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2207_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2207 Maliyyә
1 Maliyyә münasibәtlәri nәyin meydana gәlmәsi ilә yaranıb?

•

müәssisәlәrin
dövlәt büdcәsinin
pulun
qiymәtli kağızların
maliyyә münasibәtlәrinin;

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

•

4; 5
1; 3
3; 5
2; 4
1; 5

3 Subyektlәrdә resursların yenidәn bölgü vasitәsinә aid deyildir:

•

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

4 Maliyyә nәyin formalaşdırılmasında iştirak edir?

•

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

5 Hansı fikir sәhvdir:

•

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

6 Maliyyәnin meydana gәlmәsinin sәbәblәri.

•

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

7 Tәkraristehsal prossesinin maliyyә tәminatı bu:
nizamnamә kapitalı, kredit resurslarıdır;
ÜDMnin elementlәrinin dәyәrinin mәcmusudur;

•
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•

dövlәtin vә tәsәrrüfat subyektlәrinin topladiqları maliyyә resursları vasitәsi ilә tәkrar istehsal mәsrәflәrinin
ödәnilmәsidir
xarici iqtisadi fәaliyyәtdәn gәlәn gәlir, mәnfәәtdir;
xalis gәlir kimi milli ğәlirin bir hissәsidir;

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

•

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

9 Düzgün ifadәni seçib göstәrin

•

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

10 Maliyyәyә aid olan spesifik cәhәti seçib göstәrin:

•

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

11 Maliyyәnin әsas prinsiplәrini göstәrin:

•

mәqsәdyönlü tәyinat; tamlıq; aşkarlıq
maddi mәhsuliyyәt; sәrbәstlik; maddi maraq
tamlıq; aşkarlıq; vahidlik
vahidlik; balanslaşdırma; mәqsәdyönlü tәyinat;
maddi mәhsuliyyәt; vahidlik; mәqsәdyönlü tәyinat

12 Hansı münasibәtlәr maliyyә münasibәtlәrinә aiddir? 1. dövlәt büdcәsinin formalaşdırilması ilә әlaqәdar
müәssәlәrlә dövlәt arasında yaranan münasibәtlәr; 2. müәssisәlәr arasında alqısatqı zamanı yaranan
münasibәtlәr; 3. dövlәt büdcәdәnkәnar fondların formalaşdırilması ilә әlaqәdar fiziki şәxslәrlә dövlәt
arasında yaranan münasibәtlәr; 4. müәssәlәrlә kommersiya kredit tәşkilatları arasında yaranan münasibәtlәr;
5. dövlәt büdcәdәnkәnar fondların vәsaitlәrinin istifadәsi ilә әlaqәdar dövlәtlә әhali arasında yaranan
münasibәtlәr;

•

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

13 Sadalananlardan hansı maliyyәnin mahiyyәtini tam ifadә edir?

•

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

14 Maliyyә tәkraristehsal prosesinin hansı fazasındı baş verir?
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•

bölgü
Bölgü; istehlak
İstehlak
İstehsal;bölgü
Mübadilә;bölgü

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

•

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

16 Maliyyәnin funksiyalarını göstәrin:

•

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

17 Hansı obyektin bölgüsü maliyyә vasitәsi ilә hәyata keçirilir?

•

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

18 Maliyyә nәdir?

•

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

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

•

Maliyyә strategiyası
Maliyyә mexanizmi
Maliyyә planlaşdırılması
Maliyyә taktikası
Maliyyә siyasәti

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

•

dövlәt krediti
sığorta fondu
dövlәt büdcәsi
büdcәdәnkәnar fondlar;
müәssisә maliyyәsi

21 Dövlәt maliyyә sisteminә daxil deyil:

•

büdcәdәnkәnar fondlar;
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•

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

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

•

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

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

•

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

24 Dövlәt maliyyәsinin formalaşması metodudur:

•

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

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

•

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

26 Dövlәt maliyyә sisteminә aid deyildlr

•

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

27 Dövlәt maliyyәsinin yaranmasının ilkin şәrtlәri:

•

Qızıl sikkәlәrin dövrüyyә buraxılması ilә
Maliyyә bazarlarının yaranması
Dövlәtin funksiyalarının yerinә yetirilmәsi üçün
Qızılın xüsüsi әmtәә kimi ayrılması
Kredit münasibәtlәrinin yaranması
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28 Maliyyә sisteminin hәlqәlәri әsasәn hansı bloklar altında quruplaşdırılır?

•

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

29 Dövlәt maliyyәsinin hәlqәlәrini göstәrin.

•

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

30 Nәyә görә tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi maliyyә sisteminin әsasını tәşkil edir?

•

çünki maliyyә münasibәtlәrinin mәrkәzlәşmә dәrәcәsi bu sahәdә daha çoxdur
çünki burada maliyyә münasibәtlәri daha çox inkişaf etmişdir
çünki burada mәqsәdli fondlar yaradılır;
çünki dövlәt maliyyәsinin yaranmasında yaxından iştirak edir
çünki burada dәyәr yaradılır;

31 Ümümdövlәt maliyyәsinә aid olanları seçib göstәrin.

•

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

32 Maliyyә sisteminin hәlqәlәri hansılardır?

•

heç biri aid deyil
Milli mәclis, maliyyә nazirliyi, Mәrkәzi bank
maliyyә nazirliyi, vergilәr nazirliyi, gömrük komitәsi.
müәssәlәrin maliyyәsi, dövlәt maliyyәsi; ev tәsәrrüfatının maliyyәsi;
prezident apparatı; Milli mәclis; hesablama palatası

33 Mәrkәzlәşdirilmiş fondlar hansılardır?

•

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

34 Dövlәt maliyyә siyasәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir:

•

Kommersiya banklarının inkişaf strategiyasının hazırlanması
Pulkredit sisteminin balanslaşdırılması vә milli pul vahidinin ödәniş qabiliyyәtliliyinin tәminatı
Dövlәtin iqtisadi vә sosial inkişaf prioritetlәrinә uyğun olaraq rasional bölgünün müәyyәn edilmәsi vә malyyә
resurslarının istifadәsi
Maliyyә bazarında rәqabәtin tәminatı
Kredit tәşkilatlarının fәaliyyәtinin gәlirliliyinin tәmin edilmәsi

35 Fiskal siyasәt dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
Pul siyasәti vә vergi siyasәtinin mәcmusu.
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•

Pul siyasәti vә kredit siyasәtinin mәcmusu;
Büdcә siyasәtinin investisiya siyasәtinin mәcmusu;
Vergi siyasәti vә investisiya siyasәtinin mәcmusu;
Büdcә siyasәti vә vergi siyasәtinin mәcmusu;

36 Öz funksiya vә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk üçün maliyyәnin tәşkili vә istifadәsi ilә bağlı dövlәtin
tәdbirlәr planının mәcmusu nә adlanır?

•

maliyyә mexanizmi
maliyyә
maliyyә nәzarәti
maliyyәnin idarә edilmәsi
maliyyә siyasәti

37 Maliyyә siyasәtinә aid edilir:

•

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

38 Maiyyә siyasәtinin tәrkibinә aid edilmir:

•

Fiskal siyasәti
büdcә siyasәti
Vergi siyasәti
İqtisadi Siyasәt
İnvestisiya siyasәti

39 Maliyyә mexanizminin tәrkibinә daxil deyil:

•

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

40 Dövlәt maliyyә siyasәtinin әsas strateji istiqamәtlәrinә aiddir:

•

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

41 Büdcә kәsirinin artması hansı iqtisadi fәsada sәbәb ola bilәr?

•

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

42 İlin sonunda büdcәdә artıq vәsait qaldıqda onun taleyi necә hәll olunur?
Variantlar düz deyil
sahәlәr üzrә yenidәn bölüşdürülür
Nazirlәr Kabinetinә verilir

•
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•

Növbәti ilin büdcәsinә daxil edilir
Mәrkәzi Bankın valyuta ehtiyatlarına daxil edilir

43 Fiskal siyasәtә aiddir:

•

borc siyasәti
pul kerdit siyasәti
kredit siyasәti
ammortizasiya siyasәti
büdcәvergi siyasәti

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

•

Büdcә planlaşdırılması
Büdcә
Büdcә münasibәtlәri
Büdcә mexanizmi
Büdcә prosesi;

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

•

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

46 Maliyyәnin idarә edilmәsi mәrhәlәlәrini göstәrin:

•

proqnozlaşdırma
inkişaf vә idarәetmә
proqnozlaşdırma, planlaşdırma, operativ idarәetmә vә nәzarәt
planlama vә inkişaf
uçota alma

47 Fiskal siyasәtә aiddir:1. kredit siyasәti;2. vergi siyasәti;3. pul siyasәti;4. borc siyasәti;5. büdcә siyasәti;

•

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

48 Maliyyә siyasәtinin tәrkibinә hansılar aiddir?1. büdcә siyasәti;2. kredit siyasәti;3. vergi siyasәti;4. iqtisadi
siyasәti;5. protoksionist siyasәti;6. ammortizasiya siyasәti;

•

(4, 5, 6)
(2, 5, 6)
(1, 2, 4)
(1, 3, 6)
(2, 3, 4)

49 Operativ maliyyә planlarını göstәrin:
Xәrc smetası, kassa planı
Kassa planı, gәlirlәr vә xәrclәr balansı;
Tәqvim planı, gәlirlәr vә xәrclәr balansı;

•
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•

Tәqvim planı, kassa planı;
Gәlirlәr vә xәrclәr balansı, xәrc smetası;

50 Maliyyәnin idarә edilmәsinin ilkin mәrhәlәsinә aiddir:

•

Planlaşdırma, nәzarәt;
Maliyyә informasiyası, tәnzimlәmә;
Planlaşdırma, operativ idarәetmә;
Maliyyә informasiyası, planlaşdırma
Maliyyә informasiya, operativ idarәetmә;

51 Maliyyәnin idarә edilmasinin belә bir obyekti yoxdur

•

müәssisәlәrin maliyyәsi;
sığorta münasibәtlәri;
maliyyә orqanları;
dövlәt maliyyәsi;
bәlәdiyyә maliyyәsi;

52 Büdcә tәşkilatlarının maliyyә planları necә adlanır?

•

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

53 Maliyyәnin idarәetmә subyektlәrinә aid deyil:

•

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

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

•

3; 5
3; 4
4; 5
1; 5
2; 3

55 Hesablama Palatası hansı qurum qarşısında hesabat verir?

•

Maliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Mәrkәzi Bank
Milli Mәclis
Prezident Aparatı

56 Naxçıvan MRın büdcәsi hansı qurumda qәbul edilir?

•

Maliyyә Nazirliyi
Respublika Milli Mәclisi
Naxçıvan MR Nazirlәr Kabineti
Naxçıvan Ali Mәclisi
Respublika Nazirlәr Kabineti
8/98

23.12.2016

57 Büdcә vәsaitlәrinin istifadәsinә maliyyә nәzarәtini hansı orqan hәyata keçirir?

•

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

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

•

Maliyyә naziri
Baş nazir
Vergilәr naziri
Mәrkәzi bankın sәdri
Prezident

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

•

3; 5
3; 4
4; 5
1; 3
1; 4

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

•

Vergi Naziri
Mәrkәzi Bankın Sәdri
Prezident
Maliyyә Naziri
Baş Nazir

61 Büdcә hüququ hansı normalarla tәnzimlәnir?

•

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

62 Maliyyә Nazirliyinin vәzifәlәrini göstәrin.

•

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

63 Maliyyәnin planlalaşdırma metodları hansılardır?

•

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

64 Tәşәbbüslü nәzarәt kimin qәrarı ilә müәyyәn edilir:
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•

Maliyyә Nazirliyinin
tәsәrrüfat subyektinin özünün
Hesablama Palatasının
Dövlәtin
Vergilәr Nazirliyinin

65 Sәyyar maliyyә nәzarәtinә aid olmayanı göstәrin:

•

Planlı sәyyar maliyyә nәzarәti keçirilmәsi haqqında nәzarәt obyektinә әvvәlcәdәn mәlumat verilir
Sәyyar maliyyә nәzarәti planlı ola bilәr
Plandan kәnar sәyyar yoxlama müfәttiş qrupu tәrәfindәn tәşkilatın yerlәşmә vә yaxud fәaliyyәt yeri üzrә keçirilir
plandan kәnar sәyyar maliyyә nәzarәti müәssisәlәrin tәqdim etdiyi sәnәdlәr üzrә maliyyә orqanlarında hәyata
keçirilir
Planlı sәyyar maliyyә nәzarәti müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi yerdә keçirilir

66 Fәaliyyәti sahәsinә görә maliyyә nәzarәtinin tәrkibinә daxildir:

•

Büdcә,vergi, inzibati
Sığorta, texniki, büdcә
Vergi, büdcә, statistik.
Büdcә, vergi, texnoloji
Sığorta, vergi, büdcә

67 Hәyata keçirilmә vaxtına görә maliyyә nәzarәtinin tәsnifatı hansı variantda öz әksini tapır:

•

kameral vә sәyyar
tәhlil, tәftiş
sonradan, ilkin, tәhlil.
ilkin, cari, sonradan,
ilkin, cari, tәhlil

68 Nәzarәt subyektlәri baxımından maliyyә nәzarәtinin tәsnifatına daxil deyil

•

Daxili audit
Qeyri – dövlәt nәzarәti
Dövlәt nәzarәti
Kameral nәzarәt
Bәlәdiyyә nәzarәti

69 Maliyyәn әzarәtinin mülkiyyәt formasına görә tәsnifatına aid olanı göstәrin:

•

Daxili,xarici vә qarışıq
Ilkin, cari vә sonradan
Sәyyar vә kameral
Dövlәt vә qeyri dövlәt
Faktiki vә sәnәdli

70 Yoxlamanın tәşkili üsuluna görә vergi nәzarәti tәsniflәşdirilir:

•

Planlı vә plandankәnar
Kompleks vә seçmә
Başdanbaşa vә seçmә
Kameral vә sәyyar
Dövlәt vә qeyridövlәt

71 Vergi yoxlamasının mahiyyәtini xarakterizә edәn әsas elementlәr verilmişdir. Aid olmayanı qeyd edin:
Vergi yoxlaması aparılmasının baza üsulu
Vergi yoxlamasının mәqsәdi
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•

Vergi yoxlamasının subyekti
Vergi idarәlәrinin sayı
Vergi yoxlamasının obyekti

72 Büdcә nәzarәtinin subyektlәri. Yanlış variantı seçin:

•

İcra hakimiyyәti vә orqanlarının aparatları
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Hesablama Palatası
Azәrbaycan Respublikası Auditorlar Palatası

73 “Bu tәdbirlәr Azәrbaycan Respublikasında hәyata keçirilәn büdcә fәaliyyәtinin qanuniliyini vә
mәqsәdәuyğunluğunu yoxlamağa istiqamәtlәnir”. Bu ifadә fәaliyyәt sahәsindәn asılı olaraq hansı nәzarәt
növünә aid edilir.

•

sığorta
vergi
valyuta
büdcә
kredit

74 Aşağıdakı mühakimәlәr arasından sonradan maliyyә nәzarәtinә aid olmayanı seçin

•

maliyyә әmәliyyatları başa çatdıqdan sonra maliyyә hesabat sәnәdlәrinin düzgün tәrtib edilmәsini müәyyәn edir
Nәzarәt edilәn әmәliyyatlar başa çatdıqdan sonra hәyata keçirilәn nәzrәt növüdür
maliyyә әmәliyyatları başa çatdıqdan sonra aparılır
bu proses bütün sәviyyәlәrdә büdcәlәrin vә büdcәdәnkәnar fondların maliyyә planlarının tәrtibindәn әvvәl baş
verir
maliyyә әmәliyyatları başa çatdıqdan sonra mühasibat sәnәdlәrinin düzgün tәrtib edilmәsini müәyyәn edir

75 Cari maliyyә nәzarәti ..... Doğru variantı seçin vә fikri tamamlayın.

•

әmәliyyat yerinә yetirilәrkәn, vәsait bölüşdürülәrkәn, xәrclәnәrkәn, bu vә ya digәr tәdbirin hәyata keçirilmәsi
üçün büdcәdәn vәsait ayrılarkәn vә s. hallarda tәtbiq olunur
bu proses maliyyә planlarının, smetaların tәrtibindәn әvvәl baş verir
Ilkin maliyyә nәzarәti vәsaitlәrdәn daha sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә etmәyә zәmin ya¬radır
maliyyә әmәliyyatları yerinә yetirilәnә qәdәr hәyata keçirilir
bu proses bütün sәviyyәlәrdә büdcәlәrin vә büdcәdәnkәnar fondların maliyyә planlarının tәrtibindәn әvvәl baş
verir

76 Aşağıda sadalanan fikirlәrdәn hansı ilkin maliyyә nәzarәtinә aid deyil.

•

Ilkin maliyyә nәzarәti vә¬saitlәrdәn daha sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә etmәyә zәmin ya¬radır
әmәliyyat yerinә yetirilәrkәn, vәsait bölüşdürülәrkәn, xәrclәnәrkәn, bu vә ya digәr tәdbirin hәyata keçirilmәsi
üçün büdcәdәn vәsait ayrılarkәn vә s. hallarda tәtbiq olunur
bu proses maliyyә planlarının, smetaların tәrtibindәn әvvәl baş verir
maliyyә әmәliyyatları yerinә yetirilәnә qәdәr hәyata keçirilir
bu proses bütün sәviyyәlәrdә büdcәlәrin vә büdcәdәnkәnar fond¬la¬rın maliyyә planlarının tәrtibindәn әvvәl baş
verir

77 Tәşkilinin sәviyyәsindәn asılı olaraq maliyyә nәzarәti aşağıdakı növlәrә bölünür. Yanlış variantı göstәrin:

•

Ayrıayrı müәssisәlәr sәviyyәsindә maliyyә nәzarәti
Faktiki vә sәnәdli
Regional sәviyyәdә maliyyә nәzarәti
Bәlәdiyyә sәviyyәsindә maliyyә nәzarәti
Sahә sәviyyәsindә maliyyә nәzarәti
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78 Nәzarәtin keçirilmәsi prosesindә idarәedilәn subyektin әmәliyyatının tam tutumu üzrә maliyyә
nәzarәtinin hansı növlәri ayırd edilir:

•

Faktiki vә sәnәdli
Tematik vә kompleks
Ilkin, cari vә sonradan
Sәyyar vә kameral
Daxili,xarici vә qarışıq

79 Nәzarәti hәyata keçirәn şәxslәrin vә idarәedilәn subyektin qarşılıqlı münasibәtlәrinin strukturu üzrә
nәzarәt növlәrinә aiddir:

•

Tematik vә kompleks
Daxili,xarici vә qarışıq
Ilkin, cari vә sonradan
Sәyyar vә kameral
Faktiki vә sәnәdli

80 Nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәr әmlakın vәziyyәtinin öyrәnilmәsini tәlәb etmirsә, mәhkәmә mühasibat
ekspertizası maliyyә nәzarәtinin hansı növü üzrә tәtbiq edilir:

•

sәyyar vә sәnәdli
kameral vә sәnәdli
kameral vә hәm sәnәdli, hәm dә faktiki
kameral vә faktiki
sәyyar vә faktiki

81 Kameral yoxlamaya aid olanları seç.

•

yoxlanılan tәşkilatın yerlәşdiyi yer üzrә keçirilir vә adәtәn faktikidir
nәzarәt orqanın yerlәşmә yeri üzrә keçirilir vә adәtәn sәnәdlidir
yoxlanılan tәşkilatın yerlәşdiyi yer üzrә keçirilir vә yalnız sәnәdlidir
yoxlanılan tәşkilatın yerlәşdiyi yer üzrә keçirilir vә sәnәdli olduğu kimi faktiki dә ola bilәr
nәzarәt orqanın yerlәşmә yeri üzrә keçirilir vә yalnız faktikidir

82 Sәnәdli “Kameral yoxlamaların” aparılması müddәti nә qәdәrdir?

•

yeddi ay
beş aydan artıq ola bilmәz
üç aydan artıq ola bilmәz
beş gündәn artıq ola bilmәz
altı ay

83 Informasiya ilә tәmin olunması növünә görә maliyyә nәzarәti bölünür. Düzgün cavabı seçin

•

İlkin, operativ vә sonrakı maliyyә nәzarәti
Sәnәdli vә faktiki nәzarәt
Planlı vә plandankәnar maliyyә nәzarәti
Kameral vә sәyyar nәzarәt.
Xarici vә daxili nәzarәt.

