vәsaiti fondunun yaradılması vә
mәqsәdәuyğun istifadә edilmәsi üçün әsas maliyyә sәnәdi

484 Büdcә mexanizminә aiddir:

•

Doğru cavab yoxdur
Vәsaitlәrin büdcәyә daxil olması vә vәsaitlәrin büdcәdәn ayrılması formaları vә metodlarının mәcmusu vә
büdcәlәrarası münasibәtlәr
Büdcәlәrin xәzinәdarlıq vasitәsilә icra edilmәsi
Büdcәnin tәrtibi, müzakirәsi, tәsdiqi vә icrası
Büdcә vәsaitlәrinin inzubati qaydada idarә edilmәsi metodları

485 Büdcә mexanizminin hәlqәlәrinә aşağıdakılar daxildir:

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
Doğru cavab yoxdur
Azәrbaycan Respublikasının bütün maliyyә orqanları
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Yerli maliyyә orqanları

486 Bәzi iqtisadi әdәbiyyatda büdcә bu cür çәrh edilir:

•

Doğru cavab yoxdur
Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
Dövlәtin gәlirlәrinin vә xәrclәrinin smetasi kimi
Dövlәtin әsas maliyyә planı kimi
Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondu kimi

487 Iqtisadi әdәbiyyatda büdcә aşağıdakı kimi şәrh edilir

•

Doğru cavab yoxdur
Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondu kimi
Dövlәtin әsas maliyyә planı kimi
Iqtisadi kateqoriya kimi

488 Büdcәnin vә maliyyәnin aşağıdakı oxşar cәhәtlәri var

•

Doğru cavab yoxdur
Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
Yalnız әmtәәpul münasibәtlәri şәraitindә fәaliyyәt göstәrirlәr
Onlar bölüşdürücü vә yenidәn bölüşdürücü funksiyaları yerinә yetirirlәr
Ümumidaxili mәhsulu bölüşdürülәr

489 İqtisadi әdәbiyyatda büdcәnin aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirdiyi iddia olunur?

•

Doğru cavab yoxdur
Onların hamısı
Tәnzimlәyici vә stimullaşdırıcı
Bölüşdürücü vә nәzarәt
Dövlәtin sosial siyasәtinin maliyyә tәminatı

490 Büdcәnin funksiyaları

•

Doğru cavab yoxdur
Biribirindәn asılıdır
Biribirindәn qismәn asılıdır
Tam müstәqil fәaliyyәt göstәrirlәr
Bәzilәri bir birindәn asılıdır

491 Büdcәnin gәlirlәrinin vә xәrclәrinin hәcmi

•

Doğru cavab yoxdur
Ölkәnin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsindәn asılıdır
Ölkәnin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsindәn asılı deyil
Ölkәnin maliyyә vәsaitinin hәcmindәn asılıdır
Ölkәnin perspektiv sosialiqtisadi inkişaf proqnozundan asılıdır

492 Büdcә münasibәtlәrinә daxildir

•

Doğru cavab yoxdur
Dövlәtin vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondunun yaradılması vә istifadә edilmәsi
ilә әlaqәdar olan maliyyә münasibәtlәri
Bütün maliyyә münasibәtlәri
Bütün iqtisadi münasibәtlәr
Dövlәt büdcәsinin vә büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının yaradılması vә istifadәsi ilә әlaqәdar maliyyә münasibәtlәri

493 Büdcәnin mövcud olması zәruriliyi nә ilә әlaqәdar olmuşdur?

•

Doğru cavab yoxdur
Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı ilә
Qeyri istehsal sferasının maliyyәlәşdirilmәsi zәruriliyi ilә
Ölkәnin müdafiә vә idarә edilmәsi zәruriliyi ilә
Beynәlxalq fәaliyyәtin vә sosialiqtisadi inkişaf üzrә ümumdövlәt proqramlarının maliyyәlәşdirilmәsi zәruriliyi ilә

494 Büdcәlәrin balanslaşdırılması prinsipi necә tәmin edilir?

•

Doğru cavab yoxdur

•

Büdcәdә nәzәrdә tutlan xәrclәrin hәcmi hәmin büdcәlәrin gәlirlәrinin vә büdcә kәsirinin maliyyәlәşdirilmәsi
mәnbәlәrindәn daxil olan vәsaitin hәcminә müvafiq olmalıdır
Büdcә xәrclәrini kәsirsiz maliyyәlәşdirmәk mәqsәdilә yuxarı büdcәlәrdәn vәsait ayrılması üçün müraciәt olunmalıdır
Gәlirlәrin hәcmi xәrclәrin tam ödәnilmәsi üçün kifayәt etmәkdә xәrclәr mütәnasib ixtisar edilir
Büdcәlәrin balanslaşdırılması üçün xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsini tәxirә salmaq lazımdır

495 Büdcә sisteminin vahidliyi nә ilә tәmin edilir? 1.Xәrclәri vahid normalar vә normativlәr әsasında
maliyyәlәşdirmәk 2.Eyni büdcә tәsnifatının olması 3.Gәlirlәrin büdcәyә daxil olması üzәrindә uçot vә
nәzarәtin olması 4.Eyni büdcә sәnәdlәri vә formalarından istifadә olunması 5.Xәrclәrin mәqsәdli
maliyyәlәşdirilmәsinin müntәzәm üçot vә auditinin aparılması 6.Büdcәlәrin icrasına dair müntәzәm
hesabatların hazırlanması vә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada tәqdim edilmәsi

•

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

496 Büdcәlәrin müstәqilliyi prinsipi nә ilә tәmin edilir? 1.Gәlirlәrin vә xәrclәrin müstәqil olaraq büdcә
sәviyyәlәri arasında bölüşdürmәk 2.Qanunvericiliyә uyğun olaraq mәdaxil mәnbәlәrinin olması
3.Qanunvericilik әsasında gәlirlәrin vә xәrclәrin uçotunu vә auditini aparmaq 4.Vahid büdcә tәsnifatı
çәrçivәsindә xәrclәrin istiqamәtlәrini müәyyәnlәşdirmәk hüququnun olması 5.Büdcәlәrin müstәqil olaraq
tәrtib vә tәsdiq etmәk 6.Büdcәlәrin icrası zamanı ilin axırına sәrbәst qalan vәsaitә müstәqil sәrәncam vermәk
hüququnun olması

•

3.5
2.4
4,5,6
1,3,5
1.6

497 Büdcә sisteminin vahidliyi prinsipi nәyi nәzәrdә tutur? 1.Tәnzimlәyici mәdaxil mәnbәlәrindәn istifadә
etmәk 2.gәlir vә xәrclәri vahid normalarla büdcәlәr arasında bölüşdürmәk 3.maliyyә ehtiyatlarını müxtәlif
sәviyyәli büdcәlәr arasında bölüşdürmәk 4.büdcәyә daxil olan gәlirlәrin dәrәcәlәrini müәyyәn etmәk
5.büdcәlәrin qarşılıqlı әlaqәsi 6.xәrclәrin istiqamәtlәri üzrә xәrc normalarını müәyyәn etmәk

•

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

498 “Büdcә sistemi haqqında” ARnın Qanununda büdcә sisteminin tәşkil edilmәsinin aşağıdakı prinsiplәri
tәsbit edilmişdir

•

Doğru cavab yoxdur
Büdcә sisteminin vahidliyi vә büdcәlәrin müstәqilliyi
Xәrclәrin büdcәlәr arasında bölüşdürülmәsi
Büdcәlәrin gәlir mәnbәlәrinin tәyin edilmәsi
Gәlirlәrin vә xәrclәrin proqnozlaşdırılması vә büdcәlәrә tәhkim edilmәsi

499 Azәrbaycan Respublikasının “Büdcә sistemi haqqında” Qanunu nә vaxt qәbul edilmişdir

•

5 aprel 2005ci ildә
2 iyul 2002ci ildә
13 may 2000ci ildә
7 dekabr 1999cu ildә
12 noyabr 1995ci ildә

500 Büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrini göstәrin: 1.Büdcә sisteminin vahidliyi 2.Büdcәlәrin tәrtibi
3.Büdcәnin icrasının tәşkili 4.Gәlirlәrin vә xәrclәrin büdcә sәviyyәlәri arasında bölüşdürülmәsi 5.Büdcәlәrә
dotasiyaların verilmәsi 6.Xәrclәrin maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin uçotu 7.Büdcәlәrin balanslaşdırılması
8.Büdcәlәrin müstәqilliyi

•

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

501 Büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәri dedikdә konkret nә nәzәrdә tutulur?

•

Büdcәlәrin formalaşması, onların tәrtibi vә müzakirәsi vә tәsdiqi, habelә icrası üzәrindә dövlәt nәzarәtinin hәyata
keçirilmәsi
Büdcә sisteminin bütün hәlqәlәrinin qurulması, onların gәlirlәrinin formalaşması xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi vә
ümumilikdә büdcә prosesinin tәşkili üzrә әsas müddәalar nәzәrdә tutlur
Büdcәlәrin planlaşdırılması, onların tәrtibi, tәsdiqi vә icrası mәsәlәlәrinin hәll edilmәsi
Büdcә sisteminin qurulması, onların gәlirlәri vә xәrclәrinin proqnozlaşdırılması
Büdcәlәrin vahid büdcәdә birlәşdirilmәsi, onların gәlirlәrinin mәnbәlәrinin vә xәrclәrinin istiqamәtlәrinin müәyyәn
edilmәsi

502 Azәrbaycan Respublikasının büdcә sisteminә hansı büdcәlәr daxildir?

•

Dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar dövlәt fondları vә yerli büdcәlәr
ARnın dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MRnın büdcәsi vә yerli büdcәlәr
İcmal büdcә,ARnın dövlәt büdcәsi
ARnın dövlәt büdcәsi, icmal büdcә vә yerli büdcәlәr
Toplu maliyyә balansı, büdcәdәnkәnar dövlәt fondları vә dövlәt büdcәsi

503 Büdcә sistemi nәdәn ibarәtdir?

•

dövlәt büdcәsinin mәqsәdli büdcә fondlarının vә yerli büdcәlәrin mәcmusu
ölkәnin vahid büdcә sistemindә birlәşdirilәn dövlәt büdcәsinin, ayrıayrı müstәqil büdcәlәrin mәcmusu
dövlәt büdcәsinin vә maliyyә sisteminin bütün digәr hәlqәlәrinin mәcmusu
dövlәt büdcәsinin vә büdcәdәnkәnar pul vәsaiti fondlarının mәcmusu
dövlәt büdcәsinin, müәssisәlәrin maliyyә planlarının vә yerli büdcәlәrin mәcmusu

504 Federativ dövlәtin Federasiya büdcәsinin gәlirlәri hansılardır? 1.әmlak vergisi 2.ӘDV 3.fiziki şәxslәrdәn
gәlir vergisi 4.yerli lisenziyaların verilmәsindәn mәdaxillәr 5.subvensiyalar 6.inzibati rüsumlar 7.dövlәt
istiqrazlarından daxil olan vәsaitlәr 8.gömrük rüsumları