84 Sadalananlardan hansı Dövlәt maliyyә nәzarәti ilә әlaqәlәndirilә bilmәz

•

Pul dövriyyәsinin tәşkilinә nәzarәtdir
dövlәt nәzarәt orqanları tәrәfindәn müәssisәlәrin texnoloji proseslәrә әmәl etmәsinә nәzrәtdir
Büdcәdәnkәnar dövlәt pul fondlarının istifadәsi üzәrindә nәzarәtdir
Dövlәt büdcәsinin icrasına edilәn nәzarәtdir
Kredit ehtiyatlarını istifadәsi üzәrindә nәzarәtdir
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85 Aşağıdakı subyektlәrdәn hansı Dövlәtin Konstitusiyası әsasında yaradılmış nәzarәtçi orqanlara aiddir?

•

xәzinәdarlıq
Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyi
daxili audit xidmәti

86 Aşağıdakılardan hansı yanlışdır.

•

Hesablama Palatasının hәyata keçirdiyi nәzarәtin әsas formaları tematik yoxlamalar vә tәftişdir
Qanunvericiliyә әsasәn Hesablama Palatasının fәaliyyәtinin nәticәlәri kütlәvi informasiya vasitәlәrindә
işıqlandırılmamalıdır
Hesablama Palatası geniş sәlahiyyәtlәrә malik dövlәt büdcә nәzarәti orqanıdır.
Hesablama Palatası AR hökumәtindәn asılı olmayan, Milli Mәclisә hesabat verәn nәzarәti orqanıdır
Hesablama Palatasının sәlahiyyәt sferası  dövlәt mülkiyyәtinә vә dövlәt pul vәsaitlәrinә nәzarәt etmәkdir

87 Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası nәzarәt etmәyә borcludur. Uyğun olmayan variantı seçin:

•

AR Hökumәti tәrәfindәn alınmış xarici kreditlәrin sәmәrәli istifadә edilmәsinә
Bankların fiziki şәxslәrә verdiyi kreditlәrin geri qaytarılmasına
ARnın dövlәt daxili vә xarici borclarının vәziyyәtinә
Azәrbaycanın borc formasında vә qaytarılmamaqla xarici ölkәlәrә vә beynәlxalq tәşkilatlara verdiyi vәsaitlәrә
AR Milli Bankının dövlәt borclarına xidmәt edilmәsi üzrә fәaliyyәtinә

88 Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu, neçәnci
ildә qәbul olunmuşdur?

•

2000.0
1999.0
1996.0
1995.0
1998.0

89 Aşağıda sadalananlardan hansı dövlәt maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn subyektlәrә aid deyil:

•

Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyi
Azәrbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası
Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyi

90 Aşağıda göstәrilәn variantlardan hansı dövlәt maliyyә nәzarәtini özündә әks etdirmir:

•

dövlәtin daxili vә xarici borclarının, dövlәt ehtiyyatlarının vәziyyәtinә nәzarәt
fәrdi sahibkarların mühasibat uçotu vә maliyyә (mühasibat) hesabatının müstәqil yoxlanılmasına nәzarәt
pul dövriyyәsinin tәşkilinә nәzarәt
dövlәt büdcәnin vә büdcәdәn kәnar fondlarının büdcәlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
kredit ehtiyatlarının istifadәsinә nәzarәt

91 Hesablama Palatası sәdrinin, sәdr müavininin vә auditorların sәlahiyyәt müddәti nә qәdәrdir:

•

7 ildir
5 ildir
8 aydır
8 ildir
7 aydır

92 Hesablama Palatası ibarәtdir
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•

sәdr, sәdr müavini vә 21 auditor
sәdr, sәdr müavini vә 7 auditor
sәdr, sәdr müavini vә 8 auditor
sәdr, sәdr müavini vә 9 auditor
sәdr, sәdr müavini vә 14 auditor

93 Әrazi tәşkilat sәviyyәsinә görә nәzarәt subyektlәri. Yanlış cavabı göstәrin:

•

ayrıca müәssisә, tәşkilat
auditor
dövlәt
beynәlxalq
regional

94 Maliyyә nәzarәtinin obyekti nәdir?

•

variantların heç biri düz deyil
bölgü münasibәtlәri
tәsәrrüfat münasibәtlәri
beynәlxalq münasibәtlәr
iqtisadi münasibәtlәr

95 Dövlәt büdcәsinin icrasına cari nәzarәti hansı orqan hәyata keçirir:

•

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

96 Dövlәt büdcәsinin icrasına nәzarәt hansı dövlәt orqanları hәyata keçirir?

•

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

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

•

4; 5
2; 4
3; 5
1; 3
1; 5

98 Azәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası hansı orqana hesabat verir:

•

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

99 Vergi orqanlarının vәzifәlәrinә aid edilmir:

•

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

100 Aparılma yerinә görә maliyyә nәzarәti fәrqlәndirilir:

•

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

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

•

Tematik yoxlama.
Tәftiş.
Çarpaz yoxlama.
Tәhlil
Sәnәdlәrin oxunması

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

•

4; 5
2; 3
3; 4
1; 5
3; 5

103 Maliyyә nәzarәtinin aparılması mәrhәlәlәrinә aid deyil:

•

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

104 Dövlәt maliyyә nәzarәti orqanlarına aid deyil:

•

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

105 Maliyyә nәzarәtinin tәrkibinә daxildir:

•

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

106 Nәzarәt subyektlәri üzrә maliyyә nәzarәtinin tәsnifatına daxil deyil:

•

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

107 Maliyyә nәzarәtinin üsullarını göstәrin:

•

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

108 Maliyyә nәzarәtinin metodları hansılardır?

•

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

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

•

4; 5
2; 3
3; 4
1; 5
1; 4

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

•

4; 5
1; 2
3; 4
2; 3
3; 5

111 Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәrinin auditini hansı orqan aparır?

•

Mәrkәzi Palata
Hesablama Palatası
Mühasibat Palatası
Auditor Palatası
Dövlәt Palatası.

112 Tәftişin yekun aktı neçә nüsxәdә tәrtib edilir vә imzalanır?

•

Mәhdudlaşdırılmır
İki
Üç
Bir
Dörd

113 Maliyyә nәzarәtinin formaları hansılardır?

•

dövlәt; auditor; tәsәrrüfatdaxili
cari; qabaqcadan; sonrakı
sonrakı; tәhlil; cari
tәhlil; qabaqcadan; sonrakı.
tәftiş; yoxlama
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114 Maliyyyә nәzarәtinin növlәrinin göstәrin

•

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

115 Hesablama palatası kimә tabedir?

•

Prezidentә
Milli Mәclisә
Maliyyә Nazirliyinә
İqtisadi inkişaf Nazirliyinә
Nazirlәr Kabinetinә

116 Vergilәrin ödәnilmәsi mәrhlәsindә hansı növ nәzarәt hәyata keçirilir?

•

qabaqcadan vә sonrakı
cari
sonrakı
qabaqcadan
qabaqcadan vә cari

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

•

4; 5
2; 5
3; 4
1; 3
1; 5

118 İdarәdaxili maliyyә nәzarәtini hansı orqan hәyata keçirir?

•

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

119 Maliyyәnin nәzarәt funksiyasının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

maliyyә mexanizmdәn;
dәqiq maliyyә mәlumatlarından
qanunvericılikdәn
nәzarәt orqanlarının fәaliyyәtindәn
parlamentdәn

120 Maliyyә nәzarәtinin metodunu göstәrin

•

preventivlilik
yoxlama
anketlәşdirmә
sәnәd uçotu
universallıq

121 İctimai tәşkilatların maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrini müәyyәn edin:
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•

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

122 İctimai birliklәrin maliyyә planlarının xәrclәr hissәsinә aid deyildir:

•

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

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

•

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

124 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar әsas vәsaitlәrә aid deyil?

•

Maşınlar
Xammal vә materiallar
Qurğular
Binalar
Ötürücü qurğular;

125 Qeyri kommersiya tәşkilatları sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul ola bilәrlәrmi?

•

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

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

•

әhalinin mәşğulluq fondu
DSMF
dövlәt büdcәsi
Ssuda fondu
pensiya fondu

127 Müәssisәdә amortizasiya fondu hansı mәqsәd üçün istifadә edilir?

•

istehlak xәrclәri
birbaşa investisiyalar
kommersiya xәrclәri
tәmir xәrclәri
idarәetmә xәrclәri

128 Müәssisәdә әsas fondların hissәhissә bәrpası hansı pul fondundan maliyyәlәşir?

•

ehtiyat fondu
tәmir fondu
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yığım fondu
amortizasiya fondu
istehlak fondu

129 Müәsisәnin büdcәyә ödәdiyi dolayı vergi

•

sadәlәşdirilmiş vergi
aksizlәr
әmlak vergisi
mәnfәәt vergisi
torpaq vergisi

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

•

yığım fondu
xalis mәnfәәt
sair satışdan gәlir
mәhsul satışından gәlir
mәnfәәtdәn

131 Müәssisәnin nizamnatә kapitalının tәrkibini göstәrin: 1. dövriyyә kapitalı 2. amortizasiya fondu 3. әsas
kapital 4. ehtiyat fondu 5. istehlak fondu

•

4; 5
1; 3
3; 5
3; 4
1; 5

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

•

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

133 Aşağıda göstәrilәn hansı vergi birbaşa vergilәrә daxil deyil?

•

gәlir vergisi
әlavә dәyәr vergisi
әmlak vergisi
mәnfәәt vergisi
torpaq vergisi

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

•

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

135 Tәsәrrüfatdaxili maliyyә nәzarәtini hansı subyekt hәyata keçirir?

•

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

136 Әmlak vergisinin ödәyicilәri:

•

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

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

•

0.03
0.05
0.08
0.07
0.04

138 Müәssәisәdә öz xәrcini ödәmә hansı xәrclәri nәzәrdә tutur:

•

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

139 Müәssisә maliyyәsinin funksiyaları:

•

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

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

•

İstehlak fondundan
Satışdan gәlirdәn
Xalis mәnfәәtdәn
Balans mәnәfәәtindәn
Yığım fondundan

141 Maliyyә – Bu:

•

Vergidir
Pul münasibәtlәridir
Qiymәtli kağızlardır
Puldur
Әmәk haqqıdır

142 Müәssisәdә yığım fondunun tәşkili mәnbәyi

•

Nizamnamә fondu
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt vә amortizasiya
Sair satışdan mәnfәәt
Balans mәnfәәti
Maya dәyәri
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143 Müәssisәlәrin maliyyә münasibәtlәri sisteminә daxil olan münasibәtlәrin xarakteri

•

Qanuni
İstehsal (iqtisadi)
Naturalәşya
Sosial
Sosialiqtisad

144 Müәssisәnin pul fondlarına daxil olmayan fond:

•

Valyuta fondu
Mәşğulluq fondu
Ehtiyat fondu
Nizamnamә kapitalı
Amortizasiya fondu

145 Müәssisәlәrdә sadә tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının metodu:

•

Sığortalama
Öz xәrcini ödәmә
Özünümaliyyәlәşmә
kreditlәşmә
Büdcә tәminatı

146 Müәssisәlәrdә geniş tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının metodu:

•

Öz xәrcini ödәmә
Özünümaliyyәlәşmә
Büdcә tәminatı
kreditlәşmә
Sığortalama

147 Müәssәisәlәrdә maliyyә ehtiyatının (risk fondu) tәşkili mәnbәyi

•

Kreditlәr
amortizasiya ayırmaları
Möhkәm passivlәr
Xalis mәnfәәt
Balans mәnfәәti

148 Müәssisә maliyyәsi maliyyәkredit sisteminin hansı hәlqәsinә daxildir.

•

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

149 Tәkiraristehsal prosesinin maliyyә tәminatının prioritet formasını göstәrin.

•

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

150 Әsas istehsal fondların rentabelliyi
Әsas fondların orta dәyәrinin işçilәrin sayına nisbәti

•
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•

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

151 Müәssisәlәnin ödәdiklәri birbaşa vergilәr:

•

ӘDV
Gömrük vergilәri
Mәnfәәt vergisi
Aksizlәr
Dövlәt rüsumları

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

•

0.15
0.2
0.3
0.1
0.35

153 Birbaşa investisiyaların maliyyәlәşmә mәnbәyi:

•

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

154 Mәnfәәt vergisi ödәnildikdәn sonra qalan mәnfәәt necә adlanır?

•

Baza mәnfәәti
Xalis mәnfәәt
Qalıq mәnfәәti
Balans mәnfәәti
Ümumi mәnfәәt

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

•

4; 5
2; 3
3; 4
1; 3
1; 5

156 Әsas kapitala qoyulan investisiyalar necә adlanır:

•

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

157 Müәssisәdә mәnfәәtin әldә edilmәsinә çәkilәn xәrclәr:

•

Yığım fondu
İstehsal xәrclәri.
Vergilәr
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İstehlak fondu
Maliyyә ehtiyyatı

158 Müәssisәnin maliyyә resurslarında borc mәnbәyi.

•

Sığorta ödәnişlәri.
Qısauzunmüddәtli kredit
Mәnfәәt
Büdcә vәsaiti
Amortizasiya ayırmaları

159 Müәssәlәrin maliyyәsinin tәşkili prinsiplәri hansılardır?

•

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

160 Müәssisәlәrin maliyyәlәşmә metodlarını göstәrin?

•

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

161 Tәsәrrüfat subyektlәri özlәrindә aşağıdakı fondları yaradırlar. Bunlar hansılardır?

•

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

162 Mәnfәәtin ölçüsü bir başa nәdәn asılıdır?

•

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

163 Müәssisәdә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinin bölgüsü nәdәn başlayır?

•

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

164 Yerli büdcәnin gәlirlәrinә aid olanı göstәrin

•

Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq bәlәdiyyә әmlakının özәllәşdirilmәsindәn daxil olan
vәsaitlәr
sadalananların hamısı
yerli vergilәr vә digәr ödәnişlәr, habelә bәlәdiyyәlәrin öz әrazisindә hasil edilәn tәbii ehtiyatların istifadәsindәn
haqq
bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan torpaqlarda, binalarda vә digәr obyektlәrdә yerlәşdirilәn küçә reklamlarına görә
ödәniş
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Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsindәn verilәn dotasiya, subvensiya vә ssudalar

165 Yerli büdcәnin icrasına nәzarәti kim hәyata keçirir

•

Milli Mәclis
bәlәdiyyәlәr bilavasitә özlәri
İcra hakimiyyәti orqanları
Vergilәr Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

166 Yerli büdcәlәrin icrası prosedurası hansı qanunvericilik sәnәdi ilә tәnzimlәnir

•

«Büdcә sistemi haqqında» Qanunun 37ci maddәsi
AR "Xarici dövlәt borcları" haqqında Qanun
AR "Dövlәt borclarının idarәolunması" haqqında Qanun
AR "Vergi Mәcәllәsi"nin 37 Maddәsi ilә
AR "Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsinin әsasları" haqqında Qanun

167 Qanunvericilik yerli büdcәnin müstәqilliyinin müxtәlif formalarda tәminatını nәzәrdә tutur. Bu
tәminatlar sisteminә aid olmayanı göstәrin

•

Bәlәdiyyәlәr yerli vergi vә ödәnişlәri qanunvericiliyә uyğun olaraq müstәqil olaraq özlәri müәyyәn edirlәr
Bәlәdiyyә yerli büdcәnin maliyyә ilinin sonuna әmәlә gәlmiş sәrbәst qalıqlarına müstәqil sәrәncam verirlәr
Bәlәdiyyәlәr yerli büdcә vәsaitinin xәrc istiqamәtlәrini müstәqil müәyyәn edirlәr
Yerli büdcә dövlәt büdcәsinin mühüm tәrkib hissәsidir
Bәlәdiyyәlәr yerli büdcәnin müstәqil olaraq özlәri tәrtib, müzakirә, tәsdiq vә ondan istifadә edir, habelә yerli
büdcәnin icrasına nәzarәti hәyata keçirir

168 Vahid büdcә tәsnifatına uyğun olaraq maliyyәlәşdirilmәsi yerli gәlirlәr vә mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәrdәn
ayrılan vәsait hesabına hәyata keçirilәn xәrc:

•

Bәlәdiyyә büdcәlәrinin xәrclәri
Dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәri.
Dövlәt büdcәsinin yerli xәrclәri.
Yerli büdcәlәrin xәrclәri
Büdcә subsidiyası

169 Dövlәt büdcәsindә müәyyәn normativlәrә uyğun olaraq dövlәt büdcәsi gәlirlәrindәn yerli gәlirlәr
çıxıldıqdan sonra formalaşan gәlir:

•

Yerli büdcәlәrin gәlirlәri
Dövlәt büdcәsinin rayon vә şәhәrlәr üzrә yerli gәliri
Dövlәt büdcәsinin Ehtiyat Fondu
Dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş gәliri
Bәlәdiyyәlәrin gәlirlәri

170 Dövlәt büdcәsi hansı iqtisadi münasibәtlәri ifadә edir edir?

•

Dövlәtin xüsusi mәqsәdlә yaratdığı pul fondunun formalaşdırılması üzrә münasibәtlәri
Dövlәtin qeyrimәrkәzlәşdirilmiş pul fondunun istifadәsi üzrә münasibәtlәri
Dövlәtin qeyrimәrkәzlәşdirilmiş pul fondunun formalaşdırılması üzrә münasibәtlәri
Dövlәt büdcәsi yenidәn bölgü pul münasibәtlәrini ifadә edir
Yerli büdcәlәrin gәlirlәri

171 AR büdcә qanunvericiliyinә әsasәn yerli büdcәlәrin gәlirlәri vә xәrclәrini tәnzimlәmәk mәqsәdilә dövlәt
büdcәsindәn ayrılan vәsait.
Heç biri
Subsidiya
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•

Subvensiya
Dotasiya
Büdcә ssudası

172 Bu vergi növlәrindәn hansı vasitәli vergilәrә aiddir.

•

Sadәlәşdirilmiş sistem üzrә vergilәr
Hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi
Hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi
Әlavә dәyәr vergisi
Әmlak vergisi

173 Aşağıdakılardan hansı vergilәrin funksiyasına aiddir?

•

Variantların heç biri düz deyil
Risk funksiyası
Tәnzimlәyiciı funksiya
Әmanәt funksiyası
Xәbәrdarlıq funksiyası

174 Aşağıdakılardan hansı vergilәrin funksiyasına aid deyil?

•

Bölüşdürücü funksiya
Nәzarәt funksiya
Tәnzimlәyici funksiya
Fiskal funksiya
Risk funksiya

175 Verginin obyekti:

•

Vergidәn tam vә ya qismәn azad olmaq demәkdir
Vergi obyekti vahidindәn verginin hәcmidir
Vergi ödәmәkdәn azad olandır.
Vergini ödәyәndir.
Vergiqoymaya cәlb olunan әmlak vә ya gәlirlәrdir

176 Bunlardan hansı dövlәt büdcәsinin vergili gәlirlәrinә aiddir?

•

Transfertlәr
Dövlәt istiqrazların yerlәşdirilmәsindәn daxilolmalar
Dövlәt rüsumu üzrә daxilolmalar
ӘDV üzrә daxilolmalar
Torpaq vә qetrimaddi aktivlәrin satışından daxilolmalar

177 Mәdәn vergisinin dәrәcәlәri hansı Qanunvericiliklә müәyyәn edilir?

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin әmri ilә
Vergilәr Nazirinin әmri ilә
Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә
Vergi Mәcәllәsi ilә
Maliyyә Nazirliyinin әmri ilә

178 Dövlәt Neft Fondunun gәlirlәri mәnfәәt vergisinә hansı dәrәcә ilә cәlb olunur?

•

4 faiz
18 faiz
22 faiz
20 faiz
vergi tutulmur
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179 Bunlardan hansı dövlәt büdcәsinin әsas gәlirlәrinә aid deyil?