•

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

505 Federal dövlәtlәrdә büdcә quruluşu neçә sәviyyәdәn ibarәt olur?

•

altı
üç
iki
dörd
beş

506 Unitar dövlәtlәrdә büdcә quruluşu neçә sәviyyәdәn ibarәt olur?

•

beş
iki

•

üç
bir
dörd

507 Büdcә quruluşunun tәrkibini göstәrin: 1.Büdcә sisteminin tәşkili 2.Büdcәlәrin tәsәrrüfat subyektlәri ilә
qarşılıqlı әlaqәsi 3.Büdcәlәrin tәrkibi, proqnozlaşdırılması 4.Büdcә gәlirlәri vә xәrclәrinin tәsnifatı 5.Büdcә
sisteminin vә büdcәlәrin tәşkili prinsiplәri 6.Büdcәnin maliyyә sisteminin digәr hәlqәlәri ilә qarşılıqlı
әlaqәlәrinin tәşkili

•

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

508 Büdcә quruluşunun tәşkili nәyә әsaslanır?

•

Büdcә sisteminin tarixi inkişaf mәrhәlәlәrinә
Dövlәt quruluşuna, yәni onun inzibati, siyasi vә әrazi quruluşuna, mәrkәzi vә yerli orqanlar arasındakı qarşılıqlı
münasibәtlәrә
Ölkәnin büdcә tәsnifatının formalaşması vә inkişafına
Dövlәtin maliyyә sisteminin qurulması vә onun ayrıayrı hәlqәlәri arasındakı münasibәtlәrә
Dövlәtin iqtisadi, sosial inkişaf sәviyyәsinә

509 Büdcә quruluşu nәdәn ibarәtdir?

•

Doğru cavab yoxtu
Büdcә sisteminin qurulması vә onun ayrıayrı hәlqәlәri (sәviyyәlәri) arasındakı maliyyә münasibәtlәrinin tәşkilindәn
ibarәtdir
Büdcә quruluşu dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondlarının mәcmusundan ibarәtdir
Büdcә quruluşu dövlәtin mövcud mülkiyyәt formalarının maliyyә münasibәtlәrini әks etdirir
Dövlәtin mövcud inzibatisiyasi tәşkilinin ifadә formasıdır

510 Büdcә qanunvericiliyinin pozanlara qarşı tәtbiq olunan tәdbirlәrә aid deyil:

•

büdcә vәsaitlәrinin götürülmәsi
xәrclәrin blokirovkası
cәrimәlәrin tәtbiq olunması
büdcәnin lәğv edilmәsi
müavinatların hesablanması

511 Azәrbaycan Respublikası büdcә qanunvericiliyinin pozulmasına görә mәsuliyyәt növlәrinә aid
deyil.Sәhv olanı göstәrin:

•

büdcә bölgüsünün büdcә haqqında qanuna uyğun olmaması
büdcә haqqında qanuna әmәl edilmәmәsi
büdcә vәsaitlәrinin mәqsәdsiz istifadә edilmәsi
sadalananların heç biri
büdcәnin icrası haqqında hesabatların vaxtında verilmәmәsi

512 Yerli özünüidarәetmә orqanlarının büdcә sәlahiyyәtlәrinә aiddir:

•

dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә dotasiya verilmәsi qaydalarının müәyyәn edilmәsi.
dövlәt büdcәsinin idarә edilmәsi
vahid büdcә tәsnifatının tәsdiq edilmәsi
yerli büdcәlәrdәn maliyyә yardımının vә ssudaların verilmәsi;
bәlәdiyyә vergilәrinin müәyyәn edilmәsi

513 Yerli özünüidarәetmә orqanlarının büdcә sәlahiyyәtlәrinә aid deyil:

•

bәlәdiyyә qarşılıqlı әlaqәlәrinin hәyata keçirilmәsi qaydalarının müәyyәn edilmәsi.
yerli büdcәlәrin tәrtibi vә baxılması
bәlәdiyyә gәlirlәrinin büdcәyә yönәldilmәsi qaydalarının müәyyәn edilmәsi
dövlәt xarici borcunun formalaşdırılması, ödәnilmәsi vә ona xidmәtin tәmin edilmәsi;
yerli büdcәlәrdәn maliyyә yardımının vә ssudaların verilmәsi

514 Dövlәt İcra hakimiyyәti orqanlarının büdcә sәlahiyyәtlәrinә aiddir:

•

büdcә qanununun qәbul edilmәsi
büdcәnin Milli Mәclisdә müzakirәsini tәşkili;
sadalananların heç biri.
büdcәnin icrası haqqında hesabatın müzakirәsi vә tәsdiqi
büdcә layihәsinin hazırlanması vә Milli Mәclisin müzakirәsinә tәqdim etmәsi

515 Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin büdcә sәlahiyyәtlәrinә aiddir:

•

büdcәnin icrası haqqında hesabatın hazırlanması
büdcә layihәsinin hazırlanması
dövlәt büdcәsinin layihәsinin müzakirәsi vә tәsdiqi;
büdcәnin icrasınn hәyata keçirilmәsi
büdcә layihәsi üzәrindә işin başlanması haqqında qәrarın qәbul edilmәsi

516 Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin büdcә sәlahiyyәtlәrinә aid deyil:

•

büdcә sisteminin qurulmasının әsas prinsiplәrini müәyyәn etmәk
büdcәnin icrasına nәzarәt etmәk
büdcә layihәsinin müzakirәsini tәşkil etmәk
büdcә layihәsini tәsdiq etmәk;
büdcә layihәsinin tәrtibi;

517 Dövlәt İcra Hakimiyyәti orqanlarının büdcә sәlahiyyәtlәrinә aid deyil:

•

büdcәnin icrası prossesinin tәşkili
büdcә layihәsinin tәrtibi;
büdcә layihәsi üzәrindә işin başlanması haqqında qәrarın qәbul edilmәsi
büdcәnin icrasının tәmin olunması;
dövlәt büdcәsinin layihәsinin müzakirәsi vә tәsdiqi

518 Maddi hüquq normalarına aid deyil:

•

dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәrinin normaları
dövlәt vә bәlәdiyyә büdcәlәrinin gәlirlәrinin mәnbәlәri
tәhsilә xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsi istiqamәtlәri
dövlәt vә bәlәdiyyә büdcәlәrinin layihәlәrinin müzakirәsi vә tәsdiqi qaydaları;
dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin tәrkibi

519 Maddi hüquq normalarına aiddir:

•

göstәrilәnlәrdәn heç biri aid deyil..
büdcәnin tәrtibi qaydaları
dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin tәrkibi vә quruluşu;
büdcә layihәsinin müzakirәsi vә tәsdiqi
büdcәnin icrası haqqında hesabatın müzakirәsi vә tәsdiqi qaydaları;

520 Prossesual hüquqi normalarına aid edilir:
göstәrilәnlәrdәn hәr biri prossesual normalara aiddir
dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin tәrkibi
yerli büdcәnin gәlir mәnbәlәri;

•

•

büdcәnin icrası haqqında hesabatın müzakirәsi vә tәsdiqi qaydaları;
xәrclәrin büdcә hәlqәlәri arasında bölüşdürülmәsi normaları

521 Prossesual hüquqi normalarına aid deyil:

•

büdcәnin icrası haqqında hesabatın müzakirәsi vә tәsdiqi qaydaları;
büdcә layihәlәrinin baxılması vә tәsdiqi qaydaları
büdcәnin tәrtibi qaydaları
gәlirlәrin büdcә hәlqәlәri arasında bölüşdürülmәsi normaları;
göstәrilәnlәrdәn heç biri aid deyil

522 Büdcә hüququ normalarına aiddir:

•

siyasi vә inzibati normalar.
maddi vә siyasi normalar;
siyasi vә prossesual normalar
maddi vә prossesual normalar
prossesual vә inzibati normalar

523 Büdcә quruluşunu, büdcә prosesini, habelә büdcәnin icrasının tәşkili sahәsindә bütün dövlәt hakimiyyәt
orqanlarının sәlahiyyәtlәrini müәyyәn edәn hüquqi normaların mәcmusu necә ifadә olunur:

•

sәlahiyyәt hәddi
norma vә normativlәr
qanunvericilik aktları
büdcә hüququ
budcә qanunvericiliyi

524 Xәrclәrin büdcәlәr arasında bölgüsü aşağıdakı prinsiplәrә әsaslanır:düzqün olmayanı göstәrin

•

yerli büdcәlәrdәn yerli әhәmiyyәtli xәrclәr maliyyәlәşdirilir
dövlәt әhәmiyyәtli xәrclәr mәrkәzlәşdirilmiş vә yerli xәrclәrdәn maliyyәlәşdirilir
büdcә hәlqәlәrinin xәrclәrinin formalaşması zamanı müәssisә vә tәşkilatların tabeçiliyi nәzәrә alınmalıdır
xәrclәr dövlәt hakimiyyәti, AR subyektlәri vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının sәlahiyyәtinә uyğun olmalıdır
xәrclәrin ümumdövlәt әhәmiyyәti vә cәmiyyәtin inkişafına tәsir miqyasını nәzәrә almaqla mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәrә
aid edilmәsi

525 Şaquli büdcә tәnzimlәnmәsindә büdcәlәri nizamlaşdırmaq üçün dövlәt büdcәsindәn aşağı büdcә
hәlqәlәrinә verilәn vәsaitlәrә aid edilmir:

•

büdcә ssudası
sekvestr
subvensiya
subsidiya
dotasiya

526 Aşağıdakı gәlir növü nizamlaşdırıcı gәlirlәrә aid edilә bilmәz:

•

qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan digәr vergilәr.
Mәrkәzi Bankın mәnfәәtindәn daxilolmalar
aksiz vergisi ( idxal malları aksiz vergisindәn başqa);
hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi
әlavә dәyәr vergisi ( idxala görә ӘDVdәn başqa);

527 2012ci ildә Dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәrinә aid deyil:

•

dövlәt zәmanәti ilә kredit tәşkilatlarından alınmış kreditlәr üzrә daxilolmalar
Bakı şәhәrindәn başqa rayon vә şәhәrlәrin gәlirlәri
dövlәt әmlakının icarәyә verilmәsindәn daxilolmalar

xaricdәn alınan carı vә әsaslı ödәnişlәr
aksiz markalarının satışından daxilolmalar;

528 Gәlirlәrin büdcә hәlqәlәri arasında bölgüsü zamanı qarşıya qoyulan vәzifәlәrә aşağıdakılar aiddir. Sәhv
olanı göstәrin:

•

büdcә ili әrzindә gәlirlәrin ardıcıl vә fasilәsiz daxil olması tәmin olunmalıdır.
xәrclәrdәn artıq gәlirlәrin daxil olmasına yol verilmәmәlidir;
hәr bir büdcә hәlqәsi onun xәrclәri sәviyyәsindә maliyyә vәsaiti ilә tәmin edilmәlidir;
hәr bir büdcә hәlqәsi müvafiq әrazinin iqtisadi inkişafına uyğun olaraq artan gәlirlәr hesabına tәmin edilmәlidir
gәlirlәr planının yerinә yetirilmәsindә yerli hakimiyyәt orqanlarının mәsuliyyәti vә marağı tәmin olunmalıdır;

529 Gәlirlәrin büdcә hәlqәlәri arasında bölüşdürülmәsinin hüquqi әsasina aid edilmir:

•

“Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsinin әsasları haqqında” AR Qanunu.
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin Qәrarı
“Büdcә sistemi haqqında” AR Qanunu;
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi

530 Büdcәlәrarası münasibәtlәr aşağıdakı prinsiplәrә әsaslanır. Sәhv olanı göstәrin:

•

büdcәlәrarası münasibәtlәrin bütün iştirakçılarının mәnafelәrinin әlaqәlәndirilmәsi.
büdcә sisteminin bütün sәviyyәlәrinin vahid normalarla tәnzimlәnmәsi;
büdcәlәrarası münasibәtlәrdә AR subyektlәrinin hüquq bәrabәrliyi
xәrclәrin büdcә sisteminin müәyyәn sәviyyәsi üzrә bölgüsü vә tәnzimlәnmәsi;
dövlәt büdcәsi ilә әlaqәlәrdә bәlәdiyyә büdcәlәrinin hüquq bәrabәrliyi

531 Müvafiq büdcәlәrin formalaşması vә icrası ilә әlaqәdar dövlәt büdcәsinin NMR büdcәsi ilә vә yerli
büdcәlәrlә әlaqәsi:

•

üfüqi büdcә nizamlaşdırılması
büdcәlәrarası münasibәtlәr
büdcә quruluşu;
büdcә sistemi
büdcә tәnzimlәnmәsi

532 Büdcә gәlirlәri, habelә dövlәt büdcәsi kәsirinin maliyyәlәşmәsi mәnbәlәri üzrә daxilolmalar yerinә
yetirilmәdikdә, müdafiә olunmuş xәrc maddәlәri istisna olmaqla,büdcә ilinin qalan ayları üzrә xәrclәrin
müәyyәn olunmuş qaydada ixtisar edilmәsi:

•

heç biri
büdcә sekvestri
büdcә qrantı
büdcә ssudası
büdcә krediti

533 Dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә әvәzsiz verilәn maliyyә yardımı:

•

heç biri
subsidiya
büdcә krediti
subvensiya
büdcә ssudası

534 Mәqsәdli maliyyәnin hәyata keçirilmәsi üçün dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә verilәn, hәmin
mәqsәdә vә vaxtında istifadә edilmәdikdә geri qaytarıan maliyyә vәsaiti:
büdcә krediti

•

•

subvensiya
dotasiya
subsidiya
büdcә ssudası

535 Dövlәt büdcәsindәn bәlәdiyyә büdcәsinә müәyyәn müddәtә, qaytarılmaq şәrtilә verilәn maliyyә vәsaiti:

•

dotasiya
büdcә ssudası
subvensiya
büdcә krediti
subsidiya

536 Dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә, onların gәlir vә xәrclәrini tәnzimlәmәk mәqsәdilә verilәn maliyyә
yardımı:

•

ssuda vә ya subvensiya
dotasiya
subvensiya
subsidiya
subsidiya vә ya subvensiya

537 Tәnzimlәyici gәlirlәrә aid edilmir:

•

büdcә ssudası
qrantlar
subvensiya
dotasiya
subsidiya

538 Büdcә qanunvericiliyinә uyğun olaraq tam vә ya qismәn müvafiq büdcәlәrә tәhkim olunmuş gәlirlәr:

•

büdcәlәrin tәnzimlәyici gәlirlәri
büdcәnin sabit gәlirlәri
büdcәlәrin xüsusi gәlirlәri
büdcәnin qorunan gәlirlәri
büdcәnin alternativ gәlirlәri

539 Aşağı büdcә hәlqәlәrinin gәlirlәrinin tamamlanması üçün yuxarı büdcә hәlqәlәrindәn ayrılan vәsait:

•

dәyişәn gәlirlәr
büdcәlәrin tәnzimlәyici gәlirlәri
möhkәmlәndirilmiş gәlirlәr
büdcәlәrin xüsusi gәlirlәri;
sabit gәlirlәr

540 Büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatının kodlarının ardıcıllığını göstәrin:1)paraqraf; 2)kömәkçi bölmә;
3)bölmә; 4)maddә; 5)yarımmaddә:

•

2,3,1,5,4
1,2,3,4,5
3,2,1,4.5
4,5,1,2,3
3,1,4,2,5

541 Büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatına aid deyil:
malların(işlәrin vә xidmәtlәrin) satın alınması
qrantlar vә digәr ödәnişlәr

•

subsidiyalar vә cari transfertlәr
faizlәr üzrә ödәnişlәr
yanacaq vә enerji kompleksinin saxlanılması

542 Büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatına aid deyil:

•

idarәnin saxlanılması xәrclәri
әmәyin ödәnişi xәrclәri
dövlәt sosial müdafiә tәdbirlәri
dövlәt idarәetmә sektoru üzrә faiz ödәnişlәri
faizlәr üzrә ödәnişlәr

543 Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatına aiddir:

•

әmәyin ödәnişi xәrclәri
idarәnin digәr xәrclәri
yanacaq vә sürtkü materiallarının alınması cәrclәri
idarәnin saxlanılması xәrclәri;
ali tәhsilә çәkilәn xәrclәr

544 Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatına aid deyil:

•

müdafiә xәrclәri
bәdәn tәrbiyәsi, gәnclәr siyasәti vә turizm xәrclәri
mәhkәmә hakimiyyәti, hüquq mühafizә vә prokurorluğun saxlanması
әmәyin ödәnişi xәrclәri
ümumi dövlәt xәrclәri

545 Mülkiyyәtdәn vergilәrә aid olmayanı göstәrin:

•

әmlakın xalis dәyәrindәn ödәnilәn cari vergilәr
torpaq vergisi
maliyyә әmәliyyatlarına vә kapitalla aparılan әmәliyyatlra görә vergilәr
әmlak vergisi
mal vә xidmәtlәrә görә vergi

546 Büdcә gәlirlәrinin iqtisadi tәsnifatına aşağıdakı bölmәlәr aiddir. Sәhv olanı göstәrin:

•

vergilәrdәn daxil olmalar
digәr gәlirlәr
Qrantlar
gәlirlәrdәn (mәnfәәtdәn) vergi.
sosial ayırmalar

547 Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatına aid kodların ardıcıllığını göstәrin: 1. maddә; 2.yarımmaddә; 3. bölmә; 4.
paraqrag; 5. kömәkçi bölmә.

•

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

548 Büdcә tәsnifatına ali deyil:

•

büdcә gәlirlәrinin tәsnifatı
büdcә xәrclәrinin inzibati tәsnifatı
büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatı;
büdcә xәrclәrinin siyasi tәsnifatı

büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatı

549 Azәrbaycan Respublikasının büdcә sisteminә daxil olan büdcәlәr vә büdcә tәşkilatları, habelә
büdcәdәnkәnar dövlәt fondları üzrә maliyyә әmәliyyatlarının müqayisәsini tәmin etmәk mәqsәdiilә tәtbiq
olunan sәnәd:

•

vahid büdcә tәsnifatı
vahid büdcә sistemi
büdcә quruluşunun prinsiplәri
sadalananların heç biri
büdcә hüququ

550 Azәrbaycan Respublikasında Vahid büdcә tәsnifatı hansı tarixdә qüvvәyә minmişdir?

•

01 yanvar 1995ci ildә
01 yanvar 1992ci ildә
01 yanvar 2005ci ildә
01 iyul 2005ci ildә
06 oktyabr 2004cü ildә

551 Yerli vergilәrin müәyyәn edilmәsinin әsaslarına daxil deyil:

•

vergi planlaşdırılması;
vergitutma obyekti;
verginin ödәnilmәsi müddәti.
verginin hesablanması qaydası
verginin bazası

552 Yerli ödәnişlәrin tәrkibinә daxil deyil:

•

bәlәdiyyәlәrin ayırdığı torpaq sahәlәrindә ticarәt vә ictimai iaşә xidmәtlәrinә görә ödәnişlәr;
bәlәdiyyә mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsindәn daxil olan ödәnişlәr
bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan binalarda reklam yerlәşdirilmәsi üçün ödәnişlәr
bәlәdiyyә әrazisindә yerlәşәn özәl müәssisәlәrin ödәdiyi mәnfәәt vergisi;
bәlәdiyyә әrazisindә hüquqi şәxslәrә malik olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil dayanacaq üçün ödәniş.

553 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin mәblәğinin yuxarı hәddi hansı halda mәhdudlaşdırılır:

•

gәlirlәrin ÜDMdә hәzәrdә tutulmuş payı ilә;
dövlәt büdcәsinin qanunla tәsdiq olunmuş göstәricilәri ilә;
gәlirlәrin xüsusi çәkisi ilә;
sadalanan cavabların hәr biri doğrudur.
gәlirlәrin mәblәğinin yuxarı hәddi qanunla tәsdiq olunmuş göstәricilәrlә mәhdudlaşmır

554 Yerli büdcәlәrin gәlirlәrinә aid deyil:

•

fiziki şәxslәrin torpaq vergisi;
fiziki şәxslәrin әmlak vergisi
bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisә vә tәşkilatların әlavә dәyәr vergisi
yerli әhәmiyyәtli tikinti materialları üzrә mәdәn vergisi
bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin mәnfәәt vergisi

555 Vergi ödәyicilәrinin maliyyә vәziyyәtindәn asılı olmayaraq әmlakın, mәhsulun vә ya fәaliyyәtin ayrı
ayrı növlәrinә görә ödәnilәn vergilәr:

•

sadalananların heç biri
real vergilәr
vasitәli vergilәr
xüsusi vergilәr

universal vergilәr

556 Büdcә sistemi vә büdcәdәnkәnar fondların gәlirlәrinin formalaşması prosesindә vergilәrin hansı
funksiyası reallaşır:

•

sadalananların heç biri
fiskal funksiya;
tәnzimlәyici funksiya;
nәzarәt funksiyası;
hәvәslәndirici funksiya

557 Hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt
(bәlәdiyyә) büdcәsinә köçürülәn mәcburi, fәrdi, әvәzsiz ödәnişlәr:

•

subsidiya
vergilәr
vergilәr vә rüsumlar
rüsumlar
dotasiya

558 Büdcә gәlirlәrinin әsas maddi mәnbәyini tәşkil edir:

•

müәssisәlәrin әldә etdiyi xalis mәnfәәt.
milli gәlir
xarici dövlәtlәrin milli gәliri vә milli sәrvәti
milli sәrvәt
vәtәndaşların şәxsi gәlirlәri

559 Dövlәt büdcәsinin mәrkәZlәşdirilmiş vә yerli gәlirlәrinin ümumi mәblәğı hansı qanunvericilik sәnәdi ilә
müәyyәn edilir?

•

maliyyә nazirliyinin qәrarı ilә
Hәr il gәbul edilәn ARnın dövlәt büdcәsi haqqında qanunla
Konstitusiya ilә
Nazirler kabinetinin hәr il qәbul etdiyi qәrarla
vergilәr Nazirliyinin qәrarı ilә

560 Dolayı vergilәrә aiddir:

•

aksizlәr, әmlak vergisi
aksizlәr, әlavә dәyәr vergisi
әlavә dәyәr vergisi, torpaq vergisi
aksizlәr, torpaq vergisi
әlavә dәyәr vergisi, әmlak vergisi

561 Birbaşa vergilәri göstәrin:

•

mәdәn vergisi, aksizlәr.
mәnfәәt vergisi, fiziki şәxslәrin gәlir vergisi
mәnfәәt vergisi, әlavә dәyәr vergisi
mәnfәәt vergisi, aksizlәr
ӘDV, fiziki şәxslәrin gәlir vergisi

562 2014ci ildә büdcәnin gәlirlәrinin tәrkibindә әn böyük xüsusi çәkiyә malik olan vergilәri göstәrin:

•

әlavә dәyәr vergisi, mәdәn vergisi
hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi; әlavә dәyәr vergisi;
hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi, aksizlәr
әlavә dәyәr vergisi; aksizlәr

fiziki şәxslәrin gәlir vergisi, fiziki şәxslәrin әmlak vergisi

563 2014ci ildә Ümumi Daxili Mәhsul 58977.8 mln.manat, dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin ÜDMdә xüsusi
çәkisi 31.2% olmüşdur. Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrini tapın.