•

Dövlәtin maddi ehtiyatlarının satışından daxilolmalar
Әsas vәsaitlәrin özәllәşdirilmәsi
Variantların heç biri düz deyil
Torpağın vә qeyrimaddi aktivlәrin satışından daxilolmalar
Fiziki şәxslәrin torpaq vergisi

180 Gömrük rüsumu nәdir?

•

Gömrük orqanları tәrәfindәn respublika әrazisinә malların idxalı vә ixracı zamanı alınan ödәnişdir
Hüquqi vә fiziki şәxslәrin öz maraqları dairәsindә hәyata keçirdiklәri әmәliyyatlara görә ödәnilәn ödәnişdir
Variantların heç biri düz deyil
Bazarlarda vә satış terlәrindә satış yerinә görә ödәnilәn ödәnişdir
Vergi orqanları tәrәfindәn respublika әrazisinә malların ixracı zamanı alınan ödәnişdir

181 Әhalinin aztәminatlı tәbәqәlәrinә verilәn ünvanlı sosial yardım hansı mәnbәlәr hesabına ödәnilir?

•

Nazirlәr Kabineti
Rayon (şәhәr) icra hakimiyyәti orqanlarının büdcәsi
Dövlәt Neft Fondu
Dövlәt büdcәsi
Yol Fondu

182 Dövlәt büdcәsinin vergili gәlirlәrinin әsas hissәsini әsasәn hansı orqan tәmin edir?

•

Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi
Mәrkәzi Bank
Maliyyә Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi

183 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәr hissәsini әsasәn hansı orqanlar tәmin edir?

•

Dövlәt Statistika komitәsi
Prezident Aparatı
Nazirlәr Kabineti
Vergilәr Nazirliyi vә Dövlәt Gömrük Komitәsi
Maliyyә vә İqtisadi İnkişaf Nazirliklәri

184 Dövlәt büdcәsinin sosial xәrclәrinә aid olanı göstәrin?

•

İdarәetmә aparatının saxlanılması
Müdafiә xәrclәri
Tәhlükәsizlik xәrclәri
Tәhsil, Sәhiyyә, Mәdәniyyәt, İdman, Gәnclәr siyasәti
Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı

185 Dövlәt büdcәsinin qeyrivergili gәlirlәri hansılardır?

•

Mәnfәәt vergisi
Dövlәt Neft fondundan ayırmalar, dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsindәn vә satışından gәlirlәr
Aksizlәr
Mәdәn vergisi
ӘDV

186 Aşağıdakılardan hansılar dövlәt büdcәsinin gәlir mәnbәyinә aiddir?
yalnız fiziki şәxslәrin gәlir vergisi

•
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•

Fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn gәlir vergilәri, rüsumlar vә Neft Fondundan ayırmalar
Dövlәt müәssisәlәrinin gәlirlәrindәn
Neftin vә qazın satışı
yalnız Neft fondundan ayırmalar

187 Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatı hansı bölmәlәri әhatә edir: 1. vergili gәlirlәr: 2. Mülkiyyәtdәn vә sahibkarlıq
fәaliyyәtindәn gәlirlәr, inzibati tәdiyyәlәr vә rüsumlar; 3. Dövlәt mülkiyyәtinin, dövlәt torpaqlarının vә әsaslı
vәsaitlәrinin özәllәşdirilmәsindәn, satışdan vә icarәsindәn daxilolmalar; 4. qeyrivergili gәlirlәr; 5. Aşağı
sәviyyәli büdcәlәrdәn alınan vәsaitdir.

•

4; 5
1; 4
3; 4
1; 3
3; 5

188 Sadalananlardan hansı verginin funksiyasına aid deyil?

•

Nәzarәt
Xәbәrdarlıq funksiyası
Bölgü funksiyası
Fiskal funksiya
Tәnzimlәyici funksiya

189 Dövlәt rüsumu hansı hallarda ödәnilir?

•

Variantlar düz deyil
Hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn, onların maraqları üçün müvafiq әmәliyyatlar hәyata keçirdikdә
Bazarlarda vә yarmarkalarda satış yerlәrinә görә
Respublikaya malların idxalı zamanı
Rtespublikaya malların ixracı zamanı

190 Yerli büdcәnin (bәlәdiyyә büdcәsinin) gәlirlәri hansı yerli vergilәr hesabına formalaşır?

•

Hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi, hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi, hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi, mәdәn mәdәn
vergisi hesabına
Fiziki şәxslәrin әmlak vergisi, fiziki şәxslәrin torpaq vergisi, bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin mәnfәәt
vergisi vә yerli әhәmiyyәtli tikinti materiallarına mәdәn vergisi hesabına.
Sadәlәşdirilmiş sistem üzrә vergilәr hesabına
Aksiz vergisi, әlavә dәyәr vergisi vә hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi hesabına
Yalnız mәdәn vergisi hesabına

191 Reqressiv vergi sistemi nәdir?

•

Vergi dәrәcәsinin artmasıdır
Gәlirin sәviyyәsi artdıqca vergi dәrәcәsi azalır
Gәlirin sәviyyәsi artdıqca vergi dәrәcәsi artır
Gәlirin sәviyyәsi artdıqca vergi dәrәcәsi dәyişilmәz qalır
Vergiqoyma mәkanının genişlәndirilmәsidir

192 Proporsional (mütәnasib) vergi sistemi nәdir?

•

Vergi dәrәcәsinin azaldılmasıdır
Gәlirin sәviyyәsi artdıqca vergi dәrәcәsi dәyişlmәz qalır
Gәlirin sәviyyәsi artdıqca vergi dәrәcәsi artır;
Gәlirin sәviyyәsi artdıqca vergi dәrәcәsi azalır
Vergiqoyma mәkanının genişlәndirilmәsidir

193 Proqressiv (mütәrәqqi) vergi sistemi nәdir?
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•

Vergi dәrәcәsinin azaldırlmasıdır
Gәlirin sәviyyәsi artdıqca vergi dәrәcәsi artır
Gәlirin sәviyyәsi artdıqca vergi dәrәcәsi dәyişilmәz qalır
Gәlirin sәviyyәsi artdıqca vergi dәrәcәsi azalır
Vergiqoyma mәkanının genişlәndirilmәsidir

194 Vergi nәdir?

•

Variantlar düz deyil
vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindәolan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәkildә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә köçürülәn mәcburi, fәrdi vә әvәzsiz ödәnişlәrdir
Vәtandaşların öz maraqları dairәsindә hәr hansı bir әmәliyyatı hәyata keçirmәk üçün dövlәt büdcәsinә ödәdiyi
vәsaitdir.
vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli
büdcәlәrә köçürülәn könüllü ödәnişlәrdir
Vergilәr dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdi ilә vergi ödәyicilәrinin mükliyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә yalnız dövlәt büdcәsinә köçürülәn mәcburi, fәrdi vә әvәzsiz
ödәnişlәrdir

195 Qüvvәdә olan Vergi Mәcәllәsinә әsasәn respublikamızda neçә vergi növü tәtbiq edilir?

•

14.0
9.0
8.0
7.0
5.0

196 Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatı hansı bölmәlәri әhatә edir:

•

Aşağı sәviyyәli büdcәlәrdәn alınan vәsaitdir
vergili gәlirlәr, qeyrivergili gәlirlәr
Dövlәt mülkiyyәtinin, dövlәt torpaqlarının vә әsaslı vәsaitlәrinin özәllәşdirilmәsindәn, satışdan vә icarәsindәn
daxilolmalar
Mülkiyyәtdәn vә sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr, inzibati tәdiyyәlәr vә rüsumlar
Xarici dövlәtlәrdәn vә digәr sәviyyәli büdcәlәrdәn alınan vәsaitlәr

197 Büdcә gәlirlәrini tәsnifatı:

•

Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatına görә qruplaşdırılmasıdır
Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrini yaranma mәnbәlәrinә görә qruplaşdırılmasıdır;
Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin yaranma müddәtinә görә qruplaşdırılmasıdır
Gәlirlәrin vergi növlәri üzrә daxilolmalara görә qruplaşdırılmasıdır
Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin istifadәsinә görә qruplaşdırılmasıdır

198 Kameral vergi yoxlaması vergi ödәyiçisi tәrәfindәn vergi bәyannamәsi tәqdim edildiyi gündәn sonra
neçә gün müddәtindә hәyata keçirilir?

•

15 gün
45 gün
30 gün
20 gün
35 gün

199 Hansı xidmәt maliyyә xidmәtinә aid deyildir?

•

borç öhdәliklәri vasitәlәri ilә bağlı әmәliyyatlar
inkassasiya xidmәti
sәhmlәrin tәdavülü
sığorta әmәliyyatları
investisiya fondlarının idarә edilmәsi
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200 Büdcә gәlirlәri nәdir?

•

Xarici dövlәtdәn alınmış borcdur
Dövlәtin funksiyalarını yerinә yetirlmәsi üçün mәrkәzlәşdirilmiş maliyyә vәsaitidir
Bütün sәviyyәli büdcәlәrin maliyyә vәsaitlәri vә büdcәdәnkәnar fondların mәcmusudur;
Mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş maliyyә vәsaitlәridir;
Beynәlxalq kreditlәrdir

201 Hansı vergi yerli vergiyә aid deyildir?

•

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

202 Bir vergitutma obyektindәn eyni növ vergi neçә dәfә tutula bilәr?

•

beş dәfә
bir dәfә
istәnilәn qәdәr.
iki dәfә
üç dәfә

203 Hansı vergi növü aztәminatlı әhalinin hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә daha çox tәsir edir.

•

büdçәdәnkәnar fondlara ödәmәlәr
ӘDV
torpaq vergisi
mәnfәәt vergisi
fiziki şәxslәrin әmlak vergisi

204 Gәlir vergisi hansı dәrәçәlәrlә hesablanır?

•

14,20,35,45 faiz
14,25 faiz
0,12,30,35 faiz
12,35 faiz
12,20,30,35 faiz

205 Torpaq vergisinin ödәyicilәri kimlәrdir?

•

ancaq torpaq sahәsi olan bütün hüquqi şәxslәr
hәyәtyanı torpaq sahәlәri
torpaq sahәlәrindәn yalnız sahibkarlıq mәqsәdi üçün istifadә edәn şәxslәr
Azәrbayçan Respublikası әrazisindә mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә torpaq sahәlәri olan fiziki vә hüquqi
şәxslәr
ançaq torpaq sahәsi olan bütün fiziki şәxslәr

206 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә nә aiddir.?

•

milli varidat
dolayı vergilәr
MG
mәnfәәt
istehlak fondu

207 Büdçә profisiti nәdir?

•

gәlirlәrin xәrclәrdәn kicik vә bәrabәr olması.
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•

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

208 ӘDVnin dәrәcәsi neçәdir?

•

28 faiz
18 faiz
10 faiz
22 faiz
15 faiz

209 Aşağıda göstәrilәn hallardan hansı olduqda bazar qiymәti tәtbiq edilir?

•

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

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

•

tәbii qaz
tikinti qumları
mişar daşı
daş duz
kvars qumları

211 Aşağıdakılardan hansı dövlәt vergilәrinә aid deyildir?

•

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

212 İqtisadi mәzmunundan aslı olaraq büdcә xәrclәri mövcud olur:

•

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

213 Büdcәlәrarası münasibәtlәr mövcuddur:

•

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

214 Butun sәviyyәlәrdә büdcәlәrin formalaşması vә istifadәsi zamanı dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrin
mәcmusu necә adlanır:
büdcә prosesi
büdcә huququ
büdcә mexanizmi

•
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•

büdcә siyasәti;
büdcә planlaşdırması

215 Büdcә sisteminin sәviyyәlәrinin miqdarı nәdәn asılıdır:

•

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

216 Büdcәnin icrası üsullarına aiddir:

•

kredit
bank
heç biri
sığorta
xәzinәdarlıq

217 Büdcәnin xüsusi gәlirlәrinә aiddir:

•

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

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

•

2; 4
1; 3
4; 5
3; 5
1; 5

219 Maliyyә sisteminә aid olmayanı göstәrin:

•

dövlәt krediti
bәlәdiyyә budcәsi
büdcәdәnkәnar fondlar;
qanunverici orqan
dövlәt büdcәsi

220 Dövlәt maliyyәsinә aid deyildir;

•

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

221 Dövlәt büdcәsindәn NMR büdcәsinә, yerli büdcәlәrә әvәzsiz olaraq verilәn maliyyә vәsaiti necә
adlanır?
Subvensiya
hamısı
Ssuda
Heç biri

•
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•

Dotasiya vә Subsidiya

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

•

34
46
12
36
24

223 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin formalaşmasında әsas mәnbә kimi nә çıxış edir?

•

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

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

•

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

225 Hökumәt vergi dәrәcәlәrinin sәviyyәsini aşağı salaraq nәyә nail olur?

•

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

226 Büdcә tәsnifatı ifadә edir:

•

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

227 Yerli büdcәnin tarazlaşdırılması.

•

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

228 Әsas şәffaf büdcә prinsipi hansıdır?

•

variantların hamısı düzdür
Hesabatlılıq
Komplekslilik
Әdalәtlilik
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Konfidensiallıq

229 Yerli büdcәlәr necә qәbul edilir?

•

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

230 Dövlәt büdcәsinin layihәsini hansı orqan müzakirә edib qәbul edir?

•

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

231 Bunlardan hansı büdcәlәrarası münasibәtlәrin mәqsәdlәrinә daxil deyil?

•

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

232 Yerli büdcә nәdir?

•

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

233 Büdcә tәsnifatı nәdәn ibarәtdir:

•

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

234 Azәrbaycanda Büdcә ili hansı müddәti әhatә edir?

•

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

235 Azәrbaycan Respublikasının büdcә sistemi hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

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

•

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

237 Subvensiya nәdir?

•

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

238 Dotasiya nәdir:

•

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

239 Büdcәnin әsas yerinә yetirdiyi funksiyalar:

•

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

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

•

4; 5
2; 3
3; 5
1; 4
2; 5

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

•

4; 5
2; 3
3; 5
1; 4
2; 5

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

•

4; 5
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•

1; 4
3; 5
1; 3
1; 5

243 Büdcә tarazlığı nәdir?

•

İnflyasiya
Büdcәnin gәlir vә xәrclәrinin bәrabәrliyi
Büdcә xәrclәrinin büdcә gәlirlәrini üstәlәnәmәsi;
Büdcә gәlirlәrinin büdcә xәrclәrini üstәlәnmәsi;
Pulun dövriyyәdә çox olması;

244 Büdcә quruluşunun tәrkib hissәsini nә tәşkil edir?

•

Sığorta sistemi
Büdcә sistemi
Büdcә prosesi
Maliyyә sistemi
Dövlәt nәzarәti

245 Hansı vergi yerli vergiyә aid deyildir?

•

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

246 Dövlәt vәsaitlәrinin istifadәsi prinsiplәrini göstәrin.

•

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

247 Hansı növ bölgü dövlәt büdcәsi tәrәfindәn hәyata kecirilir?

•

sahәdaxili vә tәsәrrüfatdaxili
әrazi vә sahәlәrarası
sahәlәrarası
idarәdaxili vә sahәlәrarası
tәsәrrüfatdaxili

248 Müasir dövrdә mövcud olan büdcә tәnzimlәnmәsinin metodlarını göstәrin.

•

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

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

•

Büdcә planlaşdırılması
Büdcә mexanizmi
Büdcә münasibәtlәri
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Büdcә
Büdcә prosesi

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

•

4; 5
3; 4
2; 5
1; 3
1; 2

251 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;

252 Dövlәt büdcәsindә hansı vәziyyәt daha әlverişli sayılır?

•

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

253 Dövlәt büdcәsi nәdir?

•

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

254 Büdcә sisteminin tәşkili prinsipi hansıdır:

•

әdalәtlilik
vahidlik
unversallıq
mәrkәzlilik
mәrkәzlilik, unversallıq;

255 Büdcә sistemi dedikdә nә başa düşülür?

•

mәrkәzlәşdirilmiş fondlar
büdcәlәrin mәcmusu
büdcә tәşkilatları
büdcә münasibәtlәri
maliyyә sistemi

256 Büdcә kәsirinin daxili mәnbәlәr hesabına maliyyyәlәşmә istiqamәtlәrinә aid olanı seçin

•

özәllәşdirmәdәn daxil olan vәsaitlәr hesabına
variantların hamısı doğrudur
dövlәt qiymәtli kağızları
daxili borclar hedsabına
dövlәt büdcәdәnkәnar fondları
36/98

23.12.2016

257 Büdcәnin inkişaf proqnozu nәdir?

•

Büdcәnin gәlir vә xәrc hissәlәrinin inkişaf yollarının vә ehtimal olunan hәdlәrinin qiymәtlәndirilmәsidir
Büdcә sisteminin qurulması prinsipidir
Yalnız büdcә gәlirlәrinin artımının qiymәtlәndirilmәsidir.
Büdcә prosesinin son mәrhәlәsidir
Büdcәnin xüsusi gәlirlәrinin planlaşdırılmasıdır

258 Büdcә vәsaitinin baş sәrәncamçısı hansı dövlәt orqanıdır?

•

Vergilәr Nazirliyi
ARnın Milli Mәclisi
Dövlәt Gömrük Komitәsi
AR Maliyyә Nazirliyi
AR Dövlәt Statistika Komitәsi

259 Büdcә tәhlili hәyata keçirilәn zaman hansı üsullardan istifadә edilir?

•

Variantların hamısı düzdür
Balanslaşdırma vә qruplaşdırma
Qruplaşdırma vә nәzarәt
Müqayisә vә qruplaşdırma
Nәzarәt vә müqayisә

260 Müәssisә vә tәşkilatlar üzrә Dövlәt Sosial Sığortası üzrә sığorta tәdiyyәsinin dәrәcәsi

•

25.0
16.0
27.0
30.0
22.0

261 Büdcәdәn maliyyәlәşdirmәnin üsulları

•

İnzibati maliyyәlәşdirmә
sahәlәr üzrә maliyyәlәşdirmә
kompleks maliyyәlәşdirmә
proqram mәqsәdli, normativ
Tәşkilati maliyyәlәşdirmә

262 Büdcә profisiti nәdir?

•

Büdcә gәlirlәrinin büdcә xәrclәrinә bәrabәrliyi
Büdcә xәrclәrinin büdcә gәlirlәrindәn artıqlığı
Variantlar düz deyil
Hamısı düzdür
Büdcә gәlirlәrinin büdcә xәrclәrindәn artıqlığı

263 İEÖdә ÜDMun neçә faizә qәdәri dövlәt büdcәsi vasitәsilә bölüşdürülür.

•

8%ә qәdәri
80%ә qәdәri
35%ә qәdәri
3050%ә qәdәri
510%ә qәdәri

264 Bәlәdiyyә büdcәsinin vәsaiti әsasәn hansı mәnbәlәrdәn toplanır?
Sığorta fondlarından
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•

Dövlәt büdcәsindәn
Qrantlardan
Yerli vergi vә ödәnişlәrdәn
Könüllü ianәlәrdәn

265 Dövlәt büdcәsinin icrası ilә hansı icra orqanı bilavasitә mәşğul olur?

•

Prezidentin İcra Aparatı
Mәrkәzi Bank
Nazirlәr Kabineti
Vergilәr Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi

266 Dövlәt büdcәsinin vәsaitlәri hansı valyuta növü üzrә xәrclәnir?

•

Milli valyuta
ABŞ dolları vә manat
Türk lirәsi
ABŞ dolları
Avro

267 Büdcә prosesinin әsas mәrhәlәlәrini ardıcıllıqla düzün; 1. büdcәnin icrası 2. tәsdiqi, 3. icrasına dair
hesabatın hazırlanması; 4. müzakirәsi 5. Büdcә layihәsinin tәrtibi,

•

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

268 Büdcә prosesinin әsas mәrhәlәlәri hansılardır?

•

Büdcәnin müzakirәsi
Büdcә layihәsinin tәrtibi vә icrası
Büdcә layihәsinin icrası
Büdcә layihәsinin tәrtibi, müzakirәsi vә tәsdiqi, büdcәnin icrası vә icrasına dair hesabatın hazırlanması
Büdcәyә nәzarәt

269 Dünya tәcrübәsindә büdcә kәsirinin qәbul edilәn hәddi:

•

İnflyasiyanın mövcud sәviyyәsi
ÜDMun 50%i hәcmindә
ÜDMun 1015%i hәcmindә
ÜDMun 3%ә qәdәr;
ÜDMun 30%i hәcmindә

270 Aksizlәr hansı mәnbәәdәn tutulur?

•

işçilәrin әmәk haqqından
Ümumi mәnfәәtdәn
qalıq mәnfәәtindәn
aksizli mәhsulların satışından әldә olunan gәlirdәn
әmtәәnin maya dәyәrindәn.

271 Aksizli malların ixracı vergiyә necә cәlb olunur?
Bütün aksizli malların ixracı 15% dәrәcәsi ilә vergiyә cәlb olunurlar
Vergidәn azad olunur;
Hәnçinin mallar üçün müәyyәn edilmiş aksiz dәrәcәlәri üzrә vergi cәlb olunurlar

•
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•

Aksizli malların ixracı sıfır dәrәcәsi ilә vergiyә cәlb olunur:
Bütün cavablar sәhvdir

272 Bunlardan hansı fiziki şәxslәrin gәlirlәrinә aid edilmir?

•

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

273 Vergilәrin dәyişdirilmәsi vә ya lәğv edilmәsi necә hәyata keçirilir?

•

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

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

•

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

275 Vergilәr üzrә borclar hansı sıra qaydası ilә ödәnilir?

•

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

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

•

beş il
iki il
bir il
üç il
dörd il

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

•

iki dәfә
üç dәfә
bir dәfә
istәnilәn qәdәr
beş dәfә

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

•
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•

30 gün
45 gün
15 gün

279 Fiziki şәxslәr gәlir vergisini hansı büdcәyә ödәyirlәr?

•

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

280 Mәnfәәtdәn vergi hansı dәrәcә ilә tutulur?

•

0.27
0.24
0.18
0.22
0.2

281 Әmlak vergisinin ödәyicisi olan şәxslәr kimlәrdir?

•

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

282 Azәrbaycan Respublikasında gәlir vergisinin ödәyicisi kimlәrdir?

•

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

283 Vergi Mәcәllәsi Azәrbaycan Respublikası әrazisindә hansı vergilәri müәyyәn edir?

•

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

284 Vergi ödәyicisinin vergi öhdәliyi dedikdә nә başa düşülür?

•

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

285 Fiskal inhisar vergilәri nәdir?

•

dolayı vergi növü.
rüsum
korporativ vergisi
birbaşa vergi növü
gәlir vergisi
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286 Dövlәt gәlirlәrinin sәfәrbәrliyә alınması metodlarını qeyd edin:

•

subsidiyalar
transfertlәr
subvensiyalar
vergiqoyma
dotasiyalar

287 Aşağıdakı vergilәrin hansıları dolayı vergilәrdir.

•

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

288 Dövlәt gәlirlәrinin formalaşmasında hansı tәdiyyәlәr iştirak edir:

•

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

289 Hansı növ tәdiyyәlәr birbaşa vergiyә aid deyildir?

•

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

290 Büdcә tәşkilatlarında vәzifә maaşları necә müәyyәn edilir?

•

nәzarәt orqanının qәrarı ilә
ştat cәdvәli üzrә
әmәk kollektivinin qәrarı ilә
yuxarı tәşkilatın qәrarı ilә.
tәşkilatın rәhbәrliyinin qәrarı ilә.

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

•

büdcә müәssisәlәrinin sifarişi.
büdcәnin gәlirlәr vә xәrclәr balansı.
büdcәnin smeta xәrclәri
tәsdiq edilmiş büdcә layihәsi.
büdcәnini gәlirlәr vә xәrclәr siyahısı

292 Dövlәt xәrclәri hansı prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir?

•

istifadә üçün haqq alınması
geri qaytarılması
tәyinatlı olmaması
ünvanlı olmaması
әvәzsiz, mәqsәdli vә ünvanlı

293 Qanunvericiliklә nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәk üçün büdcәdәn ayrılan vәsait necә adlanır?
Subsidiya
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•

Büdcә ssudası
Dotasiya
Büdcә xәrclәri;
subvensiya

294 Büdcәnin icrasına maliyyә nәzarәti neçә formada hәyata keçirilir?

•

4.0
5.0
3.0
6.0
2.0

295 Büdcә layihәsinin hazırlanması mәrhәlәsi büdcә prosesinin neçәnci mәrhәlәsidir?

•

5.0
3.0
4.0
2.0
1.0

296 Bunlardan hansı müdafiә olunan xәrc maddәsi deyil?

•

Sosial müavinәtlәr vә ödәnişlәr
Dövlәtin daxili vә xarici borclarına xidmәtlә bağlı xәrclәr
Әmәk haqqı vә ona üstәlik
Variantların hamısı düzdür
İnvestisiya xәrclәri

297 Bunlardan hansı müdafiә olunan xәrc maddәsidir?

•

İdarәetmә xәrclәri
İnvestisiya xәrclәri
Әmәk haqqı xәrclәri
Hәrbi xәrclәr (müharibә şәraiti deyilsә)
İnventar avadanlıqlarının alınması xәrclәri

298 Aşağıdakılardan hansı büdcә xәrclәrinin inzibati tәsnifatına aiddir?

•

Nәqliyyat vә rabitә xәrclәri
Әmәk haqqının ödәnilmәsi
AR Tәhsil nazirıiyinә ayrılan vәsait
Faizlәr üzrә ödәnişlәr
Tәhsil vә sәhiyyә xәrclәri

299 Büdcә xәrclәrinin inzibati tәsnifatı nәdir?

•

Variantların heç biri düz deyil
Büdcә xәrclәrinin iqtisadi әlamәtinә görә qruplaşdırılmasıdır.
büdcә xәrclәrinin qanunvericiliyә uyğun olaraq müxtәlif prinsiplәr üzrә qruplaşdırılmasıdır.
Büdcә xәrclәrinin gәlirlәrlә tәmin olunmayan mәblәğidir
Büdcәnin xәrclәrinin qanunvericiliyә uyğun olaraq müvafiq vәzifә vә funksiyaları hәyata keçirәn dövlәt vә ya
özünüidarәetmә orqanları vә tәşkilatlar üzrә qruplaşdırılmasıdır.

300 Bunlardan hansı büdcәnin qeyriistehsal sahәlәrinin xәrclәrinә aid deyil?
Sәhiyyә xәrclәri
Elm vә tәhsil xәrclәri
Mәnzil – kommunal tәsәrrüfatı xәrclәri
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•

Qeyrimaddi istehsal sahәlәri
Sәnaye vә tikinti xәrclәri

301 Aşağıdakılardan hansıları büdcәnin cari xәrclәrinә aiddir: 1.Malların alınması vә xidmәtlәrin haqqının
ödәnilmәsi, әmәyin ödәniş fondu, әmәk haqqına üstәlik 2. faizlәr üzrә ödәnişlәr, daxili borc üzrә ödәnişlәr,
subsidiyalar, transfertlәr 3. Mәnfәәtsiz işlәyәn müәssisәlәrә ödәnişlәr, әhaliyә ödәnişlәr,xarici ölkәlәrә cari
ödәnişlәr 4. Әsas vәsaitlәrin alınması, әsaslı tikinti,әsaslı tәmir 5.Dövlәt ehtiyatlarının yaradılması, torpaq vә
qeyrimaddi aktivlәrin alınması, әsaslı ödәnişlәr 6. Ölkә daxilindә kreditlәrin verilmәsi, xarici kreditlәrin
verilmәsi, xaricdәn kreditlәrin qaytarılması

•

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

302 Bunlardan hansıları büdcәnin әsaslı xәrclәrinә aiddi: 1. Әsas vәsaitlәrin alınması, әsaslı tikinti, әsaslı
tәmir 2. Dövlәt ehtiyatlarının yaradılması, torpaq vә qeyrimaddi aktivlәrin alınması, әsaslı ödәnişlәr
3.Ölkәdaxilindә kreditlәrin verilmәsi, xaricә kreditlәrin verilmәsi, xaricdә kreditlәrin qaytarılması 4. Әmәyin
ödәniş fondu, әmәk haqqına üstәlik 5.malların alınması vә xidmәtlәrin haqqının ödәnilmәsi 6. faizlәr üzrә
ödәnişlәr, daxili borc üzrә ödәnişlәr, subsidiyalar, transfertlәr 7. Mәnfәәtsiz işlәyәn müәssisәlәrә ödәnişlәr,
әhaliyә ödәnişlәr, xarici ölkәlәrә cari ödәnişlәr

•

4, 7, 6
1,4,6
2,4,7
1,2.3
3,5.6

303 Aşağıdakı hallardan hansı büdcә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini (faydalılığını)artıra bilәr?

•

Büdcә prosesinin qapalılığın artırılması
Büdcә gәlirlәrinin sürәtlә artırılması, sosial xәrclәrin çoxaldılması
Variantların hamısı düzdür
Büdcә prosesi müddәtinin azaldılması
Büdcә vәsaitinin istifadәsindә hesabatlığın, şәffaflığın vә vәtәndaş nәzarәtinin güclәndirilmәsi

304 Büdcә ssudaları nәyә deyilir?

•

Büdcә ssudalarıdövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә gәlir vә xәrclәri tәnzimlәmәk üçün il әrzindә müәyyәn
müddәtә verilәn maliyyә vәsaitidir.
Büdcә ssudalarıdövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә, eyni zamanda yerli büdcәlәrdәn bәlәdiyyә tәşkilatlarına
qaytarılmamaq şәrti il әrzindә müәyyәn müddәtә verilәn maliyyә vәsaitidir
Büdcә sekvestri
Büdcә ssudalarıdövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә qaytarılmamaq şәrtilә il әrzindә müәyyәn müddәtә verilәn
maliyyә vәsaitidir
Büdcә ssudalarıdövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә, eyni zamanda yerli büdcәlәrdәn bәlәdiyyә tәşkilatlarına
qaytarılmaq şәrtilә il әrzindә müәyyәn müddәtә verilәn maliyyә vәsaitidir

305 Müdafiә olunan xәrc maddәlәri aid edilir? 1. Әmәk haqları, 2. İnvestisiya xәrclәri 3. Müavinәtlәr, 4.
Müdafiә xәrclәri 5. İqtisadi xәrclәr

•

1; 3
3; 5
4; 5
1; 4
1; 5

306 Müdafiә olunan xәrc maddәlәri nәyә deyilir?
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•

Büdcә kәsiridir
Qanunvericiliyә uyğun olaraq sekvestr tәtbiq olunan xәrc maddәlәridir
Qanunvericiliyә uyğun olaraq sekvestr tәtbiq olunmayan gәlir maddәlәridir
Qanunvericiliyә uyğun olaraq sekvestr tәtbiq olunmayan xәrc maddәlәridir
Qanunvericiliyә uyğun olaraq sekvestr tәtbiq olunan gәlir maddәlәridir

307 Dövlәt büdcәsinin әsaslı xәrclәriaşağıdakılardan ibarәtdir:

•

Әsas vәsaitlәrin alınması, әsaslı tikinti, әsaslı tәmir, әmәyin ödәnilmәs, uzunmüddәtli kreditlәr, kommunal xәrclәr,
sair investisiyalar
Mal vә xidmәtlәrin haqqının ödәnilmәsi, dotasiya
Әmәk haqqının ödәnişi
idarәetmә xәrclәri, uzunmüddәtli kreditlәr.
Әsas fondlara әsaslı vәsait qoyuluşu (әsas vәsaitlәrin alınması, әsaslı tikinti, әsaslı tәmir), dövlәt ehtiyatlarının
yaradılması, torpaq vә qeyrimaddi aktivlәrin alınması, әsaslı ödәnişlәr

308 Aşağıda sadalananların hansını düzgün hesab edirsiniz?

•

dövlәt xәrclәri ≥ dövlәt büdcәsinin xәrclәri
dövlәt xәrclәri = dövlәt büdcәsinin xәrclәri;
dövlәt xәrclәri < dövlәt büdcәsinin xәrclәri
dövlәt xәrclәri > dövlәt büdcәsinin xәrclәri
dövlәt xәrclәri ≤ dövlәt büdcәsinin xәrclәri

309 Sekvestr nәyә görә tәtbiq edilir?

•

büdcә maddәlәrini şәrh etmәk üçün
büdcәlәrarası tәnzimlәmә üçün
dövlәt xәrclәrinin artması üçün
büdcәnin gәlirlәrinin nәzәrdә tutulmuş sәviyyәdә yığılmadığı hallarda müdafiә olunan xәrc maddәlәri istisna
olmaqla digәr xәrclәrin ixtisarı
büdcәyә nәzarәt etmәk üçün

310 Dövlәt krediti hansı iqtisadi sistemin tәrkib hissәsidir?

•

idarәetmә sisteminin
bank sisteminin
büdcә sisteminin
maliyyә sisteminin
hamısı düzdür

311 Borc öhdәliklәrinin tәminatından aslı olaraq istiqrazlar ayrılır:

•

sabit (möhkәm) vә üzәn gәlirli
bazar vә qeyri bazar
uduşlu vә faizli
girovlu vә girovsuz
sıfır kuponlu

312 Büdcәnin icrası zamanı gәlirlәrin büdcә sәviyyәlәri arasında bölgüsü. Hansı orqan tәrәfindәn hәyata
keçirilir

•

Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
Vergi Nazirliyi tәrәfindәn
Dövlәt Xәzinәdarlığı tәrәfindәn
Milli Mәclis tәrәfindәn

313 Kassa metodu ilә büdcәnin icrası neçә hissәdәn ibarәtdir.
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•

1.0
4.0
5.0
3.0
2.0

314 Büdcә gәlirlәri tәsnifatı kodları neçә bölmәdәn ibarәtdir.

•

3.0
2.0
6.0
5.0
4.0

315 Büdcәnin kassa icrası harada aparılır?

•

Vergilәr Nazirliyindә
Beynәlxalq Bankda
Dövlәt xәzinәdarlığında
Büdcә tәşkilatlarında
Mәrkәzi Bankda

316 Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Xәzinәdarlığı Agentliyinin vәzifәlәrinә aid
olmayanı göstәrin :

•

xәzinә işlәrinin normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun tәşkilinin vә aparılmasının icra vәziyyәtini
yoxlamaqmaliyyә planlaşdırılmasını hәyata keçirmәk
büdcәyә daxilolmaların vәziyyәtindәn asılı olaraq vә büdcә kәsiri nәzәrә alınmaqla (müdafiә olunan xәrc
maddәlәri istisna olmaqla) tәsdiq edilmiş dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulmuş xәrclәri maliyyәlәşdirmәk
hәr il növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsinin vә icmal büdcәnin layihәlәrinin vә sonrakı üç il üçün icmal
büdcәnin göstәricilәrininhazırlanmasında iştirak etmәk
dövlәt büdcәsinin icrası üzrә xәzinә әmәliyyatlarının uçotu vә hesabatı işlәrinin tәşkilinә metodiki rәhbәrliyi
hәyata keçirmәk
müәssisәlәrdә daxili nәzarәtin sәmәrәli prosedurlarının müәyyәnlәşdirilmәsi vә onlara riayәt olunmasının tәmin
edilmәsi

317 Dövlәt xәzinәdarlığının predmeti.

•

Bankların passiv әmәliyyatları
Kommersiya müәssisәlәrini maliyyә vәsaitlәrilә tәmin etmәk
Bankların depotiv fәaliyyәti
Bankların aktiv әmәliyyatları
Büdcә gәlir vә xәrclәrinin icrasının uçotunu aparmaq

318 Büdcә xәrclәrinin tәsnifatı:

•

Xәrclәrin istehsal vә tәdavül tәsnifatına görә
Xәrclәrin sabit vә qeyrisabit tәsnifatına görә
Xәrclәrin funksional, iqtisadi vә inzibati tәsnifatına görә
Xәrclәrin qeyri funksional vә tәdavül tәsnifatına әsasәn
Xәrclәrin istehsal vә maliyyә tәsnifatına әsasәn.

319 Xәzinәdarlıq nәzarәtinin formaları. 1. Kompileks tәftiş, 2. Tematik tәftiş,. 3. Әvvәlcәdәn nәzarәt, 4.
Operativ nәzarәt, 5. Daxili nәzarәt,

•

4; 5
3; 5
3; 4
1; 5
1; 3
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320 Maliyyә nәzarәtinin әn sәmәrәli sistemi.

•

Maliyyә Nazirliyi
Vergi Nazirliyi
Audit Palatası
Hesablama Palatası
Xәzinәdarlıq

321 Dövlәt xәzinәdarlıq orqanlarının fәaliyәti nә ilә bağlıdır.

•

Kommersiya müәssisәlәrindә maliyyә vәsaitlәrinin istifadәsilә
Büdcәdә pul vәsaitlәrinin toplanması ilә
Dövlәt xәzinәsindә maiyyә vәsaitinin toplanması ilә
Qeyri kommersiyya orqanlarında pul vәsaitlәrinin istifadәsilә
Büdcәnin gәlir vә xәrclәrinin icrası vә onun üzәrindә nәzarәtlә

322 Dövlәt xәzinәdarlıq sistemi dedikdә:

•

Büdcә vәsaitlәrinin istifadәsini tәmin edәn tәşkilat başa düşülür
Ayrıayrı forma vә metodların mәcmusu başa düşülür
Ayrıayrı maliyyә hәlqәlәrinin mәcmusu başa düşülür
Dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların maliyyә әmәliyyatlarının uçotunu aparan orqandır
Ayrıayrı hәmcins olmayan subyektlәrin mәcmusu başa düşülür

323 Xәzinәdarlıq nәzarәtinin obyektlәri.

•

Sığorta şirkәtlәrinin vәsaiti vә dövlәt kreditinin vәsaiti
Kommersiya müәssisәlәrinin vәsaiti, büdcәdәnkәnar fondların vәsaitlәri
Dövlәt müәssisәlәrinin vәsaiti, kommersiya banklarının vәsaiti
Dövlәt büdcәsinin vәsaiti, büdcәdәnkәnar fondların vәsaiti
Hüquqi vә fiziki şәxslәrin vәsaiti.

324 Dövlәt büdcәsinin icrasına dair hesabatın layihәsi hansı icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hazırlanır

•

Nazirlәr Kabineti
Vergilәr Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Hesablama Palatası
Maliyyә Nazirliyi

325 İcmal büdcәnin strukturu

•

Dövlәt büdcәsi istisna olmaqla, Naxçıvan Muxtar republikasının büdcәsi, Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun
büdcәsi, Dövlәt neft Fondunun büdcәsi
Yalnız dövlәt büdcәsindәn ibarәtdir
Yalnız Ehtiyat fondu vә yerli büdcәlәr
Yalnız Dövlәt Neft Fondunun büdcәsi
Dövlәt büdcәsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsi, Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun büdcәsi, Dövlәt Neft
Fondunun büdcәsi, xarici kreditlәr

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

•

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

327 Dövlәt büdcәsinin vәsaitlәri hansı qurumun hesabında yerlәşdirilir
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•

Ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәrinin hesabında
Mәrkәzi Bankın
Nazirlәr Kabinetinin
Mazliyyә Nazirliyi Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyinin
Nәzarәt üçün Daxili İşlәr Nazirliyinin

328 Büdcәnin kassa icrası hansı prinsipә әsaslanır?

•

Büdcә vәsaitlәrinin sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә edilmәsi prinsipinә
Büdcәnin hüquqiliyi prinsipi
Gәlir vә xәrclәrin balanslaşdırılması prinsipinә
Büdcәnin aşkarlığı prinsipinә
Xәzinәnin vahidliyi prinsipinә

329 Büdcәnin icrası nәyi әhatә edir:

•

Variantların heç biri düz deyil
Büdcә layihәsinin tәrtibidir
Büdcәnin icrası haqqında hesabatın hazırlanmasıdır
Büdcә vәsaitlәrinin yığılması vә istifadәsi proseslәrini әhatә edir;
Büdcәyә nәzarәtdir.