•

14.8 mlrd. manat
18400.6 mln.manat
9900.7 mln manat
17800.5 mln.manat
16.5 mlrd. manat

564 Dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәrinә aid edilir.Sәhv olanı göstәrin:

•

“Dövlәt zәmanәti ilә alınan borcların Tәminat Fondu”na bәrpa edilmәsi üzrә daxilolmalar;
şәhәr vә rayonların әrazilәrindә fәaliyyәt göstәrәn vә mәrkәzlәşmiş qaydada vergi uçotunda olan vergi ödәyicilәrindәn
hesablanmış fiziki şәxslәrin gәlir vergisi.
“Avtomobil yolları”Mәqsәdli Büdcә Fondunun gәlirlәri;
xarici dövlәtlәrin hökumәtlәrinә verilmiş kreditlәr üzrә daxilomalar
aksiz markalarının satışından daxilolmalar

565 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә aid edilir:

•

heç biri.
fiziki şәxslәrin gәlir vergisi
fiziki şәxslәrin torpaq vergisi
fiziki şәxslәrin әmlak vergisi;
bәlәdiyyә müәssisәlәrin mәnfәәt vergisi

566 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә daxil deyil:

•

sadalananların hamısı dövlәt büdcәsinә ödәnir
bәlәdiyyә müәssisәlәrinin ödәdiyi mәnfәәt vergisi
dövlәt müәssisәlәrin ödәdiyi mәnfәәt vergisi;
özәl müәssisәlәrin ödәdiyi mәnfәәt vergisi
özәl müәssisәlәrin ödәdiyi torpaq vergisi

567 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrini göstәrin:

•

heç biri.
әlavә dәyәr vergisi; fiziki şәxslәrin gәlir vergisi;
әlavә dәyәr vergisi; fiziki şәxslәrin әmlak vergisi;
әlavә dәyәr vergisi; fiziki şәxslәrin torpaq vergisi;
bütün subyektlәrin ödәdiklәri mәnfәәt vergisi

568 Müvafiq qanunvericilik ilә müәyyәn olunmuş qaydada dövlәt büdcәsinә, NMR büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә daxil olan vergilәr, rüsumlar, digәr ödәnişlәr vә daxilolmalar:

•

heç biri
büdcәnin gәlirlәri
büdcәnin vergili gәlirlәri
büdcәnin vәsaitlәri
dövlәt gәlirlәri

569 Büdcәnin faktiki icrası harada hәyata keçirilir?

•

sadalananların heç birindә.
büdcә tәşkilatlarında
xәzinәdarlıqda;
agentbankda;

maliyyә orqanlarında

570 Xәrc smetaları neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

5.0
4.0
1.0
2.0
3.0

571 Smeta qaydasında büdcәdәn maliyyәlәşmәnin prinsiplәrinә aid edilmir:

•

smetada nәzәrdә tutulandan artıq vәsait istifadә edilә bilmәz
xәrclәr ciddi mәqsәdli tәyinat üzrә planlaşdırılır;
maliyyәlәşmә plan daxilind, görülәn işin hәcminә uyğun aparılır
smetada nәzәrdә tutulmayan mәqsәdә vәsait ayrıla bilmәz
gözlәnilmәyәn xәrclәr yarandıqda digәr xәrclәrә vәsaitlәrә qәnaәt hesabına maliyyәlәşdirilir;

572 Smeta qaydasında büdcәdәn maliyyәlәşәn idarә, müәssisә vә tәşkilatlara daxil deyildir:

•

ümumtәhsil müәssisәlәri
kәnd tәsәrrüfatı üzrә dövlәt idarәlәri;
dövlәt yerli özünüidarәetmә orqanları
dövlәt müәssisәlәri
prokurorluq orqanları

573 Büdcәdәn maliyyәlәşmә aşağıdakı prinsiplәr әsasında aparılır:Sәhv olanı göstәrin

•

qaytarılmamaq.
iş vә xidmәtlәrin yerinә yetirilmә hәcmindәn asıslı olaraq büdcәdә nәzәrdә tututlan hәdd daxilindә
iş vә xidmәtlәrin yerinә yetirilmә hәcmindәn asıslı olaraq hәdd qoyulmadan;
maliyyә intizamına әmәl olunması
mәqsәdәuyğunluq

574 2015ci ildә büdcә xәrclәrinin tәrkibindә әn yüksәk xüsusi çәkiyә malik olan xәrc istiqamәtlәrini
göstәrin:

•

müdafiә
tәhsil
ümumi dövlәt xidmәtlәri
sosial müdafiә vә sosial tәminat;
sәnaye, tikinti vә faydalı qazıntılar

575 Büdcә tәşkilatlarının smetalarında aşağıdakılar әks olunur. Sәhv olanı göstәrin:

•

icmal xәrclәr
tәşkilatın rekvizitlәri;
tәşkilatın istehsalxidmәt göstәricilәri
xәrclәrin hesablanması vә әsaslandırılması.
cari ildә xәrclәrin icraçı sәviyyәsi;

576 Xәrc smetalarının növlәrinә aid deyil:

•

icmal
fәrdi
ümumi
hesabat
mәrkәzlәşdirilmiş

577 Büdcә tәşkilatlarının maliyyә planı necә adlanır?

•

sadalananların heç biri
gәlirlәr vә xәrclәr balansı
büdcә
xәrc smetası
maliyyә resursları

578 Dövlәt büdcәsindәn aşağıdakı funksional növlü xәrclәr maliyyәlәşdirilir:

•

yerli özünüidarәetmә orqanlarının saxlanması
bәlәdiyyә ictimai asayişinin mühafizәsi orqanlarının saxlanması
mәişәt tullantılarının lәğv edilmәsi vә yenidәn emal edilmәsinin tәşkili
mәhkәmә sisteminin fәaliyyәt göstәrilmәsinә çәkilәn xәrclәr
bәlәdiyyәlәrin әrazisindә әtraf mühitin mühafizәsi.

579 Yerli büdcәlәrdәn aşağıdakı funksional növlü xәrclәr maliyyәlәşdirilir:

•

dövlәt mülkiyyәtinin formalaşdırılması xәrclәri
әsaslı tәdqiqatlar vә elmitexniki inkişafa yardım;
dövlәt investisiya proqramlarının hәyata keçirilmәsi
bәlәdiyyә borclarının ödәnilmәsi vә onlara xidmәt edilmәsi
bәlәdiyyәlәrә maliyyә yardımı;

580 Büdcә vәsaitinin verilmәsi aşağıdakı formalarda hәyata keçirilir.Sәhv olanı göstәrin:

•

kommersiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan dövlәt müәssisәlәrinә ssudaların verilmәsi
büdcә idarәlәrinin saxlanmasına tәxsisatlar
fәaliyyәtdә olan hüquqi şәxslәrin nizamnamә kapitalına investisiyalar
әhaliyә ödәnişlәr
kommersiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan dövlәt müәssisәlәrinin mәhsul istehsalına çәkilәn xәrclәr;

581 Müxtәlif mәqsәdlәr üçün faktiki xәrclәrin yuxarı hәddi nә ilә müәyyәn olunur:

•

xәrclәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi ilә.
maliyyәlәşdirilәn mәqsәdlәrdә baş verın dәyişikliklәrlә;
tәsdiq olunmuş büdcә xәrclәri ilә
bedcә kәsirinin sәviyyәsi ilә
gәlirlәrin yuxarı hәddi ilә;

582 Dövlәt büdcәsinin әsaslı xәrclәrinә aiddir:

•

әsaslı vәsaitlәrin alınması; subsidiyalar
sәhmlәrin alınması; faiz üzrә ödәnişlәr
әsaslı vәsaitlәrin alınması; qrantlar;
kapital qoyuluşları; faiz üzrә ödәniºlәr;
sәhmlәrin alınması; әsaslı vәsaitlәrin alınması

583 Dövlәt büdcәsinin cari xәrclәrinә aiddir:

•

әmәk haqqı, әsaslı vәsaitlәrin alınması
әmәk haqqı, sәhmlәrin alınması
malların alınması,sәhmlәrin alınması
qrantlar, sәhmlәrin alınması
qrantlar, pensiya ödәnişlәri

584 Dövlәt büdcәsinin әsaslı xәrclәrinә aid edilmir:
sәhmlәrin vә әsaslı vәsaitlәrin alınması

•

әsaslı vәsaitlәrin alınması
kapital qoyuluşuna çәkilәn xarclәr
qrantlar
sәhmlәrin alınması;

585 Dövlәt büdcәsinin әsaslı xәrclәrinә aiddir:

•

qrantlar.
sosial müavinatlara xәrclәr;
pensiyalar
sәhmlәrin alınması xәrclәri
әmәk haqqına üstәlik xәrclәr

586 Dövlәt büdcәsinin cari xәrclәrinә aid edilmir:

•

pensiyalar
qrantlar
faiz üzrә ödәnişlәr
sәhmlәrin alınması xәrclәri;
sosial müavinatlara xәrclәr

587 Büdcә tәsnifatına uyğun olaraq maliyyәlәşdirilmәsi yerli gәlirlәr vә mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәrdәn
ayrılan vәsait hesabına hәyata keçirilәn xәrclәr:

•

әsaslı xәrclәr
ümumi xәrclәr;
sadalananların heç biri
cari xәrclәr
yerli xәrclәr

588 Büdcәdәn qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәk üçün ayrılan vәsait:

•

subsidiya
subvensiya
sadalananların heç biri
büdcә ssudası
büdcә xәrclәri;

589 Mәktәb üzrә әmәk haqqı fonduna daxil deyil:

•

dәftәrlәrin yoxlanması üçün haqq
dәrslәrә görә müәllimlәrә әmәk haqqı
müәllimlәrin әmәk haqqına әlavәlәr
inzibatiidarә heyәtinin әmәk haqqı;
ezamiyyәtә gedәnlәrә verilәn ödәniş

590 Mәktәblәrin xәrclәrinin tәrkibindә üstünlük tәşkil edәn xәrc:

•

ezamiyyәt xәrclәri
dәftәrxana xәrclәri;
cari tәmir xәrclәri.
tәsәrrüfat xәrclәri;
әmәk haqqı xәrclәri

591 Tәhsil müәssisәlәrinin cari xәrclәrinә daxil deyil:
dәftәrxana vә tәsәrrüfat xәrclәri;
pedaqoji işçilәrin әmәk haqqı.
ezamiyyәt xәrclәri;

•

•

avadanlıq vә invertarın alınması
inzibati vә kömәkçi heyәtin әmәk haqqı

592 Tәhsilә xәrclәrin xüsusi çәkisi 2015ci ildә büdcә xәrclәrinin neçә faizi sәviyyәsindә olmuşdur?

•

5%;
15%;
12%.
11%;
8.1%;

593 2015ci ildә sosialmәdәni tәdbirlәrә xәrclәrin ümumi büdcә xәrclәrinin tәrkibindә xüsusi çәkisi nә
qәdәr olmuşdur?

•

15%;
41%;
32%.
23.8%;
30%;

594 Tәhsil xәrclәri “Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatı”nın neçәnci bölmәsinә aiddir?

•

2.0
6.0
5.0
4.0
3.0

595 Dövlәt sәhiyyә sisteminin vәsaitlәri aşağıdakı mәqsәdlәrә yönәldilir. Sәhv olanı göstәrin:

•

epidemiyaların aradan qaldırılmasına
güzәştli tibbi xidmәtin göstәrilmәsinә
sanitarepidomoloji stansiyaların saxlanması
özәl tibb müәssisәrinin inkişaf etdirilmәsinә
tibb elminin inkişafına vә tәtbiqinә;

596 Tibb müәssisәrinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinә daxil edilmir:

•

mәqsәdli dövlәt proqramlarının maliyyәlәşdirilmәsi.
büdcә vәsaitlәri
icbari tibbi sığorta;
mәsuliyyәt sığortası üzrә ödәnişlәr
könüllü tibi sığorta, pullu xidmәtlәr

597 “Tibbi sığorta haqqinda” AR Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

2005.0
2000.0
2002.0
1999.0
1995.0

598 Sәhiyyәnin maliyyәlәşdirilmәsinә aid deyil:

•

idarә vә tәşkilatların sәhiyyәyә ayırdığı vәsaitlәr
büdcә vәsaitlәri
icbari tibbi sığorta
icbari mәsuliyyәt sığortası
könüllü tibi sığorta

599 2015ci ildә büdcәdәn sәhiyyәnin maliyyәlәşdirilmәsinә nә qәdәr vәsait ayrılmışdır?

•

777.7 mln manat
720.5 mln.manat;
417.3 mln. manat
400.0 mln. manat
708,2 mln.manat;

600 2015ci ildә sәhiyyә xәrclәrinin ümumi büdcә xәrclәrindә xüsusi çәkisi nә qәdәr olmuşdur?

•

2,2%.
5,0%;
3,7%;
8,4%;
4,2%;

601 Xәrclәrin funksional tәsnifatının “Sәhiyyә” bölmәsi neçә kömәkçi bölmәyә ayrılır?

•

4.0
5.0
2.0
7.0
6.0

602 “Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatı”nda sәhiyyә xәrclәri neçәnci bölmәyә aiddir?

•

3.0
1.0
2.0
6.0
5.0

603 Әmәk pensiyasının baza hissәsi:

•

fәrdi hesabın sığorta hissәsindә qeydә alınmış pensiya kapitalının gözlәilәn pensiya ödәnişi müddәtinin aylarının
sayına nisbәti kimi hesablanan mәblәği
müvafiq olaraq fәrdi hesabın sığorta hissәsindә qeydә alınan vә fәrdi hesabın yığım hissәsindә toplanan vәsaitlәrin
mәblәği;
әmәk pensiyaçılarının sosial müdafiәsinin dövlәt tәminatı;
sadalananların heç biri
sadalananların hәr biri

604 Sosial sığorta hadisәsi baş verdikdә sığorta ödәnişlәrinә aid deyil:

•

әmәk pensiyaları
sığortalananların sanatoriyakurort müalicәsi üzrә xәrclәrinin tam vә ya qismәn ödәnilmәsi.
dәfn üçün müavinat
uşağın anadan olmasına görә birdәfәlik müavinat;
sığortalananların xaricә turist sәfәrinin tam vә ya qismәn ödәnilmәsi

605 “Sosial sığorta haqqında” AR Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1993cü ildә
1992ci ildә
1997ci ildә
2010cu ildә
2009cu ildә

606 2015ci ildә dövlәt büdcәsinin gәlirlәri 19438.0 mln.manat, sosial müdafiә vә sosial tәminata xәrclәr
2040.8 mln.manat nәzәrdә tutulmuşdursa, bu xәrclәrin xüsusi çәkisini tәyin edin:

•

11,5%;
10,3%.
1,1%;
9,8%;
10,5 %;

607 2015ci ildә sosial müdafiәyә vә sosial tәminata büdcәdәn ayırmaların mәblәğini göstәrin:

•

2.5 mlrd. manat;
1000.5 mln. manat
2500.0 mln. manat
1857,2 mln.manat
1038.9 mln.manat

608 Sosial sığorta ayırmalarına aid deyil:

•

fәrdi әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olanların gәlirlәrindәn sosial sığorta ayırmaları
işәgötürәnlәrin әmәyin ödәnişi fonduna hesablanan sosial sığorta ayırmaları;
işçilәrin әmәk haqqından sosial sığorta ayırmaları
fәrdi sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olanların gәlirlәrindәn sosial sığorta ayırmaları
fәrdi tәqaüdlәrdәn alınan sosial sığorta ayırmaları

609 Mәcburi dövlәt sosial sığorta haqları vәkillәr kollegiyasının üzvlәri, sәrbәst auditorlar üçün hesablanır:

•

hesablanma mәnbәyindә tutulmaqla, gәlirin 15 faizi
cavabların heç biri düzgün deyil
gәlirlәrin 10 faizi miqdarında
gәlirlәrinin 20 faizi miqdarında
әmәk haqqı fondunun 22 faizi qәdәr;

610 Sosial sığorta hadisәsinә aşağıdakılar daxildir.Sәhv olanı göstәrin:

•

uşağın anadan olması
ölüm
ailә başçısını itirmәk
uşağın birinci sinfә getmәsi;
uşağa qulluq;

611 Ünvanlı sosial yardımın әsas prinsiplәrini göstәrin:

•

ünvanlılıq; qaytarilanlıq;birdәfәlik
ünvanlılıq; hesabatlılıq.müntәzәmlilik
bәrabәrlik; qaytarilanlıq;nәticәlilik
әdalәtlilik; bәrabәrlik;ünvanlık
әdalәtlilik; hesabatlılıq;ardıcıllıq

612 “Ünvanlı dövlәt sosial yardımı” haqqında AR Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

2000ci ildә
2002ci ildә
2011ci ildә
2010cu ildә
2005ci ildә

613 Ünvanlı dövlәt sosial yardımın maliyyә mәnbәyini göstәrin:

•

sosial sığorta büdcәsi
heç biri.
dövlәt büdcәsi

Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu;
yerli büdcәlәr

614 Әmәk pensiyalarına aid olmayanı göstәrin:

•

ailә başçısını itirdiyinә görә
yaşa (qocalığa) görә;
xidmәt illәrinә görә;
әlilliyә görә
uşaqlıqdan әlil olanların 55 yaşına çatmış analarına, onlar uşaqları 8 yaşadәk tәrbiyә etmişlәrsә.

615 Hәrbi hissәnin strukturunda cari xәrclәrin planlaşdırılması aşağıdakı prinsiplәrә әsaslanır. Sәhv olanı
göstәrin:

•

әrzaq tәminatına xәrclәr әrzaq payı hәcmindә vahid hesablama üsulu ilә
xәrclәrin müdafiә olunan maddәlәri şәxsi heyәtin sayı vә normalar üzrә birbaşa hesablama üsulu ilә müәyyәn edilir;
ilin nәticәlәrinә görә birdәfәlik mükafatlandırma müәyyәn edilmiş hәcmdә
hәrbi hissәnin rәhbәrliyinin şәxsi qәrarı ilә.
pul tәminatının hesablanması hәrbi qulluqçuların kateqopiyaları üzrә müәyyәn edilir

616 Hüquqmühafizә vә prokurorluq orqanlarının müdafiә edilәn xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi zamanı
aşağıdakılara üstünlük verilir. Sәhv olanı göstәrin:

•

tibbi xidmәt xәrclәri
sosial müdafiә fonduna ayırmalar;
mәcburi tibbi sığorta fonduna ayırmalar
xidmәti otaqların әsaslı tәmiri;
әmәk haqqı fondunun formalaşdırılması

617 Mәhkәmә hakimiyyәti, hüquqmühafizә vә prokurorluq orqanlarının saxlanması xәrclәrinә aid edilmir:

•

ombudsmanların saxlanması
mәhkәmә hakimiyyәtinin saxlanması,
doğru cavab yoxdur
yanğın tәhlükәsixliyi
mülkü müdafiә

618 Müdafiә xәrclәrinә aiddir:

•

yanğından mühafizә
hәrbi vә mülkü donanmanın saxlanması
doğru cavab yoxdur
hüquq – mühafizә
mülkü müdafiә;

619 Müdafiә xәrclәrinә aid edilmir:

•

hәrbi donanmanın saxlanması
yanğından mühafizә
mülkü müdafiә
doğru cavab yoxdur
ordunun saxlanması

620 İcra hakimiyyәti orqanlarının saxlanmasına aiddir:
xarici iqtisadi yardım;
sadalanan ca vabların heç biri doğru deyil..
bәlәdiyyә orqanlarına seçkilәrin keçirilmәsi xәrclәri
Azәrbaycan RespublikasıPrezidnti seçkilәrinin keçirilmәsi xәrclәri;

•

•

yerli icra hakimiyyәti orqanlarının saxlanması xәrclәri;

621 İcra hakimiyyәti orqanlarının saxlanmasına aid edilmir:

•

Yerli icra hakimiyyәti orqanlarının saxlanması xәrclәri
yerli icra orqanlarının saxlanması xәrclәri;
xaricdә olan sәfirlik, konsulluq vә başqa diplomatik nümayәndәliklәrin saxlanması xәrclәri;
Azәrbaycan RespublikasıPrezidnti seçkilәrinin keçirilmәsi xәrclәri
Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının saxlanması xәrclәri

622 Qanunvericilik vә icra hakimiyyәti, yerli özünüidarәetmә aparatının saxlanması xәrclәrinin
maliyyәlәşdirilmәsinә 2015 ci ildә dövlәt büdcәsindәn yönәldilәn mәblәğ:

•

1303.0 mln.manat
1 350.0 mln.manat
1 500.0 mln.manat;
4 70.5 mln.manat
430,8 mln.manat

623 2015 ci ildә dövlәt büdcәsindәn mәhkәmә hakimiyyәti, hüquqmühafizә vә prokurorluq orqanlarının
saxlanmasına çәkilәn xәrclәrin (1105,7 mln.manat) xüsusi çәkisini hesablayın (ümumi xәrclәr 21100.0
mln.manat):

•

5.4 faiz
2.5 faiz
6.0 faiz
6,2 faiz
3.2 faiz

624 2015 ci ildә büdcәdәn elmә ayrılan vәsait nә qәdәr olmuşdur?

•

159.5 mln.manat
250.5 mln.manat;
300.5 mln.manat.
85.2 mln.manat
113,2 mln.manat

625 2015ci ildә mәhkәmә hakimiyyәti, hüquqmühafizә vә prokurorluq orqanlarının saxlanmasına nә qәdәr
vәsait ayrılmışdır?