330 Xәzinәdarlıq hansı orqanın tabeçiliyindәdir?

•

Mәrkәzi bankın
Hökumәtin
Parlamentin
Maliyyә nazirliyinin
Prezident aparatının

331 Azәrbaycan Respublikasında müvәqqәti iş qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә әlaqәdar müavinat hansı
mәnbәdәn ödәnilir?

•

Pensiya fondundan
Sosial sığorta fondu
işçinin işlәdiyi müәssisә vә tәşkilatdan
İcbari tibbi sığorta fondundan
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondundan

332 Dövlәt büdcәdәnkәnar fondlarının vәsaitlәrindәn istifadә tәnzimlәnir:

•

büdcәdәnkәnar fondların özlәri tәrәfindәn
qanunverici orqan tәrәfindәn
Hesablama palatası tәrәfindәn
Mәrkәzi bank tәrәfindәn
icraedici orqan tәrәfindәn

333 Tәyinatına vә mәqsәdinә görә büdcәdәnkәnar fondlar formalaşa bilәr:

•

büdcә vәsaitlәri әsasinda yaradılan fondlar
strateci büdcәdәnkәnar fondlar
sığorta haqları sayәsindә yaradılan fondlar
sahәvi büdcәdәnkәnar fondlar
vergilәr әsasinda yaradılan fondlar

334 Halhazırda Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn sosial yönümlü büdcәdәnkәnar fondu әsasәn hansı
mәnbәdәn formalaşır?

•

Sosial sığorta ayırmaları vә dövlәt büdcәsindәn transfertlәr hesabına
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mәnfәәtdәn ayırmalar
istiqrazların emissiyası hesabına
Mәrkәzi Bankın pul emissiyası
kommersiya banklarının krediti

335 Halhazırda Azәrbaycanda hansı dövlәt büdcәdәnkәnar fondları fәaliyyәt göstәrir: 1. Әhalinin dövlәt
mәşğulluq fondu; 2. Pensiya fondu; 3. Sosial sığorta fondu; 4 Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu; 5. Neft fondu;

•

1; 5
3; 5
2; 3
4; 5
3; 4

336 Halhazırda Azәrbaycanda hansı istiqamәtdә dövlәt büdcәdәnkәnar fondları fәaliyyәt göstәrir: 1. sosial
istiqamәtdә; 2.iqtisadi istiqamәtindә; 3. ekoloci istiqamәtdә; 4. inovasiya istiqamәtdә; 5. elmi istiqamәtdә;

•

2; 4
1; 3
1; 4
4; 5
1; 2

337 Dövlәt büdcәdәnkәnar fondların fomalaşması mәnbәlәri ola bilmәz:

•

xüsusi vergilәr
sığorta haqqı;
sәhmlәrin yerlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar emissiya gәliri
büdcә vәsaitlәri
borc vәsaitlәri

338 Dövlәt büdcәdәnkәnar fondları bu:

•

büdcә sisteminin maliyyә resurslarının baza mәnbәyidir
müәssısәlәrin büdcәlәrindәn әlavә olaraq, müәssisәlәrdә yaradılan vә istifadә olunan pul fondlarıdır
konkret ictimai tәlәbatın maliyyәlәşdirilmәsi üçün istifadә edilәn vә mәrkәzlәşdirilmiş sәviyyәdә formalaşdırılan
pul fondlarıdır;
istәnilәn tәsәrrüfat subyektinin yarada bilәcәyi pul fondlarıdır
bütün maliyyә sistemi üçün maliyyә resurslarının baza mәnbәyidir

339 Dövlәt Sosial Sığorta ödәnişlәri hansı göstәriciyә görә faiz nisbәtindә ödәniş hәyata keçirilir?

•

Cavabların heç biri düzgün deyil
Müәssisәnin amortizasiya fonduna nisbәtәn
Müәssisәnin ümumi gәlirlәrinә nisbәtәn;
Müәssisәnin xalis gәlirinә nisbәtәn
Müәssisәnin әmәk haqqı fonduna nisbәtәn

340 Dövlәt Neft Fondunun gәlirlәrinә aid deyil:

•

AR payına düşәn xam neftin satıçından әldә edilәn gәlir (xәrclәr çıxılmaqla);
Akrhesabı ödәnişlәr
Neft Fondunun aktivlәrinin idarәedilmәsindәn gәlirlәr
Fondun vәsaitinin yerlәşdirilmәsindәn әldә edilәn gәlir
Әlavә dәyәr vergisi

341 Büdcәdәnkәnar fondlar bu әlamәtә görә tәsniflәşdirilә bilmәz:
әhatә dairәsinә görә
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•

statusa görә
mәqsәdinә görә
dәyәr әlamәtinә ğörә
fәaliyyәt dövrünә görә

342 Vәsaitlәrin mәqsәdli xәrc istiqamәtindәn asılı olaraq büdcәdәnkәnar fondlara aid edilir: 1. sosial
tәyinatlı fondlar; 2 xüsusi yıgım fondu; 3. ehtiyyat fondu; 4. iqtisadi fondlar; 5. ammortizasiya fondu;

•

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

343 Azәrbaycanda hansı büdcәdәnkәnar fondlar mövcuddur?

•

Heydәr Әliyev fondu
Sosial sığorta fondu
Prezidentin ehtiyyat fondu
Yol fondu
Neft fondu

344 Dövlәt Neft Fondunun hәr il dövlәt büdcәsinә köçürülәn maliyyә vәsaiti necә adlanır?

•

Subvensiya
Dotasiya
Ssuda
Maliyyә yardımı
Transfert

345 Aşağıdakılardan hansı biri büdcәdәnkәnar dövlәt fondu sayılır?

•

Dövlәt Neft Fondu
Dövlәt Büdcәsinin Ehtiyat Fondu
Hamısı
Prezidentin Ehtiyat Fondu
Әmәk haqqı fondu

346 Dövlәt Neft Fondu ilә dövlәt büdcәsinin әlaqәsi hansı formadadır?

•

Fondun vәsaitinin bir hissәsi dövlәt büdcәsinә transfert edilir
Fondun vәsaitinin bir hissәsi dövlәt büdcәsinә transfert edilir
Dövlәt büdcәsi profisitinin bir hissәsi Fonda köçürülür
Dövlәt Neft Fondundan büdcәyә transfertlәr
Heç biri baş vermir

347 Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun büdcәsi hansı mәnbәlәrdәn formalaşır:

•

Rüsumlar
Qrantlar vә Transfertlәr
Transfertlәr
Sığorta haqları vә qrantlar
Sosial sığorta haqları vә büdcәdәn transfertlәr

348 Pensiya ödәnişlәrinә görә aşagıdakılardan hansı mәsuldur?
Ehtiyat Fondu
Dövlәt büdcәsi
Neft Fondu

•
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•

Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu
Bәlәdiyyә büdcәsi

349 Dövlәt sosial müdafiә fonduna ödәmәlәr hansı mәnbәәdәn faizlә tutulur?

•

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

350 Müasir sığortaçının sığorta fondunun xarakteri:

•

Heç biri
Mәqsәdli
Sәrbәst istifadә
Mәqsәdsiz
Hәyati

351 Sığorta fondu istifadәsinin sәbәbi:

•

Heç biri.
Sığorta ödәnişlәrinin verilmәsi
Sığorta ehtiyatlarının investisiyaya yönәldilmәsi zәruriliyi
Sığortaçının xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
hamısı düzdür

352 Nәzәri baxımdan sığorta fondunun yaradılması vә formalaşması prosesi:

•

Heç biri
daimi xarakter daşıyır
Dövri xarakter daşıyır
müvәqqәti xarakter daşıyır
hamısı düzdür

353 Sığorta şirkәtinin sığorta fondu yönәldilir:

•

Heç biri.
Ancaq sığorta müqavilәsi bağlamış zәrәr çәkmişlәr sığorta ödәnişi verilir
Zәrәr çәkmişlәrә sığorta ödәnişi verilir
Әlavә gәlirlәr әldә edilmәsi mәqsәdilә uzunmüddәtli investisiyaya
Dövlәt büdcәsinә

354 Bu meyar mәsuliyyәt sığortasının obyektidir:

•

Heç biri
Sığortalının üçüncü şәxs qarşısında mәsuliyyәti
Vәtәndaşın hәyatı, әmәk qabiliyyәti
Әmlak mәsuliyyәti
Vәtәndaşın sağlamlığı

355 Bu meyar şәxsi sığortanın obyektidir:

•

Heç biri.
Vәtәndaşın hәyatı, sağlamlığı vә әmәk qabiliyyәti
Üçüncü şәxsin hәyatı vә әmlakı
Әmlak vә әmlak maraqları
. Sığortaçının şәxsi vәsaitlәri.
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356 Sığortanın tәtbiqi formaları budur:

•

Heç biri
Hәm könüllü, hәm dә icbari formada
Ancaq icbari formada
Ancaq könüllü formada
Heç bir formada.

357 Sığorta kateqoriyasının funksiyası hesab edilmir:

•

Heç biri.
Hәyati tәminat
Yığım
Nәzarәt
Xәbәrdaredici

358 Sığortaçının sığorta fondu yaradılır:

•

Heç biri
Pul formasında qeyrimәrkәzlәşmiş
Natural formada qeyrimәrkәzlәşmiş
Makrosәviyyәdә, mәrkәzlәşmiş
Valyuta formasında

359 Sığorta brokeri aşağıdakının marağını tәmin edә bilәr:

•

Heç biri.
Eyni zamanda bir neçә sığortaçının vә sığortalıların
Eyni zamanda bir neçә sığorta şirkәtinin
. Ancaq bir sığortaçının
Eyni zamanda bir neçә sığortalının.

360 Sığortalı aşağıdakılardır:

•

Heç biri
Sığortaçı ilә müqavilә bağlamış fiziki vә hüquqi şәxslәr
Pul vәsaitlәri olan fiziki vә hüquqi şәxslәr
Fiziki vә hüquqi şәxslәr
Sığorta şirkәtlәri.

361 Sığorta bazarı әrazi üzrә belәdir:

•

Tәkrar sığorta bazarı.
milli, regional vә beynәlxalq sığorta bazarları
Әmlak sığorta bazarı, şәxsi sığorta bazarı
Sәhmdar, xüsusi, birgә sığorta şirkәtlәri
Mәsuliyyәti sığortası bazarı

362 Qarşılıqlı sığorta aşağıdakılardır:

•

He, biri
Bir riskin sığortalanmasında bir neçә sığortaçı öz payları ilә iştirak edir
Sığortaçı kimi bir sığorta şirkәti, sığortaçı kimi isә digәr sığorta şirkәti çıxış edir
Bir sığortaçı riski başqa sığortaçıya ötürür
Sığortaçılar qarşılıqlı şәkildә zәrәrin ödәnilmәsindә birbirinә yardım göstәrirlәr.

363 Sığorta münasibәtlәri sistemini göstәr:
Heç biri.

•
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•

Sığorta fondunun yaradılması vә istifadәsi ilә bağlı yenidәnbölgü pul münasibәtlәri sistemidir
Risklәrdәn yayınmağa xidmәt edәn pul münasibәtlәri sistemidir
Әvәzi ödәnilmәmәk xarakterli pul münasibәtlәri sistemidir
Sığorta investisiyaları ilә bağlı münasibәtlәr sistemidir.

364 Mәrkәzlәşdirilmiş sığorta fondu yaradılır:

•

He, biri
Natural vә pul formasında ümumdövlәt resursları hesabına
Mәhdud qrup şәxslәr üçün zәrәrlәrin ödәnilmәsi üçün
Konkret tәsәrrüfat subyektindә istehsalın fasilәsizliyinin tәmin edilmәsi üçün
Әmәk mühafizәsi vә pensiyaların ödәnilmәsi üçün

365 Sığortanın sahәlәrә bölgüsünün әsası hesab edilir:

•

Heç biri.
Sığorta obyekti
Sığorta predmeti
Sığorta subyekti
Sığorta qiymәti.

366 Aktiv tәkrar sığorta budur:

•

Preventi tәdbirlәr aparılır
Risk tәkrar sığortaya ötürülür
Risk tәkrar sığortaya qәbul olunur
Tәkrar sığortaya bütün risklәr deyil, әhәmiyyәtli risklәr ötürülür

367 Passiv tәkrarsığorta budur:

•

Kvota tәkrar sığortası.
Riskin tәkrarsığortaya qәbulu
. Proporsional tәkrar sığorta
Riskin tәkrar sığortaya ötürülmәsi
Ekssedenta zәrәr tәkrar sığortası

368 Dünya tәkrarsığorta bazarı bir iqtisadi obekt kimi budur:

•

Heç biri.
Tәkrarsığorta xidmәtlәrinin yaradılması, istehlakı sistemidir
Sığortaçılar birliyi
Obyekti sığorta xidmәti olan pul münasibәtlәri sferası
Milli tәsәrrüfatların mәcmuusu

369 Tәkrar sığortalı budur:

•

Heç biri
müvafiq lisenziyalı hüquqi şәxs
Ancaq hüquqi şәxs
Fiziki şәxs
Sahibkarlıq lisenziyasına malik olan fiziki vә hüquqi şәxs

370 Aşağıdakı subyektlәrdәn hansı tәkrar sığorta bazarının iştirakçısı deyil:

•

Sessioner.
Sığorta agenti
Sığorta şirkәti
Tәkrar sığorta brokeri
Peşәkar tәkrar sığortaçı
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371 Sığorta nәzarәtinin әsas funksiyalarıdır: 1) lisenziya verilmәsi; 2) sığortaçıların vahid dövlәt redestrinin
aparılması; 3) qanunların qәbul edilmәsi; 4) sığorta tariflәrinә nәzarәt; 5) ehtiyatların hesablanmasına
nәzarәt; 6) sığorta tariflәrinin hesablanması.

•

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

372 Sığorta çantası budur:

•

Faktiki işçilәrin sayı.
Faktiki sığorta müqavilәlәrinin sayı
Faktiki xәrclәrin mәblәği
Faktiki sığorta mükafatı
Faktiki sığorta hadisәlәrinin sayı

373 Sığorta mükafatı vә sığorta haqqı sinonim sözlәrdir:

•

Heç biri
Bәli
Omonimdir
Xeyr
Antonimdir

374 Hansı fikir düzdür?

•

Kontretusiya şәxst sığortada tәtbiq olunur
Sığorta fәaliyyәtindәn gәlirlәr sığorta tәdiyyәlәri ilә formal
İcbari sığorta müddәtlidir
Sığorta sistemindә ÜDM yaradılır
Uşaqların sığortası sığorta sahәsidir

375 Doğru olanı göstәr:

•

Әmlak sığortası yoxdur
Әmlak sığortası sahәdir
Әmlak sığortası sinifdir
Әmlak sığortası növdür
Әmlak ığortası yarımsahәdir

376 Tarif siyasәtinin prinsipi deyil:

•

Rentabellik prinsipi.
Vahidlik prinsipi
Әlçatanlıq prinsipi
Ekivalentlik prinsipi
Stabillik prinsipi

377 Sığorta riski nәdir?

•

Heç biri
ehtimal olunan elә hadisәdir ki, onun baş vermәsinә qarşı sığorta aparılır. Sığorta riski sayılan hadisәnin tәsadüf
әlamәtlәri olmalıdır
ehtimal olunan elә hadisәdir ki, onun baş vermәsi qaçılmazdır.
ehtimal olunan elә hadisәdir ki, onun baş vermәsinә qarşı sığorta aparılır. Sığorta riski sayılan hadisәnin
qanunauyğunluq әlamәtlәri olmalıdır
elә hadisәdir ki, onun baş vermәsi gözlәnilir vә ona qarşı sığorta aparılır.
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378 Sığorta brokeribudur:

•

Heç biri
Sığorta müqavilәsinin bağlanılmasına vә ödәnişin yerinә yetirilmәsinә görә vasitәçidir
Risklәrin qiymәtlәndirilmәsinә görә mütәxәssisdir
Zәrәrlәrin tәnzimlәnmәsinә görә mütәxәssisdir
Sığorta eksperti

379 Sığorta agenti:

•

Heç biri
Sığortaçının adından müqavilәlәri bağlayır
Sığorta müqavilәsinin müstәqil tәrәfidir
Sığortalının adından sığorta müqavilәlәri bağlayır
Maliyyә nazirliyinә tabedir

380 AR sığorta bazarında vasitәçilәr olurlar:

•

Heç biri
Broker vә agentlәr
Makler vә dilerlәr
Ancaq agentlәr
Diler vә agentlәr

381 AR әrazisindә sığorta fәaliyyәtinin lisenziyasını hәyata keçirir:

•

Heç biri
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
AR sığortanın inkişafı üzrә Dövlәt komitәsi
Sığorta fәaliyyәtinә nәzarәt üzrә Azәrbaycan dövlәt xidmәti
İnhisar siyasәti üzrә Dövlәt komitәsi

382 AR qanunvericiliyinә görә sığortaçılar ola bilәrlәr

•

Heç biri
Sığorta fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinә lisenziya almış istәnilәn tәşkilatihüquqi formalı hüquqi şәxslәr
Sığorta fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinә lisenziya almış hüquqi vә fiziki şәxslәr
Sığorta nәzarәti orqanında qeydiyyatdan keçәn hüquqi vә fiziki şәxslәr
Sığorta fәaliyyәtini hәyata keçirilmәsi üçün yaradılan istәnilәn tәşkilatihüquqi formalı hüquqi şәxslәr

383 AR qanunvericiliyinә görә sığorta mәblәği aşa bilmәz:

•

Heç biri
Sığorta obyektinin hәqiqi dәyәri
Sığorta obyektinin bәrpa dәyәri
Sığorta obyektinin bazar dәyәri
Sığorta obyektinin qalıq dәyәri

384 Mәsuliyyәt sığortasında sığorta olunan şәxsbudur:

•

Mәsuliyyәt riskinin sığorta müdafiәsi obyekti sayılan fiziki yaxud hüquqi şәxslәr
Mәsuliyyәt sığortası üzrә potensial zәrәr çәkmiş fiziki şәxslәr
Heç biri
Kәnar şәxslәr
Üçüncü şәxs qarşısında mülki mәsuliyyәt sığortası müqavilәsi bağlayan fiziki şәxs

385 Әmlak sığortasında faydalanan – budur:
Әmlak üzrә icra orqanı

•
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•

Heç biri
Sığorta mәblәğini alan istәnilәn şәxs
Öz әmlak marağına ziyan vuran istәnilәn şәxs
Öz әmlak marağına ziyan vuran yaxud sığorta obyektinin saxlanılmasında marağı ola istәnilәn mülkiyyәtçi

386 AR qanununa görә sığorta aşağıdakı formada hәyata keçirilә bilәr:

•

Heç biri
İcbari vә könüllü
Fәrdi vә qarışıq
Özәl vә dövlәt
Şәxsi vә kollektiv

387 AR qanunvericililiyinә müvafiq olaraq bağlanılan sığorta müqavilәsi üzrә sığortalı aşağıda ola bilәr:
(qanunvericiliyin bütün digәr tәlәblәrinin şәrtlәrinә riayәt etmәklә)

•

Heç biri
AR hәddibuluğa çatmış vәtәndaşları
Hüquqi şәxs yaratmadan xüsusi sahibkar kimi qeydiyyatlan keçәn AR vәtәndaşı
AR әrazisindә yaşayan hәddibuluğa çatmamış uşaqlar
AR qanununa uyğun yaradılan azәrbaycan qeyrikommersiya tәşkilatı

388 Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllә ilә sığortanın sahәlәri müәyyәn edilmişdir:

•

Heç biri
Sәxsi, әmlak, mәsuliyyәt vә sahibkarlıq risklәrinin sığortası
Sәxsi, әmlak, mәsuliyyәt
Şәxsi, әmlak
Maddi vә qeyrimaddi

389 Sığorta müdafiәsni kateqoriyasının әsas, әhәmiyyәtli әlamәtini göstәrin

•

Heç biri
İctimai istehsalın fasilәsizliyinin tәmin edilmәsi
Arzuedilmәyәn hadisәnin baş vermәsinin tәsadüfi xarakteri
Mәqsәdli sığorta fondunun formalaşdırılması
Zәrәrin ödәnilmәsi

390 Sığortanın aparılması hansı hadisәnin baş vermәsilә baqlıdır:

•

müstәqillik әlamәti
Tәsadüfilik әlamәti
Ehtimallıq әlamәti
Etibarlıq әamәti
Proqnozlaşdırmaq әlamәti

391 Sığorta obyekti budur

•

Heç biri
Fiziki vә hüquqi şәxslәrin әmlak maraqlarıdır
әrazi vә zaman üzrә fiziki vә hüquqi şәxslәrin risklәrinin yenidәn bölgüsüdür
Yaradılan sığorta fondu çәrcivәsindә zğrğrin qapalı bölüşdürülmәsi
Sığorta hadisәsidir

392 Tәkrar dövriyyәdә iştirak edә bilmәyәn istiqrazlar belә adlanır:
mәrkәzi hökumәt tәrәfindәn buraxılan istiqrazlar
sıfır kuponlu istiqrazlar
girovsuz istiqrazlar

•
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•

qeyri bazar istiqrazları
qısamüddәtli istiqrazlar

393 Vәsaitlәrin cәlb edilmәsi üçün dövlәt qiymәtli kağızlarının buraxılması vә yerlәşdirilmәsi dövlәt
kreditinin hansı forması vasitәsi ilә hәyata keçirilir?