•

255.7 mln.manat;
1000.0 mln.manat;
501.1 mln.manat
65.0 mln.manat
1105,6 mln.manat

626 Mәhkәmә hakimiyyәti, hüquqmühafizә vә prokurorluq büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatının
neçәnci bölmәsinә aiddir?

•

ikinci
birinci
yeddinci
beşinci
üçüncü

627 Müdafiә xәrclәri büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatının neçәnci bölmәsinә aiddir?
altıncı
birinci

•

dördüncü
ikinci
beşinci

628 Beynәlxalq maliyyә kredit tәşkilatlarına üzvlük haqqı xәrclәrin funksional tәsnifatının hansı bölmәsinә
aiddir?

•

sadalananların heç biri
iqtisadi fәaliyyәt
әsas bölmәlәrә aid edilmәyәn xidmәtlәr;
ümumi dövlәt xidmәtlәri
sәnaye, tikinti vә faydalı qazıntılar

629 Ümumi dövlәt xidmәtlәri büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatının neçәnci bölmәsinә aiddir?

•

üçüncü
ikinci
yeddinci
beşinci
birinci

630 Dövlәt Neft Fondunun valyuta vәsaitlәrinin yerlәşdirilmәsi istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

beynәlxalq maliyyә tәşkilatları tәrәfindәn buraxılan qiymәtli kağızlarının alınması
kommersiya banklarında vә digәr maliyyә tәşkilatlarında depozitlәrin yerlәşdirilmәsi
AA,A3 reytinqindәn aşağı kredit reytinqi olmayan ölkәlәrin hökumәtlәrinin dövlәt qiymәtli kağızlarının alınması
reytinqindәn asılı olmayaraq daha yüksәk dividend ödәyәn ölkәlәrin qiymәtli kağızlarının alınması
AA,A3 reytinqindәn aşağı kredit reytinqi olmayan ölkәlәrin dövlәt zәmanәti ilә buraxılan qiymәtli kağızlarının
alınması

631 Dövlәt Neft Fondunun investisiya siyasәtindә valyuta vәsaitinin idarә edilmәsinin aşağıdakı prinsiplәri
vә istiqamәtlәri öz әksini tapır. Düzgün olmayanı göstәrin:

•

investisiya portfelinin idarә edilmәsinin gözlәnilәn gәlirlilik sәviyyәsi
investisiya portfelinin planlaşdırılan hәcmi
likvidlik üzrә tәlәblәr vә investisiya portfelinin tәrkibindә olan vәsaitin maksimum dövretmә sürәti
risk sәviyyәsindәn asılı olmayaraq daha yüksәk gәlirli istiqamәtlәrә üstünlük verilmәsi
kredit risklәrinin hәdlәri

632 Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin “Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun yaradılması haqqında”
Fәrmanı neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

01 yanvar 2003cü ildә.
16 dekabr 1991ci ildә
27 noyabr 2001ci ildә
30 sentyabr 1992ci ildә
31 avqust 2002ci ildә;

633 Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun hüquqlarına aid deyil:

•

fondun büdcәsi layihәsinin hazırlanması üçün aidiyyatı dövlәt orqanlarından zәruri sәnәdlәri vә mәlumatları almaq
bütün sığortaedәnlәrin mәcburi dövlәt sosial sığortası üzrә işçilәrin sığorta edilmәsini tәlәb etmәk
әmәk pensiyalarının tәyin edilmәsinә vә ödәnilmәsinә nәzarәti hәyata keçirmәk
sığortaedәnlәrin mәcburi dövlәt sosial sığortasına cәlb etmәdiyi işçilәrin fondun vәsaiti hesabına sığortalanması
öz sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә mәcburi dövlәt sosial sığortası qaydalarına sığorta edәnlәr tәrәfindәn әmәl edilmәsinә
nәzarәt etmәk

634 Dövlәt Sosiaa Müdafiә Fondu aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:Sәhv olanı göstәrin:
әmәk pensiyalarının tәyin edilmәsini, maliyyәlәşdirilmәsini vә ödәnilmәsinә nәzarәti hәyata keçirir;

•

mәcburi dövlәt sosial sığorta vәsaitlәrini idarә edir
sığortaedәnlәrin mәcburi dövlәt sosial sığortası üzrә hesabatlarını qәbul edir
müәyyәn edilmiş qaydada mühasibat uçotu vә statistik hesabatlar aparır;
әhalinin sosial müdafiәsi ilә bağlı tәkliflәrә baxır vә tәmin edir;

635 Mәcburi dövlәt sosial sığorta vәsaiti hesabına aşağıdakı xәrclәr maliyyәlәşdirilir. Sәhv olanı göstәrin:

•

uşağın anadan olmasına görә birdәfәlik müavinәt
hamilәliyә vә doğuma görә müavinәt;
pensiya sığortası üzrә әmәk pensiyalarına edilәn әlavәlәr
mәşğulluq tәdbirlәrinin keçirilmәsi
“ Әmәk pensiyaları haqqında” qanuna uyğun olaraq әmәk pensiyaları;

636 Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun vәzifәlәrinә aid edilmir;

•

sosial sığorta siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә iºtirak etmәk
dövlәtin sosial sığorta vә әmәk pensiyası siyasәtinin istiqamәtlәrinә dair tәkliflәrin hazırlanması
fondun büdcә layihәsini hazırlamaq vә tәsdiq olunmuş büdcәnin icrasını tәmin etmәk;
ölkәdә bütün әmәk pensiyalarının maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirmәk
әmәk vә s pensiyalarının baza hissәsinin tәyin edilmәsi;

637 Neft Fondu haqqında deyilәn fikirlәrdәn sәhv olanı göstәrin:

•

Neft Fondunun büdcәsi yanvarın 1dәn dekabrın 31dәk olan dövrü әhatә edir;
Neft Fondunun büdcәsi onun gәlir vә xәrclәrini әks etdirәn illik maliyyә proqramıdır;
Neft Fondunun büdcәsini Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәsdiq edir.
Neft Fondunun büdcәsinin tәrtibi vә icrası ARda vahid makroiqtisadi siyasәtin yürüdülmәsi prinsipi әsasında aparılır;
Neft Fondunun vәsaiti hesabına Neft Fondunun büdcәsindәn kәnar hәr hansı xәrclәr yalnız fondun İcraçı Direktorunun
icazәsi ilә aparıla bilır;

638 2015ci ildә Dövlәt Neft Fondundan dövlәt büdcәsinә transfertin mәblәği:

•

8130,0 ml.manat
13.7 mlrd.manat;
11.3 mlrd.manat
15.0 mlrd.manat;
15.5 mlrd.manat

639 Dövlәt Neft Fondunun gәlirlәrindәn istifadә istiqamәtlәrinә aiddir:

•

idxal vә dövlәt rüsumlarının ödәnilmәsi
dövlәt büdcәsinә transfertin ayrılması;
mәnfәәt vergisi ödәnilmәsi;
ixrac rüsumunun ödәnilmәsi
dolayı vergilәrin ödәnmәsi

640 Dövlәt Neft Fondunun gәlirlәrinә aid deyil:

•

qrantlar vә digәr tәmәnnasız yardımlar
neftqaz layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının payına düşәn dividendlәr
AR payına düşәn karbohidrogenlәrinsatışından әldә edilәn gәlir
fondun vәsaitinin yerlәşdirilmәsindәn vә idarә olunmasından әldә edlәn gәlirlәr
dövlәt büdcәsindәn transfert

641 Dövlәt Neft Fondu haqqında Әsasnamә hansı tarixdә tәsdiq edilmişdir?
01 mart 2003cü ildә
10 iyul 2008ci ildә
10 yanvaq 2012ci ildә

•

01 yanvar 2004cü ildә
29 dekabr 2000ci ildә

642 Dövlәt büdcәdәnkәnar pul fondları aşağıdakı mәqsәdlәr üçün yaradılır. Sәhv olanı göstәrin:

•

elmitәdqiqat fondları.
iqtisadi gondlar
sosial fondlar
xeyriyyә fondları
ekoloji fondlar

643 Hazırda Azәrbaycan Respublikasının İCMAL BÜDCӘSİNDӘ әks olunan neçә büdcәdәnkәnar dövlәt
fondulardır?

•

5.0
1.0
2.0
4.0
3.0

644 Büdcә ilә yanaşı Mәrkәzi vә yerli icra hakimiyyәti orqanlarının sәrәncamında olan vә mәqsәdli tәyinata
malik olan maliyyә vәsaitlәrinin mәcmusu:

•

sadalananların heç biri
mәqsәdli büdcә fondu
respublika büdcәsi
yerli büdcә;
dövlәt büdcәdәnkәnar pul fondları

645 Aşağıdakıların hansı dövlәt büdcәdәnkәnar pul fondlarına aiddir:

•

Dövlәt Neft Fondu, ARnın Sahibkarlığa Kömәk Millli Fondu
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu, ARnın Sahibkarlığa Kömәk Millli Fondu
ARnın Sahibkarlığa Kömәk Millli Fondu; Pensiya Fondu
sadalananların heç biri
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu, Dövlәt Neft Fondu

646 Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi haqqında qanunla tәsdiq olunan әsas göstәricilәrә aid deyil:

•

icmal büdcәnin gәlirlәrinin yuxarı hәddinin mәblәği
gәlirlәrin vә xәrclәrin ümumi mәblәği;
icmal büdcәnin xәrclәrinin yuxarı hәddinin mәblәği.
dövlәt büdcәsi kәsirinin yuxarı hәddinin mәblәği
ehtiyat fondlarının mәblәği;

647 Azәrbaycan Respublikasında büdcә layihәsi neçәnci oxunuşda qәbul olunur?

•

2 vә ya 4
1.0
2.0
3.0
4.0

648 Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi AR Milli Mәclisindә hansı tarixә qәdәr qanunla tәsdiq edilir?

•

dekabr ayının 1dәk
dekabr ayının 25dәk
noyabr ayının 30dәk
dekabr ayının 20dәk

noyabr ayının 22dәk

649 Büdcә layihәsinin tәrtibi aşağıdakılara әsaslanır. Sәhv olanı göstәrin:

•

növbәti maliyyә ilinә әrazinin sosialiqtisadi inkişaf proqnozu
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin büdcә göstәricisi
növbәti maliyyә ilinә әrazinin iqtisadiyyatının dövlәt vә ya bәlәdiyyә bölmәsinin inkişaf planı
növbәti maliyyә ilinә әrazinin büdcәvergi siyasәtinin әsas istiqamәtlәri;
Maliyyә Nazirliyinin müәyyәnlәşdirdiyi qaydalar

650 Dövlәt büdcәsinin vә icmal büdcәnin layihәsi Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının
Prezidentinә hansı müddәtdә tәqdim edilir?

•

avqust ayının 1dәk
oktyabr ayının 10dәk
sentyabr ayının 1dәk
sentyabr ayının 25dәk;
avqust ayının 10dәk

651 Maliyyә Nazirliyi növbәti il üçün büdcә layihәsi ilә birgә Nazirlәr Kabinetinә verdiyi göstәricilәrin
tәrkibindә hansı dövlәt borclarına dair mәlumatlara aid deyil:

•

daxili dövlәt borclarına hesablanan faizlәr;
xarici dövlәt borclarına hesablanan faizlәr
büdcә ili әrzindә xarici vә daxili borclanmaların yuxarı hәddi
beynәlxalq maliyyә qurumlarının sәhm kapitallarında iştirak payı
büdcә ili әrzindә xarici borca xidmәt üzrә sәmәrәlilik әmsalı.

652 Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsinin vә icmal büdcәnin layihәsi Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn AR
Nazirlәr Kabinetinә hansı müddәtdә tәqdim edilir?

•

reqlamentlәşdirilmәmişdir
cari ilin avqust ayının 1dәk
cari ilin may ayının 15dәk
cari ilin sentyabr ayının 15dәk
cari ilin iyun ayının 1dәk;

653 Dövlәt büdcәsindәn maliyyә yardımları almaq istәyәn bәlәdiyyәlәr tәlәb olunan sәnәdlәri hansı
müddәtdә Maliyyә Nazirliyinә tәqdim etmәlidirlәr?

•

reqlamentlәşdirilmәmişdir.
cari ilin iyun ayının 15dәk.
cari ilin aprel ayının 10dәk
cari ilin may ayının 1dәk
cari ilin avqust ayının 1dәk

654 Vergilәr Nazitliyi tәrәfindәn Maliyyә Nazirliyinin tәlimat mәktubuna uyğun olaraq tәqdim olunan büdcә
layihәsindә aşağıdakı mәlumatlar әks olunur. Sәhv olanı göstәrin:

•

sonrakı üç il üçün gәlirlәrin qiymәtlәndirilmәsi;
keçәn ildә әldә edilmiş vә cari ildә gözlәnilәn büdcә gәlirlәrinin mәblәği;
növbәti il üçün tәklif olunan büdcә gәlirlәrinin hәcmi
büdcә gәlirlәrinin keçәn ildә faktiki vә cari ilin sonuna gözlәnilәn mәblәği;
büdcә ilindәn әvvәlki beş il üzrә büdcәyә daxil olan vergilәrin dinamikası

655 Dövlәt büdcәdәnkәnar pul fondları öz büdcәlәrinin göstәricilәrini hansı müddәtdә AR Nazirlәr
Kabinetinә vә Maliyyә Nazirliyinә tәqdim edirlәr?

•

cari ilin iyul ayının 1dәk

cari ilin iyun ayının 10dәk
bu müddәt reqlamentlәşdirilmәyib
cari ilin may ayının 1dәk;
cari ilin aprel ayının 1dәk;

656 Büdcә tәşkilatlarının xәrclәri proqnozlaşdırılarkәn onların büdcәdәnkәnar vәsaitlәri:

•

doğru cavab yoxdur.
nәzәrә alınır
qismәn nәzәrә alınır
nәzәrә alınmır
büdcә tәşkilatının sәlahiyyәtinә aiddir;

657 Maliyyә Nazirliyinin növbәti il üzrә dövlәt büdcәsinin layihәsinә dair tәlimat mәktubu büdcәnin
tәrtibindә iştirak edәn tәşkilatlara hansı müddәtdә göndәrilir?

•

cari ilin iyun ayının 15dәk.
cari ilin may ayının 1dәk;
cari ilin aprel ayının 10dәk
cari ilin mart ayının 15dәk
müddәt müәyyәn olunmayıb;

658 AR Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn növbәti il üçün dövlәt büdcәsinin ilkin layihәsi AR Nazirlәr Kabi
netinә hansı tarixdә tәqdim olunur?

•

bu müddәt reqlamentlәşdirilmәyib
cari ilin aprel ayının 15dәk;
may ayının 1dәn gec olmayaraq
mart ayının 1dәn gec olmayaraq
cari ilin may ayının 15dәk

659 İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn tәrtib edilmiş vә dәqiqlәşdirilmiş ölkәnin ortamüddәtli iqtisadi vә
sosial inkişaf proqramı Maliyyә Nazirliyinә hansı müddәtdәn gec olmayaraq tәqdim olunur?

•

avqust ayının 15dәk
mart ayının 1dәn gec olmayaraq
may ayının 1dәn gec olmayaraq;
fevral ayının sonunadәk;
bu müddәt reqlamentlәşdirilmәyib

660 Dövlәt büdcәsinin layihәsinin tәrtibi prosesinә nә vaxt, hansı qәrar әsasında başlanır?

•

sadalananların heç biri doğru deyil.
dövlәt büdcәsinin layihәsinin tәrtibi prosesinә yanvar ayının üçüncü ongünlüyü әrzindә AR Nazirlәr Kabinetinin
mәtbuatda dәrc olunan qәrarı ilә başlanır;
dövlәt büdcәsinin layihәsinin tәrtibi prosesinә fevral ayının әvvәlindә Maliyyә Nazirliyinin Qәrarı ilә başlanır
dövlәt büdcәsinin layihәsinin tәrtibi prosesinә cari ilin mart ayında AR Prezidentinin Sәrәncamı ilә başlanır;
dövlәt büdcәsinin layihәsinin tәrtibinә büdcә ilinin әvvәlindә AR Prezidentinin Sәrәncamı ilә başlanır;

661 Mәqsәdli büdcә proqramları funksionallıq dәrәcәsinә görә bölünür. Sәhv olanı göstәrin:

•

innovasiya proqramları
doğru cavab yoxdur
investisiya proqramları;
sosial proqramlar;
ekoloji proqramları

662 Toplu maliyyә balansı hansı orqan tәrәfindәn hazırlanır?

•

sadalananların heç biri
Maliyyә Nazirliyi
Mәrkәzi Bank
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi;

663 Konkret dövr üçün ölkәdә maliyyә vәsaitlәrinin yaranma mәnbәlәri vә istifadә istiqamәtlәri barәdә
mәlumatları özündә әks etdirәn maliyyә sәnәdi:

•

sadalananların heç biri.
toplu maliyyә balansı
büdcә sistemi
dövlәt büdcәsi
vahid büdcә sistemi;

664 Perspektiv maliyyә planı aşağıdakı mәqsәdlәrә görә tәrtib olunur. Doğru olmayanı göstәrin:

•

planlaşdırılan tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan maliyyә vәsaitlәri hәcminin proqnozlaşdırılması
perspektli maliyyә planı üç il müddәtinә işlәnir.
islahatların, proqramların maliyyә nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması;
maliyyә siyasәtinin istiqamәtlәrini tәmin etmәk
uzunmüddәtli neqativ meyllәrin aradan qaldırılması üçün müvafiq tәdbirlәrin vaxtında hәyata keçirilmәsi

665 ARda perspektiv( orta müddәtli) maliyyә planı neçә il müddәtinә tәrtib olunur?

•

10 il
3 il
2 il
1 il
5 il

666 Baş büdcә sәrәncamçısının sәlahiyyәtlәrinә aid deyil:

•

büdcәnin icrası haqqında icmal hesabatı tәqdim etmәk
büdcәnin icrası haqqında icmal hesabatı tәsdiq etmәk
büdcә vәsaitlәrini vәsaitlәri alanlar arasında bölüşdürmәk
dövlәt büdcәsinin xәrclәrinin tәşkilatlar üzrә tәsniflәşdirmәk
büdcә vәsaitlәrinin istifadәsinә nәzarәt etmәk;

667 Büdcә vәsaitlәrinin baş sәrәncamçısı kimdir?

•

sadalananların heç biri
Maliyyә Nazirliyi;
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
Vergilәr Nazirliyi
Dövlәt Gömrük Komitәsi

668 Büdcә siyasәti hansı formalarda ola bilәr?

•

sadalananların heç biri doğru deyil
tәsdiqedici vә ya mәhdudlaşdırıcı
yalnız mәhdudlaşdırıcı
yalnız tәsdiqedici
sadalananların hәr biri doğrudur

669 Fiskal siyasәtin tәrkibinә daxildir:

•

sadalananların heç biri.
büdcә vә vergi siyasәti

maliyyә siyasәti
iqtisadi siyasәt
pulkredit siyasәti

670 Dövlәtin büdcә siyasәtinin işlәnib hazırlanmasında iştirak edirlәr:

•

doğru cavab yğxdur
yalnız icra hakimiyyәti orqanları;
yalnız qanunverici hakimiyyәt orqanları
dövlәt hakimiyyәtinin qanunverici vә icraedici hәlqәlәri
yerli özünüidarә orqanları

671 Sәhv olnaı göstәrin:

•

kameral yoxlamalar hesabat sәnәdlәri vergi orqanlarında qәbul edilәn zaman aparılır.
kameral yoxlama vergi orqanlarının sәlahiyyәtli şәxslәri tәrәfindәn vergiyә cәlb edilәn tәşkilatlarda aparılır
sәyyar vergi yoxlaması növbәti vә növbәdәnkәnar ola bilir
sәyyar vergi yoxlaması vergi orqanlarının vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn bilavasitә vergi ödәyicisinin yerlәşdiyi yerdә
aparılır
müstәsna hallar nәzәrә alınmasa, sәyyar vergi yoxlaması bir ay çәkir

672 Büdcә tәşkilatlarında tәftiş aparılarkәn aşağıdakılar yoxlanılmalıdır. Sәhv olanı göstәrin:

•

әmәk haqqı fondunun düzgün xәrclәnmәsi;
mәnfәәtin bölgüsü vә istifadәsinin düzgünlüyü
hesabatların tәrtibi vә uçot mәlumatları ilә hesabat mәlumatlarının uyğunluğu
smeta tәyinatlarının düzgünlüyü
xәrclәrin şәbәkә, ştat vә kontingent göstәricilәrinә uyğunluğu;

673 Xәzinәdarlıq vasitәsilә hansı nәzarәt formaları hәyata keçirilir;

•

sadalananların hamısı doğrudur
ilkin nәzarәt; cari nәzarәt
ilkin nәzarәt; sonradan nәzarәt
audit;yoxlama;
sәyyar nәzarәt; sonradan nәzarәt

674 Vaxt etibarilә büdcә nәzarәtinin formalarına aiddir:

•

sonradan nәzarәt; inzibati nәzarәt;
ilkin nәzarәt; cari nәzarәt
cari nәzarәt; audit;
ilkin nәzarәt; inzibati nәzarәt
inzibati nәzarәt; audit;

675 İnzibati nәzarәti hәyata keçirәn orqanlara aid edilmir:

•

Bәlәdiyyәlәrin maliyyә orqanları
AR Hesablama Palatası;
Maliyyә Nazirliyi yanında Dövlәt Xәzinәdarlığı Agentliyi
AR Maliyyә Nazirliyi;
NMR Maliyyәİqtisadiyyat Nazirliyi

676 Büdcәyә nәzarәtin formalarını göstәrin:

•

audit vә tәhlil.
qanunvericilik vә inzibati
inzibati vә tәhlil;
qanunvericilik vә parlament

qanunvericilik vә audit;

677 Qanunvericilik orqanının büdcәyә nәzarәt sahәsindә malik olduğu hüquqlara daxil edilmir:

•

büdcәnin icrası haqqında hesabatın tәsdiq edilmәmәsi
cari ilin büdcәsi haqqında qәbul edilmiş qanunun düzgünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi
büdcәni icra edәn orqanın fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
büdcәni icra edәn orqanlardan onun icrası haqqında operativ mәlumatların alınması
büdcәnin tәrtib olunması zamanı icra hakimiyyәti orqanlarından lazım olan materialların alınması;

678 Büdcәni icra edәn orqan tәrәfindәn büdcәdәn vәsait alanlar üçün üç ay müddәtinә müәyyәn edilәn vә
tәsdiq edilәn büdcә öhdәliklәrinin hәcmi:

•

sadalananların heç biri doğru deyil
büdcә öhdәliklәri limiti
büdcәdәn maliyyәlәşdirmәnin sәviyyәsi
büdcә vәsaitlәrinin hәddi;
büdcә norması

679 Azәrbaycan Respublikasında xәzinәdarlığın aşağıdakı funksiyasından istifadә edilmir:

•

dövlәt büdcәsindә vahid uçotun tәmin olunması
dövlәt büdcәsinin layihәsinin tәrtib edilmәsi
dövlәt büdcәsinin vәsaitinin xәrclәnmәsindә әvvәlcәdәn nәzarәtin hәyata keçirilmәsi;
dövlәt büdcәsinin vәsaitlәrinin optimal idarә edilmәsi
dövlәt büdcәsindә mәrkәzlәşdirilmiş vәsaitin yenidәn bölgüsünün tәmin olunması

680 Azәrbaycan Respublikası dövlәt büdcәsinin icrası haqqında illik hesabat Milli Mәclisә hansı
müddәtәdәk tәqdim olunmalıdır?