•

Mәrkәzi Bankın kreditlәri
dövlәt korporativ qiymәtli kağızları
dövlәt maliyyәlәşdirmәsi
tәminatın verilmәsi
dövlәt istiqrazları

394 Dövlәt borclarının әsas ödәmә mәnbәlәri kimi çıxış edir:

•

müәssisәlәrin vәsaitlәri
büdcәdәnkәnar fondların vәsaitlәri
digәr borclar
büdcә gәlirlәri
vәtәndaşların vәsaitlәri

395 Dövlәt kreditinin spesifik funksiyalarını seçib göstәrin? 1. bölgü; 2. fiskal; 3. tәnzimlәmә; 4. nәzarәt; 5.
stimullaşdırıcı

•

3; 5
2; 4
4; 5
1; 5
1; 3

396 Borc qiymәtli kağızlar hansılardır? 1. istiqraz vәrәqәsi; 2. xәzinәdarlıq öhdәliklәri; 3. sәhmlәr; 4. adlı
sәhmlәr; 5. imtiyazlı sәhmlәr;

•

4; 5
3; 4
3; 5
1; 2
1; 5

397 Dövlәt kreditinin bank kreditindәn fәrqini göstәrin:

•

Dövlәt krediti müddәtsiz olur
Dövlәt krediti yalnız qısamüddәtli olur
Dövlәt krediti yalnız uzunmüddәtli olur
Dövlәt kreditinin tәminatı kimi dövlәt mülkiyyәtindә olan bütün әmlak vә ya onun gәlirlәri çıxış edir
Dövlәt kreditinin tәminatı olmur

398 Bu üstünlük dövlәt istiqrazlarına aid deyil:

•

Sahibi faiz gәlirilә mәhdudlaşmaqla vә SCdә sәs vermәk hüqüqundan mәhrumdur
Aşağı faiz dәrәcәsi ilә kreditin alınması
Kreditin alınmasında ondan girov kimi istifadә olunması
Gәlirdәn vergi tutulmur
Dövlәt stukturunun maliyyәlәşmәsinә yönәldilmişdir

399 Dövlәt kreditinin formalaşma mәnbәyi:
Müәssә vә әhalidәn icbari qayda da vәsaitlәrin alınması hesabina
Dövlәtindaxili vә xarici borcları
Kommersiya Banklarının mәnfәәtliliyi hesabına
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•

Müәssә vә әhalini vergilәri hesabına
Müәssә vә әhali dә müvәqqәti müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin yaranması hesabına

400 Xarici dövlәt borcu nәdir?

•

Әsas borcalan öz öhdәliklәrini yerinә yetirmәdikdә onun zәmanәt verdiyi öhdәliyi üzrә borcunun tam vә ya
qismәn ödәnilmәsinә dair AR öhdәliyi
AR adından AR qeyrirezidentlәri ilә bağlanmış müqavilәlәrin öhdәliklәri üzrә borc;
AR fiziki şәxslәrin xarici dövlәtlәrdәn aldığı borc
AR adından AR rezidentlәri ilә bağlanmış müqavilә öhdәliklıәri üzrә borc
Cavabların heç biri düzgün deyil

401 Xarici borc üzrә xidmәt әmsalı nәdir?

•

Dövlәt kreditinin sәmәrәlilik göstәricisidir
Xarici borca görә bütün ödәnişlәrin mal vә xidmәtlәrin satışından valyuta daxilolma larının hәcminә nisbәtidir
Xarici borca görә ödәnilmiş faiz mәblәğinin borca olan nisbәtidir
Xarici borca görә ödәnilmiş faiz ödәnişlәrinin vә әsas mәblәğin cәmidir
Xarici borca görә bütün ödәnişlәrin xarici borc üzrә daxilolmaların hәcminә nisbәtidir;

402 Dövlәt zәmanәtinә aşağıdakı halda xitam verilmir

•

Kreditor zәmanәt üzrә hüquqlarından imtina etdikdә
Zәmanәt verilmiş öhdәliklәr әsas borcalan vәya zәmanәıtçi tәrәfindәn tam icra edildikdә
Zәmanәt müddәti başa çatdıqda
Dövlәt büdcәsindәn ayrılan vәsait çatmadıqda
AR Nazirlәr Kabineti zәruri hesab etdikdә

403 Dövlәt zәmanәti üzrә borc öhdәliklәrinin Tәminat Fondu aşağıdakı mәnbәlәr hesabına formalaşmır.

•

Dövlәt borcuna xidmәtlә әlaqәdar dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulan xәrclәrin il әrzindә qәnaәt olunmuş hissәsi
AR Mәrkәzi Bankından alınmış ssuda
Dövlәt zәmanәtinin verilmәsi üçün әsas borcalandan alınan birdәfәlik әvәzsiz haqq
Dövlәt büdcәsindәn ayrılan vәsait
Tәminat Fonduna yığılan vәsaitin idarә olunmasından әldә olunan gәlir

404 ARnın dövlәt müәssisәlәrinin borcalmalar üzrә öhdәliklәri hansı hallarda dövlәt borcu hesab edilir?

•

Heç bir halda
Dövlәt zәmanәti verildiyi halda
Borc alındığı halda
Borc müqavilәsi bağladığı vaxtdan
) Hәr bir halda

405 Aşğıdakılardan hansı dövlәt kreditinә aiddir?

•

Dövlәt büdcәsindәn verilәn dotasiya
Dövlәt büdcәsindәn verilәn ssuda
Dövlәt büdcәsindәn verilәn subvensiya
Dövlәt büdcәsindәn verilәn subsidiya
Dövlәt büdcәsindәn verilәn büdcә krediti

406 Daxili dövlәt kreditinin subyektlәri kimlәr ola bilәr? Sәhv olanı göstәrin:

•

Öklә vәtәndaşları
Beynәlxalq Maliyyә tәşkilatları
Dövlәt müәssisәlәri
Büdcә sisteminin digәr hәlqәlәri
Özәl müәssisәlәri
57/98

23.12.2016

407 Büdcә kreditlәşmәsi dövlәt krediti münasibәtlәrinin hansı formasına aiddir?

•

Şәrti dövlәt kreditinә aiddir
Daxili dövlәt kreditinә aiddir
Xarici dövlәt kreditinә aiddir
Kreditin münasibәtlәrinә aid deyil
Hәm daxili, hәm dә xarici dövlәt kreditinә aiddir

408 ARda büdcә kәsirinin maliyyәlәşdirilmәsi üçün dövlәt kreditinin hansı formasından istifadә edilmәsi
qadağan edilmişdir?

•

Zәmanәt verilmiş borclar
Dövlәt banklarından alınan kreditlәr
Әhalinin әmanәtlәrinin bir hissәsinin dövlәt borcuna çevrilmәsi
Dövlәt istiqrazları
Xәzinә borc öhdәliklәri

409 Dövlәt krediti vasitәsilә vәsaitlәrin bölgüsü aşağıdakılar arasında baş verir. Sәhv olanı göstәrin:

•

Xarici ölkәlәrin hüquqi vә fiziki şәxslәri ilә dövlәt büdcәsi arasında
Bәlәdiyyә büdcәlәri ilә ölkәmizin hüquqi vә fiziki şәxslәri arasında
Beynәlxalq maliyyәkredit institutları ilә dövlәt büdcәsi arasında
Dövlәt büdcәsi ilә yerli büdcәlәr arasında
Dövlәt büdcәsi ilә ölkәmizin hüquqi vә fiziki şәxslәri arasında

410 Dövlәt krediti ümumi daxili mәhsulun (ÜDM) dәyәrcә bölgüsünün hansı mәrhәlәsindә fәaliyyәt
göstәrir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Dövlәt krediti ÜDMın yenidәn bölgüsü mәrhәlәsindә iştirak edir
Dövlәt krediti ÜDMın ilkin bölgüsü mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrir
Dövlәt krediti ÜDMın dәyәrcә bölgüsündә iştirak etmir;
Dövlәt krediti ÜDMın dәyәrcә bölgüsünü bütün mәrhәlәlәrindә iştirak edir

411 Dövlәt krediti münasibәtlәrindә kreditor kimdir?

•

Deyilәnlәrin hәr biri düzgündür.
Borc tәklif edәn subyekt
Kredit münasibәtlәrinin istәnilәn iştirakçısı;
Kredit götürәn subyekt
Borc götürmәk istiyәn subyektә zәmanәt verәn

412 Bunlardan hansı hәm dә maliyyә kateqoriyasıdır?

•

Vәtәndaş krediti
Dövlәt krediti
Kommersiya krediti
İpoteka krediti
Bank krediti

413 Şәrti dövlәt krediti nәdir?

•

Şәrti dövlәt krediti dövlәtin bәlәdiyyәlәrdәn borc almasıdır
Şәrti dövlәt krediti dövlәtin zәmanәtçi sifәtindә çıxış etdiyi haldır
Şәrti dövlәt krediti yuxarı büdcә hәlqәsindәn aşağı büdcә hlqәsinә büdcә ssudasının ayrılmasıdır
Şәrti dövlәt krediti dövlәtin heç bir tәminat vermәdәn borc öhdәliklәri götürmәsidir
Şәrti dövlәt krediti büdcә kreditinin formasıdır

414 Dövlәt kreditinin bank kreditindәn fәrqli cәhәtini göstәrin.
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•

Bütün cavablar düzgündür
Dövlәt kreditinin konkret mәqsәdi әvvәlcәdәn göstәrilmir, bank kreditinin mәqsәdi isә әvvәlcәdәn göstәrilir
Dövlәt krediti müddәtsiz olur, bank krediti isә müddәtli olur
Dövlәt krediti ilә bank arasında fәrq yoxdur
Bank krediti tәminatlı, dövlәt krediti tәminatsız olur

415 Büdcә kәsirinin artması hansı iqtisadi fәsada sәbәb ola bilәr?

•

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

416 Aşağıdakılardan hansılar büdcә kәsirinin örtülmәsinә xidmәt edir?

•

Variantlar düz deyil
Dövlәt qiymәtli kağızları
Neft fondunun transferti
Kreditlәr
Qrantlar

417 Büdcә ssudası nәdir?

•

Kreditdir
Bövlәt büdcәsinin çmәrkәzlәşdirilmiş xәrclәrindәn aşağı sәviyyәli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә Qaytarılmaq şәrti
ilә il әrzindә müәyyәn müddәtdә verilәn maliyyә vәsaitidir
Borc faizidir
Dövlәt büdcәsindәn yerli büdcәlәrә gәlir vә xәrclәri tәmzimlәmәk mәqsәdi ilә әvәzsiz verilәn maliyyә vәsaitidir
İnvestisiya vәsaitidir

418 İstiqraz vәrәqi nәdir?

•

qısa müddәtli bank krediti
borc qiymәtli kağızı
tәdiyyә vasitәsi
pay qiymәtli kağızı
uzun müddәtdli bank krediti

419 İstiqraz vәrәqinin konversiyası nәdir?

•

Xarici öhdәliklәrin daxili öhdәliklәrә çevrilmәsi vә әksinә
istiqraz vәrәqinin gәlirliliyinin dәyişdirilmәsi
bir qiymәtli kağızın digәrinә dәyişdirilmәsi
ödәnilmә vaxtının sabit qalması
dövlәt istiqraz vәrәqәlәrinin birlәşdirilmәsi

420 Dövlәt kreditinә aşağıdakılar daxildir.

•

yerli büdcәlәrә verilәn vәsaitlәr
dövlәt tәrәfindәn buraxılan borc qiymәtli kağızları
Büdcә ssudalarının verilmәsi
Mәrkәzi Bankın banklararası verdiyi kreditlәr
Dövlәt müәssisәlәrinin borc qiymәtli kağızları;

421 Dövlәt borcu hansı mәnbәәlәr hesabına ödәnilir?

•

müәssisәlәrin gәlirlәri hesabına
dövlәt büdcәsinin vәsaitlәri hesabına
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dövlәt müәssisәlәrinin vәsaitlәri hesabına
dövlәt sığorta şirkәtlәrinin vәsaitlәri hesabına
mәqsәdli büdcәdәnkәnar pul fondlarının hesabına

422 Dövlәt kreditinin funksiyalarını seçib göstәrin?

•

bölgü; tәnzimlәmә; nәzarәt
Fiskal
fiskal; nәzarәt
yalnız tәnzimlәmә
yalniz bölgü

423 Borc qiymәtli kağızlar hansılardır?

•

arayış
müqavilә
adlı sәhmlәr
dövlәt istiqraz vәrәqәsi;
akt

424 Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun sosial sığorta xәrclәrinә aid edilmir: 1) müvәqqәti iş qabiliyyәtinin
itirilmәsi üçün verilәn müavinat; 2) hamilәlik vә doğuşla bağlı verilәn müavinat; 3) işsizliklә bağlı müavinat;
4) әlillәrә maddi kömәk; 5) әmlak sığortası üzrә zәrәrin ödәnilmәsi

•

2; 4
3; 4
1, 4;
1; 3;
5.0

425 Sığortaçının xәrclәri aşağıdakı qruplara bölünür. 1. preventiv tәdbirlәrә ayırma; 2. sığorta ehtiyatların 3.
sığorta ödәnişi, 4. vergi, 5. icarә haqqı

•

4; 5
1; 3
3; 5
3; 4
1; 5

426 Sığortaçının xüsusi kapitalına aiddir: 1. nazamnamә kapitalı; 2. kredit borclar; 3. debitor borclar; 4.
sığorta ehtiyatları istehlak fondu; 5. ehtiyat kapitalı;

•

4; 5
1; 5
3; 4
1; 3
3; 5

427 Proporsional tәkrarsığortaya hansı müqavilә növlәri aid edilir?

•

Sesiya
Ekssedent
Ekssedentzәrәr
Ilkin zәrәr
Ekssedent zәrәrlilik

428 Nettostavka hansı mәqsәdlәrә istifadә olunur?
mükafata

•
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•

Sığorta ehtiyatlarına
Xәbәredici tәdbirlәrә
Sığorta tarifinә
Әmәk haqqının ödәnilmәsinә

429 Әmlak sığortasının әsas prinsiplәri hansılardır?

•

Aşkarlıq
Subraqasiya
Ekvivalentlik
Әdalәtlilik
Rentabellik

430 Sığortanın maliyyә sabitliyinin әsasının mühüm elementlәri hansılardır. 1. nizamnamә kapitalı; 2. sığorta
ehtiyatları; 3. sığorta ödәnişi; 4. topladığı sığorta tәdiyyәlәri; 5. sığorta tariflәri;

•

4; 5
1; 2
3; 4
2; 3
3; 5

431 Proporsional tәkrarsığortaya hansı müqavilә növlәri aid edilir.. 1. kvota, 2. eksedent 3. eksedentzәrәr. 4.
eksedent, zәrәrlilik, 5. sesiya  kvota

•

4; 5
1;2
2;3
3; 4
1; 5

432 Әmlak sığortasının әsas prinsiplәri hansılardır? 1. subraqasiya; 2. ekvivalentlik; 3. sığorta marağı; 4.
әdalәtlilik; 5. aşkarlıq;

•

4; 5
1; 3
3; 5
3; 4
1; 5

433 Sığortaya aid olmayan funksiyaları göstәrin: 1. xәbәrdaredici; 2. fiskal; 3. tәnzimlәyici; 4. yığım; 5.
yenidәnbölgü

•

4; 5
2; 3
3; 5
3; 4
1; 5

434 Şәxsi sığortanın icbari novlәrini tәyin edin: 1. uşaqların sığortası; 2. bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta; 3.
sәrnişinlәrin sıgortası; 4. vәkillәrin sıgortası; 5. ölüm vә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә bağlı sığorta;

•

2; 5
3; 4
2; 4
1; 3
1; 5
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435 Sığortanın aparılması formalarını seçib göstәrin. 1. icbari; 2. kollektiv; 3. könüllü; 4. kommersiya; 5.
qeyri kommersiya;

•

4; 5
1; 3
3; 5
3; 4
1; 5

436 Sığorta müqavilәsinә vә ya qanuna uyğun olaraq sığortalının sığortaçıya vermәli olduğu pul mәblәği:

•

Sığorta haqqı
Sığorta ödәnişi
Sığorta tәlәbi
Sığorta mәblәği
Sığorta obyekti

437 Әmlak sığortasında düzgün şәrti göstәrin.

•

Sığorta mәblәği = sığorta ödәnişi
Sığorta mәblәği ≤ sığorta qiymәti
Sığorta mәblәği = sığorta mükafatı
Sığorta mәblәği < sığorta mükafatı
Sığorta mәblәği > sığorta qiymәti

438 Sığorta şirkәtinin sığorta fәaliyyәti üzrә büdcәyә ödәdiyi vergi

•

Aksizlәr, ӘDV, torpaq vergisi
Mәnfәәt vergisi
Mәnfәәt, ӘDV, sosial ayırmalar
Mәnfәәt vergisi, ӘDV, aksiz
ӘDV, aksiz, royaltı

439 Sedent sığortalı qarşısında aşağıdakı mәsuliyyәti daşıyır.

•

Qismәn
Tәkrarsığorta müqavilәsindә nәzәrәdә tutulan hәddә
Tam hәcmdә
Xüsusi saxlama mәblәği hәddindә
Mәsuliyyәt limiti hәddindә

440 Kәnd tәsәrrüfatı sığortasına aid deyil.

•

Hamısı aiddir
Fermer evinin sığortalanması
Fermer tәsәrrüfatında traktor sığortası
İribuynuzlu malqaranın sığortası
Mәhsulların sığortası

441 Aşağıdakı kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin vә çoxillik әkmәlәrin sığortasına aid deyil.

•

hamısı aiddir
Tәbii biçәnәklәr
Alma ağacları
Üzüm bağları
Pambıq tarlası

442 Aşağıdakılardan hansı şәxsi sığorta növü yığım xarakteri daşıyır.
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•

Hәrbiçilәrin sığortası
Hәyatın qarışıq sığortası
Bәdbәxt hadisәlәrә qarşı sığorta (fәrdi)
Ömürlük sığorta (ölüm halından)
Sәrnişinlәrin sığortası

443 Şәxsi sığorta hansı ölkәdә daha çox inkişaf etmişdir.

•

Yunanıstanda
Yaponiyada
ABŞda
Böyük Britaniyada
Almaniyada

444 Sığorta müqavilәsinin bağlanması faktı aşağıdakı ilә tәsdiq edilir.

•

Protokol
Polis
Sertifikat
Bordero
Akt

445 Әmlak sığortasında kontribusiya prinsipi nә demәkdir?

•

Tәkrarsığortada ödәnişin qaytarılması
İkiqat sığortalama zamanı zәrәrin sığortaçılar tәrәfindәn ödәnilmәsi üsulu
Tәkrar sığorta zamanı ödәniş qaydası
Zәrәrin ödәnilmәsi
Tәkrarsığortada zәrәrin ödәnilmәsi

446 Sığortaçının xәrclәri aşağıdakı qruplara bölünür.

•

Sığorta ödәnişi, әmәliyyat xәrci, vergi, icarә haqqı
Sığorta ödәnişi, sığorta ehtiyatlarına ayırma, әmәliyyat xәrci, preventiv tәdbirlәrә ayırma
Sığorta ödәnişi, sığorta ehtiyatların
Әmәk haqqı, amortizasiya, mükafat, sığorta ödәnişi, vergi
Әmәk haqqı, mükafat

447 Sığortaçının xüsusi kapitalına aiddir:

•

Nizamnamә kapitalı, xüsusi kapital
Nazamnamә kapitalı, әlavә kapital, ehtiyat kapitalı
Nizamnamә kapitalı, debitor borclar, ehtiyat kapita
Nizamnamә kapitalı, sığorta ehtiyatları, kredit borclar
Nizamnamә kapitalı, sığorta ehtiyatları istehlak fondu

448 Kommersiya riski hansıdır?

•

Siyasi risk
İflas
İnflyasiya
Tәtil
Valyuta mәhdudiyyәtlәri

449 Kredit sığortasının obyektini göstәrin
Mallar vә xidmәtlәr
İstiqrazlar
Qiymәtli kağızlar vә istehsal ehtiyatları

•
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•

Kommersiya vә ya ticarәt krediti
Pul vәsaitlәri

450 Sığorta agenti fәaliiyyәt göstәrir:

•

üçüncü şәxsin adından
Sığortaçının adından
Sığortaçının vә ya sığortalının göstәrişi ilә öz adından
Sığortalının adından
Öz şәxsi tәşәbbüsü ilә

451 Qeyriproporsional tәkrarsığorta müqavilәlәrinin formaları hansılardır?

•

Kvota, Eksdentzәrәr
Ekssdentzәrәr, ekssedentzәrәrlilik
Kvota, limit
Kvota, eksdent
Limit, eksedent

452 Sığorta tәsnifatı nәdir?

•

Sığortanın sahәlәri vә növlәri
Sığortanın sahәlәrә, yarım sahәlәrә, növlәrә vә formalarına görә bölgüsü
Sığortanın sahәlәrә, yarımsahәlәrә, tiplәrә vә tariflәrә görә bölgüsü
Sığortanın bazarlara, sahәlәrә vә idarәlәrә görә bölgüsü
Sığortanın aparılma formalarına görә bölgüsü

453 Lisenziya nәyә әsas verәn sәnәddir

•

Sıgorta növünә
Sığorta fәaliyyәtinә
Sığortanın vergi ödәmәsinә
Sığorta agentini işә götürmәyә
Sığorta ödәnişi almağa

454 İkiqat sığortalama nәdir?

•

Obyektin mәblәğinin yarısının sığortalanması
Obyektin mәblәğinin sığorta qiymәtindәn çox olması
Obyektin 2 sığorta şirkәtindә sığortalanması
Obyektin 2 dәfә sığortalanması
Obyektin 2 vә daha çox şirkәtindә sığortalanması

455 Sığortaçının maliyyә sabitliyinin әsasının mühüm elementlәri hansılardır? 1/Nizamnamә kapitalı
2/Sığorta ehtiyatları 3/Tәkrar sığorta tәdiyyәlәri 4/Topladığı sığorta tәdiyyәlәri 5/Sığorta ödәnişlәri

•

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

456 Aşağıdakılardan sığorta fondlarını ayırın: 1/Nazirlәr Kabinetinin mәrәkzlәşdirilmiş ehtiyat fondu 2/ Yol
fondu 3/Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin yanacaq vә toxum fondu 4/Dövlәt büdcә fondu 5/Sığorta
kompaniyasının pul vәsaitlәri

•

3; 4; 5
1; 3; 5
1;3:4
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2; 4; 5
1; 4; 5

457 Sığorta hadisәsi baş verdikdә sığortaçının sığortalıya ödәdiyi mәblәğ:

•

Franşiza
Sığorta ödәnişi
Sığorta tәdiyyәsi (haqqı)
Sığorta tarifi
Sığorta mәsuliyyәti

458 Sığortanın sahәlәrini seçib göstәrin: 1. әmlak sığortası; 2. könullu sığorta; 3. şәxsi sığorta; 4. icbari
sığorta; 5. tibbi sığorta;

•

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

459 Aşağıda sadalanan hansı sığorta növlәri icbari sığortaya aiddir: 1. hәyat sığortası; 2. tikililәrin sığortası;
3. hava nәqliyyatı sәrnişinlәrinin sığortası; 4. hәrbiçilәrin sığortası; 5. әmlak sığortası;

•

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

460 İqtisadi münasibәtlәr sistemindә sığorta hansı funksiyaları hәyata keçirir? 1. yığım; 2. kerdit; 3. әmtәә;
4. risk; 5. qabaqlayıcı tәdbirlәr; 6. sosial;

•

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

461 Sığorta fondunun formalaşma mәnbәlәri hansıdır:

•

subvensiyalar
vergilәr
xeyriyyә mәqsәdi ilә edilmiş ödәnişlәr
könüllü ödәnişlәr
transfertlәr

462 Sığorta fondu hansı mәqsәdlәr üçün formalaşdırılır:

•

vergilәrin ödәnilmәsi üçün
hüquqi şәxslәri kreditlәşdirmәk üçün
zәrәrin ödәnilmәsi üçün
maliyyә dayanıqlığını tәmin etmәk üçün
investisiya mәqsәdi ilә pul vәsaitlәri toplamaq üçün

463 Sığorta fәaliyyәti üçün xarakterik olan pul münasıbәtlәri:

•

kredit
yenidәnbölgü
bölgü
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istehsal
әmtәә

464 Sığorta tәsnifatında aparıcı bölmә hansıdır?

•

sığorta yarımnövlәri
sığorta sahәsi
sığorta yarımsahә
sığorta növü
sığorta formaları

465 Sığortanın maliyyә sabitliyinin әsasının mühüm elementlәri hansılardır

•

sığorta ödәnişlәri, sığorta ehtiyyatları, nizamnamә kapitalı
nizamnamә kapitalı, sığorta ehtiyatları, tәkrar sığorta
tәkrarsığorta sistemi, sığorta tәdiyyәlәri, sığorta ödәnişi
sığorta ehtiyatları, sığorta ölәnişlәri, sığorta tәdiyyәlәri
topladığı sığorta tәdiyyәlәri, nizamnamә kapitalı, sığorta ehtiyyatları

466 Әmlak sığortasının әsas prinsiplәri hansılardır?

•

Rentabellik, ekvivalentlik, subraqasiya
Subraqasiya, kontribusiya, sığorta marağı
Sığorta marağı, subraqasiya, rentabellik
Kontribusiya, ekvivalentlik, sığorta marağı
Ekvivalentlik, kontribusiya, subraqasiya

467 Riskin növlәrinә görә sığorta müqavilәsi hansı müddәtә bağlanır.

•

5 ilә 4 ildәn 5 ilә qәdәr
1 il 1 ildәn çox olmayaraq
2 ilә 2 ildәn 3 ilә qәdәr
3 ilә 1ildәn 2 ilә qәdәr
6 ay 9 aydan 4 ilә qәdәr

468 Şәxsi sığorta әmlak sığortasından nә ilә fәrqlәnir?

•

ikisi dә eynidir
sığorta obyekti ilә
sığorta ödәnişlәrinin ölçüsü ilә
ödәmәlәrin dövriliyi ilә
sığorta mükafatlarının ölçüsü ilә

469 Hansı funksiya sığortanın funksiyası deyildir?

•

yenidәnbölgü
fiskal
nәzarәt
qarşısı alınma
yığım

470 Franşiza nәdir?

•

sığorta növü
sığorta şirkәtinin ödәmәdiyi zәrәrin miqdarı
sığorta ziyanının ödәnilmәsi
bağlanan sığorta müqavilәsinin miqdarı
sığorta müqavilәsindәki pozuntulara tәtbiq edilәn sanksiya
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471 Şәxsi sığortanın hansı novü icbari sayılır?

•

ölüm vә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә bağlı sığorta
hәrbiçilәrin sığortası
bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta
uşaqların sığortası
hәyat sığortası

472 Sığortanın aparılması formalarını göstәrin.

•

könüllü vә qeyri kommersiya
könüllü vә icbari
kollektiv vә fәrdi
kommersiya vә qeyri kommersiya
kommersiya vә icbari

473 Sığortaçı kimdir?

•

sığorta agenti
sığorta şirkәti
sığorta ödәnişi edәn şәxs
fiziki şәxs
sığorta premiyası alan şәxs

474 Borc öhdәliklәrinin tәminatından aslı olaraq istiqrazlar ayrılır: 1. girovlu 2. bazar vә qeyri bazar; 3.
uduşlu vә faizli; 4. sıfır kuponlu; 5. girovsuz;

•

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

475 Sadalananlardan hansı ev tәsәrrüfatı büdcәsi üçün xarakterik deyi:

•

Ev tәsәrrüfatının büdcәsinin gәlir hissәsi müәyyәn edilәrkәn bütün mümkün daxilolmalar nәzәrә alınmır.
Ev tәsәrrüfatının büdcәsindә cari (aylıq) vә perspektiv (illik) büdcә fәrqlәndirilir
Әgәr ev tәsәrrüfatı büdcәsinin gәlirlәri xәrclәrdәn üstün olarsa, artıq qalan mәblәğ ehtiyata yönәldilir
Büdcә icra edilәrkәn ev tәsәrrüfatı üzvlәri öz gәlirlәrini vә onların büdcәdә nәzәrdә tutulmuş istiqamәtlәrә istifadә
edilmәsinә ciddi nәzarәt edir
Ev tәsәrrüfatının büdcәsinin xәrclәrindә cari vә әsaslı xәrclәr nәzәrdә tutulur

476 Ev tәsәrrüfatının maliyyә resursları dedikdә nә başa düşülür

•

dövlәtin sәrәncamında olan pul vәsaitlәri fondlarının mәcmusu
müxtәlif tәsәrrüfat subyektlәrinin sәrәncamında olan pul vәsaitlәri fondlarının mәcmusu
ayrıayrı müәssisәlәrәin sәrәncamında olan pul vәsaitlәri fondlarının mәcmusu
ailәnin sәrәncamında olan pul vәsaitlәri fondlarının mәcmusu
variantların hamısı doğrudur

477 Ev tәsәrrüfatının xarici pul münasibәtlәrinә aid olmayanı göstәrin

•

Dövlәtlә verginin ödәnilmәsi zamanı münasibәtlәr
Digәr ev tәsәrrüfatları ilә münasibәtlәr
Sığorta tәşkilatları ilә münasibәtlәr
Kommersiya bankları ilә münasibәtlәr
Uzun müddәtә istifadә edilәn әmtәәlәrin әldә edilmәsi, mәnzil alınması vә s. üçün ehtiyat fondunun formalaşması
münasibәtlәri

478 Ev tәsәrrüfatının maliyyәsinә aid olan fikri seçin:

•

67/98

23.12.2016

•

ev tәsәrrüfatı maliyyә sisteminin müstәqil hәlqәsi olmaqla qeyri mәrkәzlәşmiş maliyyә sferasına aiddir
ev tәsәrrüfatı bәlәdiyyә maliyyәsinin tәrkib hissәsi olmaqlai mәrkәzlәşmiş maliyyә sferasına aiddir
variantların hamısı sәhvdir
ev tәsәrrüfatı büdcә sisteminin müstәqil hәlqәsi olmaqla mәrkәzlәşdirilmiş maliyyә sfedrasına aiddir
ev tәsәrrüfatı maliyyә sisteminin müstәqil hәlqәsi olmaqla mәrkәzlәşmiş maliyyә sferasına aiddir

479 Dövlәt ev tәsәrrüfatı büdcәsinin hәcminә әsaslı tәsir edir. Yanlış cavabı göstәrin:

•

müxtәlif ictimai nemәt vә xidmәtlәrin verilmәsi vasitәsilә
dövlәt qiymәtqoyma vasitәsilә
dövlәt sektorunda işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsi vasitәsilә
vergi sistemi vasitәsilә  ev tәsәrrüfatı vergi vә rüsumlar ödәyir vә digәr mәcburi ayırmalar edir
Dövlәt ev tәsәrrüfatı büdcәsinin hәcminә tәsir etmir.

480 Ev tәsәrrüfatının maliyyә resurslarının tәrkibinә daxildir:

•

yenidәn bölgü qaydasında daxil olmuş vәsait pensiya, müavinәt, büdcәdәn vә büdcәdәnkәnar sosial fondlardan
ssuda
xüsusi vәsait, yәni ailәnin hәr bir üzvü tәrәfindәn qazanılmış әmәk haqqı, yardımçıtәsәrrüfatdangәlir;
kommersiya fәaliyyәtindәn mәnfәәt;
Variantların hamısı doğrudur
bazarda formalaşmış vәsait  kredit formasında kredit tәşkilatlarından alınmış vәsait, dividentlәr vә faizlәr

481 Ev tәsәrrüfatının maliyyәsi haqqında deyilәnlәrdәn sәhv olanını göstәrin

•

Ev tәsәrrüfatı ölkәnin iqtisadiyyatı ilә qarşılıqlı әlaqәdә vә qarşılıqlı asılılıqda olur vә cәmiyyәtin sosialsiyasi
sabitliyi ilә şәrtlәnir.
Ev tәsәrrüfatı ictimai tәsәrrüfatda mәşğul olan vә mәşğul olmayan bütün muzdlu işçilәri, iri vә kiçik kapital,
torpaq, qiymәtli kağızlar sahiblәrini birlәşdirir.
Ev tәsәrrüfatlarının maliyyәsi obyektiv xarakter daşıyır vә xüsusi ictimai tәyinatlı iqtisadi münasibәtlәri ifadә edir.
Ev tәsәrrüfatı dedikdә, birgә yaşayan vә iqtisadi qәrar qәbul edәn, ümumi büdcәsi olan bir vә yaxud bir neçә
şәxslәr qrupu tәrәfindәn aparılan tәsәrrüfat başa düşülür.
Dövlәt maliyyә sisteminin mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondunu әks ertdirәn әn mühüm hәlqәsidir

482 İstifadә mәqsәdlәrinә görә ev tәsәrrüfatı xәrclәrinin hansı növlәri var :

•

xarici valyuta alınması;
istehlak xәrclәri (әmtәәlәrin alınmasına vә xidmәtlәrin ödәnilmәsinә);
mәcburi tәdiyyәlәrin vә müxtәlif mәcburi haqların ödәnilmәsi
bütün variantlar doğrudur
әmanәtlәrdә vә qiymәtli kağızlarda yığımlar;

483 Ev tәsәrrüfatı xәrclәrinin müntәzәmlik dәrәcәsinә görә hansı növlәri var:

•

birdәfәlik xәrclәr vә müntәzәm xәrclәr
tibbi xidmәtә xәrclәr vә sair xәrclәr
sosial xәrclәr
daimi xәrclәr vә әmanәtlәrdә vә qiymәtli kağızlarda yığımlar
gündәlik tәlabat xәrclәri vә birdәfәlik xәrclәr

484 Ev tәsәrrüfatının sahibkarlıq fәaliyyәtindәn daxil olan gәlirlәrinә hansı bәnd daxil deyil:

•

hüquqi şәxs kimi qeydiyyatdan keçәn vә keçmәyәn xüsusi bölmә müәssisәlәrinin әmtәәlәrin satışından, xidmәt
göstәrilmәsi vә işin yerinә yetirilmәsindәn mәnfәәt
mülkiyyәt hüququ әsasında vәtәndaşlara aid olan әmlakın satılmasından gәlirlәr;
a vә d variantları
şәxsi hәyatyanı tәsәrrüfat mәhsullarının müntәzәm satışından gәlirlәr;
Müqavilә şәrtlәrinin pozulmasına görә müәssisәyә daxil olan cәrimә, peniya, faizlәr vә s daxil olmalar.

485 Ev tәsәrrüfatında yaradılan fondlar hansılardır?
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•

pul vә yığım
büdcәdәnkәnar
heç biri
risk vә büdcәdәnkәnar
istehlak vә yığım

486 Ev tәsәrrüfatının maliyyәsinin mahiyyәti hansı bәnddә düzgün verilmişdir:

•

maliyyәnin nәzarәt funksiyasının reallaşdırma formasıdır.
dövlәt hakimiyyәti orqanları vә idarәlәri timsalında dövlәtlә hüquqi vә fiziki şәxslәr arasında dövlәtin kreditor,
borc alan vә zәmanәtçi kimi iştirak etdiyi iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusudur
ayrıayrı dövlәtlәr vә beynәlxalq maliyyә kredit tәşkilatları arasında idxalixrac әmәliyyatları vә kapitalın
beynәlxalq hәrәkәti prosesindә yaranan iqtisadi münasibәtlәrdir.
ev tәsәrrüfatının ayrıayrı üzvlәri tәrәfindәn hәyat tәlәbatlarını ödәmәk mәqsәdilә öz fәaliyyәtlәri prosesindә pul
vәsaitlәri fondlarının yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi üzrә hәyata keçirdiklәri iqtisadi pul münasibәtlәridir.
maliyyә münasibәtlәri sistemindә dövlәtin müvafiq strukturları tәrәfindәn hәyata keçirilәn maliyyә tәdbirlәrinin
mәcmusudur.