•

vaxt reqlamentlәşdirilmәyib
may ayının 15dәk
mart ayının 1dәk;
yanvar ayının 31dәk;
aprel ayının 15dәk

681 Büdcә öhdәliklәrinin limiti nә vaxt öz gücünü itirir?

•

maliyyә orqanları bu haqda qәrar qәbul etdikdә.
dekabr ayının 31dә
büdcәdә vәsait olmadıqda;
müqavilә pozulduqda;
hәr rübün sonuncu günü

682 Baş Dövlәt Xәzinәdarlığı qәbul edilmiş vә tәsdiq edilmiş büdcә öhdәliklәrini әn geci hansı müddәtә
ödәmәlidir?

•

sadalanan şәrtlәrin heç biri uyğun deyil
cari ilin dekabr ayının 31dәk;
qırx beş gündın güc olmayaraq
bir ay әrzindә
üç ildәn gec olmayaraq

683 Bәlәdiyyәlәr yerli büdcәlәrin icrası barәdә mәlumatı hansı orqana tәqdim edirlәr?

•

respublikanın Әdliyyә Nazirliyinә.
Dövlәt Statistika Komitәsinә;
Baş Dövlәt Xәzinәdarlığına
AR Maliyyә Nazirliyinә;

Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinә nәzarәt üçün Dğvlәt Komitәsinә;

684 Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin tapşırığına әsasәn AR hökumәti dövlәt büdcәsinin icrası
haqqında hansı hesabatları Milli Mәclisә tәqdim edir?

•

Milli Mәclisә yalnız illik hesabat tәqdim olunur.
rüblük vә illik hesabatları
aylıq vә illik hesabatları
aylıq vә rüblük hesabatları
aylıq vә yarımillik hesabatları

685 Büdcәnin icra edilmәsi barәdә hesabat bu müddәt üçün tәrtib edilmir:

•

illik hesabat.
iki aylıq hesabat
rüblük hesabat;
operativ(aylıq) hesabat;
yarımillik hesabat;

686 Gәlirlәr üzrә dövlәt büdcәsinin kassa icrası aşağıdakıları nәzәrdә tutur. Sәhv olanı göstәrin:

•

büdcә tәsnifatına uyğun olaraq dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin uçotu
tәsdiq edilmiş büdcә göstәricilәrinә uyğun olaraq subsidiya, subvensiya vә dotasiyaların bölüşdürülmәsini
tәsdiq edilmiş dövlәt büdcәsinә uyğun olaraq tәnzimlәyici vergilәrin bölüşdürülmәsini
dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin dövlәt büdcәsinin vahid hesabına köçürülmәsini
artıq ödәnilmiş daxilolmaların ödәyicilәrә qaytarılmasını

687 Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azәrbaycanda Dövlәt Xәzinәdarlığının yaradılması
haqqında” Fәrmanı neçәnci ildә verilmişdir?

•

09 fevral 2009cu ildә.
4 oktaybr 1995ci ildә
12 iyul 1992ci ildә;
31 dekabr 2000ci ildә
02 iyul 2002ci ildә

688 Dövlәt büdcәsi xәrclәrinin sanksiyalaşdırılmasına aşağıdakılar daxildir. Sәhv olanı göstәrin:

•

dövlәt büdcәsinin pul öhdәliklәrinin tәsdiq edilmәsi;
büdcә sәrәncamçılarının vә vәsait alanların büdcә öhdәliklәri limitinin reallaşdırılması sәviyyәsinin tәsdiq edilmәsi vә
çatdırılması
büdcә vәsaiti alanlara büdcә tәxsisatlarının tәsdiq edilmәsi vә çatdırılması;
büdcә vәsaiti sәrәncamçılarına büdcә tәxsisatlarının tәsdiq edilmәsi vә çatdırılması;
büdcә sәrәncamçılarına vә vәsait alanlara büdcә öhdәliklәri limitlәrinin tәsdiq edilmәsi vә çatdırılması

689 Dövlәt Xәzinәdarlığı Agentliyinin vәzifәlәrinә aid deyil:

•

dövlәt büdcәsinin icrası üzrә xәzinә әmәliyyatlarının uçotuna metodiki rәhbәrlik etmәk
dövlәt borcu ilә bağlı müqavilәlәrin hazırlanmasında öz sәlahiyyәtlәri daxilindә iştirak etmәk.
dövlәt büdcәsindә büdcә kәsirinin örtülmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn istifadә etmәk
dövlәt büdcәsinin icrasına dair hesabatın layihәsini vә icmal hesabatı hazırlamaq;
növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsinin layihәsinin hazırlanmasında iştirak etmәk;

690 Müvafiq hesabat ili üzrә büdcәnin icrası haqqında qanunda tәsdiq edilәn göstәricilәrә daxil deyil:

•

dövlәt büdcәsinin kәsirinin vә ya artıqlığının yuxarı hәddinin mәblәği;
funksional, iqtisadi vә tәşkilati tәsnifata uyğun olaraq paraqraflar sәviyyәsindә xәrclәrin icrasının sәviyyәsi
gәlirlәrin mәdaxil mәnbәlәri üzrә icrasının mәblәği
müvafiq olaraq gәlir vә xәrclәrin icrası üzrә ümumi mәblәğ

cari il yanvarın 1nә dövlәt büdcәsinin vahid xәzinә hesabında qalıq.

691 Dövlәt büdcәsinin icrası haqqında rüblük hesabat AR Milli Mәclisinә hansı müddәtәdәk tәqdim olunur?

•

növbәti rübün birinci ayının 15dәk
növbәti rübün birinci ayının sonunadәk
iki ay әrzindә
45 gün әrzindә
növbәti rübün ikinci ayının 10dәk

692 Dövlәt büdcәsinin icrası barәdә aylıq hesabat hansı müddәtәdәk tәrtib olunaraq AR Nazirlәr Kabinetinә
tәqdim olunur?

•

hesabat ayından sonrakı ayın 30dәk
hesabat ayından sonrakı ayın 5dәk;
hesabat ayından sonrakı ayın 10dәk;
hesabat ayından sonrakı ikinci ayın 1dәk
hesabat ayından sonrakı ayın 25dәk

693 Büdcә ili әrzindә vahid xәzinә hesabında olan vәsaitin qalığı (sәrbәst qalıq) necә istifadә olunur?

•

AR Nazirlәr Kabinetinin ehtiyat fonduna köçürülür
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn idarә oluna vә ya idarәetmәyә verilә bilәr
büdcә gәlirlәrinin artırılmasına yönәldilir
bütün cavablar doörudur.
büdcәnin ehtiyat fonduna keçirilir

694 Göstәrilәnlәrdәn hansı xәzinәdarlıq vasitәsilә icra olunmur?

•

büdcәdәnkәnar ödәnişlәr
AR Dövlәt Neft Fondunun gәlirlәri
AR Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun gәlirlәri vә xәrclәri
büdcә kәsirini maliyyәlәşdirmәk üçün dövlәt zәmanәti ilә alınmış borclar
büdcәyә daxil olan qeyrivergili gәlirlәr

695 Tәsdiq olunmuş büdcә ayırmaları hәddindә funksional tәsnifatın bölmәlәri daxilindә dәyişikliklәr hansı
icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn aparıla bilәr?

•

rayon vә şәhәr maliyyә idarәlәri
rayon icra hakimiyyәtinin rәhbәrliyi
tәsdiq olunmuş göstәricilәr dәyişdirilә bilmәz
belә dәyişiklik yalnız Milli Mәclis tәrәfindәn aparıla bilәr
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti vә Maliyyә Nazirliyi;

696 Müәyyәn olunmuş şәrtlәr yerinә yetirilmәdikdә qәbul edilmiş büdcә öhdәliklәrinin tәsdiq edilmәsindәn
imtina:

•

büdcә xәrclәrinin gәlirlәrlә uyğunlaşdırılması
büdcә vәsaitlәrindәn istifadәnin qәnaәt prinsipi;
büdcә xәrclәrinin sekvestri
büdcәyә düzәliş vә әlavәlәrin edilmәsi
büdcә xәrclәrinin blokirovkası

697 Büdcәni icra edәn orqan xәzinә öhdәliklәrinin qәbul edilmәsindәn aşağıdakı hallarda imtina edә bilәr.
Sәhv olanı göstәrin:
qәbul edilmiş büdcә öhdәliklәrinin büdcә idarәsinin tәsdiq edilmiş gәlirlәr vә xәrclәr smetasına uyğun olmadığı zaman
qәbul edilmiş xәzinә öhdәliklәrinin büdcә haqqında qanuna üyğun gәlmәditi halda
xәrclәrin blokirovkası zamanı;

•

•

büdcә xәrclәrinin sekvestri hәyata keçirilәrkәn.
qәbul edilmiş xәzinә öhdәliklәri tәlәblәrә cavab vermәdikdә

698 Büdcәni icra edәn orqan tәrәfindәn sәrәncamçılar üçün üç ay müddәtinә müәyyәn edilәn vә tәsdiq
edilәn büdcә öhdәliklәrinin hәcmi

•

doğru cavab yoxdur
büdcә öhdәliklәrinin mәblәği
büdcә öhdәliklәri limiti
büdcә xәrclәrinin hәcmi;
büdcә xәrclәrinin norması

699 Xәrclәr üzrә büdcәnin icrası mәrhәlәlәrinә aid deyil:

•

xәzinә öhdәliklәrinin icra edilmәsinin tәsdiqi
büdcә tәsisatları haqqında bildirişlәrin tәsdiqi
büdcә bölgüsünün tәrtibi, tәsdiqi vә büdcә vәsaitlәrinin sәrәncamçılarına çatdırılması
büdcә öhdәliklәrinin limitlәri haqqında bildirişlәrin tәsdiqi;
funksional, iqtisadi vә inzibatı tәsnifatların paraqrafları sәviyyәsindә qarşıdan gәlәn ilin dövlәt büdcәsinin xәrclәrinin
tәsdiqi

700 Azәrbaycan Respublikasında büdcәnin kassa icrası hansı orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Kommersiya bankları
sadalananların heç biri.
Maliyyә Nazirliyinin büdcә departamenti
Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyi
Mәrkәzi Bank