487 İqtisadi sistemdә ev tәsәrrüfatının rolu aşağıdakılardan hansıdır: 1) bazarda firmaların istehsal etdiklәri
әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin alıcısı kimi çıxış edir, hәmin firmalara istehsal amillәrini tәqdim edir 2) real vә
maliyyә aktivlәri almaqla iqtisadiyyatda formalaşan ümumi gәlirin bir hissәsini yığır 3)tәsәrrüfat vә
idarәetmә obyektlәrinin maliyyә fәaliyyәtinin vә onunla bağlı әmәliyyatların yoxlanmasını hәyata keçirir 4)
Dövlәt büdcәsi qarşısında, maliyyә öhdәlikçilәrinin tam vә vaxtında tәmin edilmәsi; 5) Büdcә kәsirinin
örtülmәsinin әsas maliyyә mәnbәyi kimi dövlәtin qarşılaşdığı vәsait qıtlığını aradan qaldırır;

•

4 vә 5
1 vә 3
2 vә 3
1 vә 2
3 vә 4

488 Ev tәsәrrüfatında aşağıdakı maliyyә münasibәtlәri baş verir:

•

maddi istehsalın vә ya xidmәt sahәlәrinin müxtәlif sferalarında işlәyәn vә ev tәsәrrüfatına nisbәtәn işverәn kimi
çıxış edәn müәssisәlәr ilә istehsal edilmiş mәcmu daxili mәhsulun bir hissәsinin dәyәr formada bölgüsü üzrә
münasibәtlәr
digәr ev tәsәrrüfatları ilә birgә pul fondlarının formalaşması vә istifadәsi üzrә münasibәtlәr
sığorta tәşkilatları ilә müxtәlif sığorta fondlarının formalaşdırılması vә istifadәsi üzrә münasibәtlәr
kommersiya bankları ilә istehsal krediti cәlb etmәk vә onların ödәnilmәsi bank hesablarında müvәqqәti azad pul
vәsaitlәrini yerlәşdirmәk üzrә münasibәtlәr
göstәrilәn variantların hamısı doğrudur

489 Büdcә tәşkilatlarının maliyyә planı necә adlanır?

•

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

490 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq yerli özünüidarәetmә orqanlarının
sәrәncamına daxil olan pul vәsaitlәridir

•

dövlәt müәssisәlәrinin gәlirlәri
yerli büdcәnin gәlirlәri
dövlәt gәlirlәri
dövlәt büdcәsinin gәlirlәri
ictimai tәşkilatların gәlirlәri

491 Dövlәt büdcәsindәn aşağıdakı funksional növlü xәrclәr maliyyәlәşdirilir:
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•

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

492 Yerli büdcәlәrdәn aşağıdakı funksional tәyinat xәrclәr maliyyәlәşdirilir:

•

müdafiә xәrclәri
bәlәdiyyәnin idarә edilmәsi xәrclәri
dövlәt investisiya proqramlarının hәyata keçirilmәsi
әsaslı tәdqiqatlar vә elmitexniki inkişafa yardım
bәlәdiyyәlәrә maliyyә yardımı

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

•

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

494 Dövlәt büdcәsinin әsaslı xәrclәrinә aiddir:

•

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

495 Dövlәt büdcәsinin cari xәrclәrinә aid edilmir:

•

pensiyalar
sәhmlәrin alınması xәrclәri
faiz üzrә ödәnişlәr
qrantlar
sosial müavinatlara xәrclәr

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

•

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

497 Büdcәdәn qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәk üçün ayrılan vәsait

•

sadalananların heç biri.
büdcә xәrclәri;
subsidiya
subvensiya
büdcә ssudası

498 Dövlәt vergilәrinin sayı neçәdir?

•

6.0
9.0
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13.0
4.0
7.0

499 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;

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

•

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

501 Birbaşa vergilәri göstәrin:

•

mәdәn vergisi, aksizlәr
mәnfәәt vergisi, fiziki şәxslәrin gәlir vergisi;
mәnfәәt vergisi, әlavә dәyәr vergisi;
mәnfәәt vergisi, aksizlәr;
mәdәn vergisi, fiziki şәxslәrin gәlir vergisi

502 Mәrkәzi vә yerli büdcәlәrin tәrtibi, baxılması, tәsdiqi vә icrası üzrә hakimiyyәt orqanlarının
qanunvericiliklә reqlamentlәşdirilmiş fәaliyyәti

•

büdcә siyasәti
büdcә prosesi
maliyyә siyasәti
nәzarәt prosesi
iqtisadi siyasәt

503 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә aid edilir:

•

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

504 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә daxil deyil:

•

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

505 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrini göstәrin:

•

heç biri.
әlavә dәyәr vergisi; fiziki şәxslәrin gәlir vergisi;
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әlavә dәyәr vergisi; fiziki şәxslәrin әmlak vergisi
әlavә dәyәr vergisi; fiziki şәxslәrin torpaq vergisi;
bәlәdiyyә müәssisәlәrinin mәnfәәt vergisi

506 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

507 Büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatına aid deyil:

•

dövlәt idarәetmә sektoru üzrә xәrclәr
büdcәlәr arasında transfertlәr.
idarәnin saxlanılması xәrclәri
әmәyin ödәnişi xәrclәri;
faizlәr üzrә ödәnişlәr

508 Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatına aiddir:

•

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

509 Büdcә xәrclәrinin funksional tәsnifatına aid deyil:

•

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

510 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);

511 Büdcәlәrarası münasibәtlәr aşağıdakı prinsiplәrә әsaslanır. Sәhv olanı göstәrin:

•

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

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

•

üfüqi büdcә nizamlaşdırılması
büdcәlәrarası münasibәtlәr
büdcә quruluşu
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büdcә sistemi
büdcә tәnzimlәnmәsi

513 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

514 Dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsinә, yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә
әvәzsiz verilәn maliyyә vәsaitidir.

•

heç biri.
subsidiya
büdcә krediti
subvensiya
büdcә ssudası

515 Mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin hәyata keçirilmәsi üçün dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan Muxtar
Respublikasının büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә verilәn, lakin hәmin mәqsәd üçün vә ya müәyyәn edilmiş
müddәtdә istifadә edilmәdikdә geri qaytarılan maliyyә vәsaitidir

•

büdcә krediti
subvensiya
dotasiya
subsidiya
büdcә ssudası;

516 Dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsinә, yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә,
yerli büdcәlәrdәn bәlәdiyyә tәşkilatlarına qaytarılmaq şәrti ilә il әrzindә müәyyәn müddәtә verilәn maliyyә
vәsaitidir

•

dotasiya
büdcә ssudası;
subvensiya
heç biri
subsidiya

517 Dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә, onların gәlir vә
xәrclәrini tәnzimlәmәk mәqsәdilә әvәzsiz verilәn maliyyә vәsaitidir

•

ssuda vә ya subvensiya
dotasiya
subvensiya
subsidiya
subsidiya vә ya subvensiya

518 Tәnzimlәyici gәlirlәrә aid edilmir:

•

büdcә ssudası.
sosial ayırmalar
subvensiya
dotasiya
subsidiya
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519 Büdcә qanunvericiliyinә uyğun olaraq tam vә ya qismәn müvafiq büdcәlәrә tәhkim edilәn gәlirlәr

•

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

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

•

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

521 Yerli özünüidarәetmә orqanlarının büdcә sәlahiyyәtlәrinә aid deyil:

•

yerli büdcәnin icrası
dövlәt xarici borcunun formalaşdırılması, ödәnilmәsi vә ona xidmәtin tәmin edilmәsi;
bәlәdiyyә gәlirlәrinin büdcәyә yönәldilmәsi qaydalarının müәyyәn edilmәsi;
yerli büdcәlәrin tәrtibi vә baxılması;
yerli büdcәlәrdәn maliyyә yardımının vә ssudaların verilmәsi

522 Maliyyә Nazirliyinin sәlahiyyәtlәrinә aiddir:

•

bәlәdiyyә qarşılıqlı әlaqәlәrinin hәyata keçirilmәsi qaydalarının müәyyәn edilmәsi
büdcә layihәsinin hazırlanması vә Milli Mәclisin müzakirәsinә tәqdim etmәsi
büdcә qanununun qәbul edilmәsi;
Büdcә layihәsini tәsdiq etmәk
büdcәnin icrası haqqında hesabatın müzakirәsi vә tәsdiqi

523 Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin büdcә sәlahiyyәtlәrinә aiddir:

•

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

524 Prossesual hüquqi normalarına aid deyil:

•

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

525 Azәrbaycan Respublikasında büdcә ili hansı dövrü әhatә edir?

•

1 yanvar31 dekabr
1 yanvar31 dekabr
1 aprel31 mart;
1 sentyabr31 avqust;
1 oktyabr30 sentyabr;

526 Büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrini göstәrin:
öz xәrcini ödәmә prinsipi, aparıcılıq prinsipi
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•

vahidlik prinsipi, aparıcılıq prinsipi;
tәsәrrüfat hesabı prinsipi, aşkarlıq prinsipi;
büdcәnin hәqiqiliyi prinsipi, aşkarlıq prinsipi;
özünümaliyyәlәşdirmә prinsipi, vahidlik prinsipi

527 Büdcә tәşkilatı dedikdı başa düşülür:

•

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

528 Maliyyәlәşdirilmәsi bilavasitә dövlәt büdcәsi hesabına hәyata keçirilәn tәşkilatlar:

•

sadalananların hәr biri
büdcә tәşkilatı
unitar tәşkilatlar
dövlәt müәssisәlәri;
ictimai tәşkilat

529 Büdcә quruluşuna daxildir:

•

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

530 Büdcәdәnkәnar әmәliyyatlar dedikdә nә başa düşülür?

•

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

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

•

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

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

•

2011.0
2002.0
2001.0
2003.0
2012.0

533 Büdcә sisteminin qurulması prinsiplәrinә aid deyil:

•

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

534 Federativ dövlәtlәrin büdcә sistemi neçә sәviyyәdәn ibarәtdir ?

•

2 vә ya3
3.0
2.0
1.0
4.0

535 Büdcә quruluşu nәyi ifadә edir

•

bütün cavablar doğrudur.
büdcә sisteminin qurulması, onun tәşkili vә büdcә tәsnifatı
büdcә sisteminin vahidliyini;
büdcә sisteminin aşkarlıq prinsipini
ayrıayrı büdcә hәlqәlәrinin müstәqilliyini

536 Büdcәnin funksiyalarına aid deyil:

•

sosial siyasәtin maliyyә tәminatı;
Sәhmdar Cәmiyyәtlәrinin borc öhdәliklәrinin yerinә yrtirilmәsi
iqtisadiyyatın tәzimlәnmәsi vә hәvәslәndirilmәsi funksiyası;
ÜDMnin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi;
nәzarәt funksiyası;

537 Dövlәtin әsas maliyyә planı hansıdır?

•

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

538 Büdcәnin maddi mәnada rolu ifadә olunur: sәhv olanı göstәrin

•

dövlәt gәlirlәrinin topladığı әsas fondlardır.
Gәlir vә xәrclәrin proqnozlaşdırılması
dövlәtin inzibati әrazi qurumlarının fәaliyyәtinin maliyyә mәnbәyidir;
dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin әsas maliyyә mәnbәyidir;
ÜDMnin dәyәrinin dövlәtin әlindә cәmlәnәn hissәsidir;

539 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

540 Dövlәt büdcәsinin layihәsini hansı tәşkilat hazırlayır?

•

Nazirlәr Kabineti
Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Milli Mәclis
Prezident Aparatı
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541 Aşağıdakılardan hansı büdcә münasibәtlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Büdcәnin tәşkili prosesindә әmәlә gәlir
Müәssisәlәr arasında münasibәtlәr
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.

542 Büdcә prosesinin subyektlәri arasında büdcәhüquq münasibәtlәri nә vaxt yarana bilәr?

•

Gәlirlәrin formalaşması vә büdcә vәsitinin istifadәsi zamanı
Subyektlәrin qarşılıqlı fәaliyyәti zamanı
Subyektlәr hüquq vә vәzifәlәrindәn azad olunduqları zaman
Subyektlәr qanunvericiliyә әmәl etmәdiklәri zaman
Maliyyә münasibәtlәri yaranan zaman

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

•

Beynәlxalq tәşkilatlar
Qanunverici orqanlar
Maliyyә idarәlәri
Büdcәdәnkәnar fondlar
Yerlәrdә icra hakimiyyәtlәri

544 Büdcә hüquq normalarını necә qruplaşdırmaq olar?

•

beüdcәnin gәlir istiqamәtlәrinә görә
maddi vә prosessual normalara görә
material normalarla
inzibati normalarla
büdcәnin xәrc istiqamәtlәrinә görә

545 Büdcә hüququnun maddi normalarına aid olanı göstәrin

•

Doğru cavab yoxdur
Gәlirlәrin büdcәlәr arasında bölgüsü
büdcәnin icrası haqqında hesabatın tәsdiqi
büdcәnin müzakirәsi
büdcәnin layihәsinin tәrtibi

546 Hansı münasibәtlәr büdcәnin prossesual hüququna aiddir

•

Әmәmk haqqı normalarının müәyyәn edilmәsi
Büdcәnin müzakirәsi
Gәlirlәrin büdcәlәr arasında bölgüsü
Xәrc normalarının müәyyәn olunması
Büdcәnin kәsir mәblәğinin müәyyәn olunması

547 Minimal büdcә anlayışı tәtbiq edilir?

•

Heç biri
Yerli büdcәlәrә münasibәtdә
Müәssisә büdcәsinә münasibәtdә
Dövlәt büdcәsinә münasibәtdә
Ailә büdcәsinә münasibәtdә

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

•

Vergilәr Nazirliyi
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•

Milli Mәclis
Prezident
Nazirliklәr
Nazirlәr Kabineti

549 Büdcә gәlirlәri ibarәtdir?

•

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

550 Büdcә  maliyyә plan aktı kimi?

•

Heç biri
Universal maliyyә plan aktıdır
Qeyri real maliyyә plan aktıdır
Әvәzsiz maliyyә plan aktıdır
Yeganә maliyyә plan aktıdır

551 Dövlәt büdcәsi әks etdirir?

•

Heç biri
Gәlir vә xәrclәr arasındakı balansı
Xәrclәrin istifadәsini
Vergilәrin cәlb olunmasını
Gәlirlәrin hansı mәnbәlәrdәn cәlb olunduğunu

552 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

553 Büdcә münasibәtlәri hansı subyektlәr arasında yarana bilәr?

•

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

554 Nәzarәt funksiyasına aid olan әlamәti göstәrin

•

tәhsil vә mәdәniyyәt idarәlәrinin fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi.
Müәyyәn olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün konkret tәdbirlәr hәyata keçirilmәsi
Milli gәlirin bir hissәsinin ayrıayrı sahәlәr üzrә yenidәn bölüşdürülmәsini hәyata keçirmәk
İstehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Vergilәr sistemi vasitәsilә iqtisadiyyatın vә investisiyanın tәnzimlәnmәsini hәyata keçirmәk

555 Büdcәnin bölüşdürücü funksiyasının mahiyyәti?

•

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

556 Aşağıdakılardan hansı büdcәnin әsas funksiyalarına aid deyil?

•

Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә istifadәsi üzәrindә nәzarәt etmәk
Müәssisәlәrin gәlir vә xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi
Dövlәtin sosial siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin maliyyә tәminatı
Ümumi Daxili Mәhsulun vә Milli Gәlirin bölgüsü
İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi vә stimullaşdırılması

557 Büdcәlәrarası münasibәtlәr hansı qanunvericilik aktı ilә tәnzimlәnir?

•

AR "Dövlәt borcu" haqqında Qanunla
"Büdcә sistemi" AR haqqında Qanunu ilә
Büdcә Mәcәllәsi ilә
AR Vergi Mәcәllәsi ilә
AR "Bәlәdiyyә maliyyәsi" haqqında Qanun ilә

558 Büdcә gәlirlәrinin әsas hissәsini hansı vәsait tutur?

•

Sosial ödәnişlәr
Vergili gәlirlәr
Qeyri – vergi gәlirlәri
Әsaslı ödәnişlәr
Transfertlәr

559 Büdcә sisteminin tәşkili prinsipi hansılardır?

•

әdalәtlilik
vahidlik
universallıq
mәrkәzilik
mәrkәzilik, universallıq

560 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

561 Azәrbaycan Respublikasında büdcә sistemi neçә sәviyyәdәn ibarәtdir vә hansılardır?

•

2; bәlәdiyyәlәrin büdcәsi vә yerli büdcә
3; dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MR. büdcәsi, bәlәdiyyәlәrin büdcәsi
2; dövlәt büdcәsi vә yerli büdcә
3; müәssisәlәrin büdcәlәri, yerli büdcә, dövlәt büdcәsi
1;bәlәdiyyәlәrin büdcәlәri

562 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri nәdәn ibarәtdir?

•

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

563 Büdcә  vergi siyasәtinә aiddir:
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•

iqtisadi siyasәt
fiskal siyasәt
maliyyә siyasәti
pulkredit siyasәti
gömrük siyasәti

564 Büdcә sistemi hansı prinsipә әsaslanır:

•

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

565 Büdcә sistemi dedikdә nә başa düşülür ?

•

mәrkәzlәşdirilmiş fondlar
büdcәlәrin mәcmusu
büdcә tәşkilatları
büdcә münasibәtlәri
maliyyә sistemi

566 Maddi mәzmununa görә büdcә

•

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

567 Büdcәnin mahiyyәtinin açıqlanmasına aşağıdakılardan biri aid deyil

•

Hüquqi
Nәzәri
Sosial –iqtisadi
İqtisadi
Maddi

568 Büdcә anlayışını necә ifadә etmәk olar?

•

Maliyyә mexanizmidir
Әsas maliyyә sәnәdidir
Maliyyә çatışmazlığıdır
Maliyyә vәsaitidir
Әsas maliyyә siytasәtidir

569 Yerli büdcәlәrin (bәlәdiyyә büdcәlәrinin) tarazlaşdırılması üçün istifadә olunur:

•

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

570 Xüsusi gәlirlәrin tәsnifatına aiddir?

•

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

571 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

572 Aşağıdakılardan hansı büdcә sisteminin tәşkili prinsiplәrinә aid deyil?

•

Aşkarlıq vә hәqiqilik prinsipi
Büdcә vәsaitlәrindәn istifadәnin mәqsәddәn kәnarlaşdırılması
Müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin müstәqilliyi
Büdcә sisteminin vahidliyi
Büdcәlәrin xәrclәrinin ödәnilmәsinin ümumiliyi

573 Aşağıdakılardan biri büdcә quruluşuna daxil deyil

•

Neft fondu
İcmal büdcә
Büdcә tәsnifatı
Büdcә sistemi
Büdcәlәrin tәşkili prinsiplәri

574 Büdcә quruluşu nәdir?

•

Büdcә planının hazırlanması, büdcә vәsaitlәrinin mәqsәdyönlü xәrclәnmәsinin tәmin edilmәsi
Büdcә sisteminin hәlqәlәri arasında qarşılıqlı maliyyә әlaqәlәrinin tәşkili, büdcә vәsaitlәrinin formalaşması vә
istifadәsi
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

575 Unitar vә federativ dövlәtlәrin büdcә sistemindә aradakı fәrq nәdәn ibarәtdir?

•

Unitar dövlәtlәrdә büdcәlәrin üzvlük haqları hesabına formalaşması
Federativ dövlәtlәrdә federasiya üzvlәrinin büdcәlәrinin olması
Unitar dövlәtlәrdә әyalәtlәrin büdcәlәrinin ayrı olması
Federativ dövlәtlәrin mәrkәzi büdcәsinin olmaması
Unitar dövlәtlәrdә yerli büdcәlәrin olması

576 Unitar dövlәtlәrin büdcә sistemi neçә sәviyyәdәn ibarәtdir?

•

5.0
4.0
1.0
2.0
3.0

577 Federativ dövlәtin mahiyyәtini izah edin

•

tәrkibindә dövlәt vә ya bir neçә dövlәt qurumları olan dövlәtdir
tәrkibindә digәr dövlәtlәr vә dövlәt qurumları olmayan dövlәtdir
siyasi, iqtisadi vә hәrbi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün yaradılmış dövlәtdir
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün yaradılmış dövlәtdir
büdcә sәviyyәlәrinin müstәqil vә onların gәlirlәri vә xәrclәri yuxarı büdcәlәrә daxil olmayan dövlәtdir
81/98

23.12.2016

578 Unitar dövlәtlәrin xüsusiyyәti aşağıdakılardan hansıdır?

•

büdcә sәviyyәlәrinin müstәqil vә onların gәlirlәri vә xәrclәri yuxarı büdcәlәrә daxil olmayan dövlәtdir
mәqsәdlәrә tәrkibindә digәr dövlәtlәr vә dövlәt qurumları olmayan dövlәtdir nail olmaq üçün yaradılmış dövlәtdir
tәrkibindә dövlәt vә ya bir neçә dövlәt qurumları olan dövlәtdir
tәrkibindә digәr dövlәtlәr vә dövlәt qurumları olmayan dövlәtdir
siyasi, iqtisadi vә hәrbi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün yaradılmış dövlәtdir

579 Aşağıdakılardan dövlәt quruluşuna aid olanları seç. 1/ Unitar 2/Konfederativ 3/Demokratik 4/Planlı
iqtisadiyyat 5/Federativ 6/Bazar iqtisadiyyatı

•

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

580 İqtisadiyyatın hansı sahәlәrindә dövriyyә vәsaitlәrinin tәşkili mәnbәlәrindә borc alınan vәsaitlәr böyük
xüsusi çәkini tәşkil edir?

•

sәnaye
nәqliyyat
kәnd tәsәrrüfatı
tikinti
rabitә

581 Müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaiti hansı mәnbәlәrdәn tamamlanır?

•

qısamüddәt kredit
mәnfәәt
amortizasiya ayrımları
möhkәm passivlәr
nizamnamә kapitalı

582 Müәssisәlәrdә dövriyyә vәsaitinin normalaşması hansı sәnәdә әsaslanır?

•

şaxmat balansı
uçot mәlumatları
istehsal xәrclәri smetası
hesabat balansı
maliyyә planı

583 Müәssisәdә dövriyyә kapitalının idarәolunması nәyi nәzәrdә tutur?

•

dövriyyә vәsaitinin istehlakını
debitor borclarını
kreditor borclarını
xüsusi dövriyyә vәsaitinә tәlәbatın hesablanmasını
normallaşdırılmayan vәsaitin müәyyәn edilmәsini

584 Material aktivlәr necә adlanır?

•

qeyrimaterial aktivlәr
әsas vә dövriyyә aktivlәri
cariv ә qeyrimaterial aktivlәr
maliyyә qoyuluşları
maliyyә aktivlәri

585 Müәssisәdә material ehtiyatları istehsalın hansı sferasında yerlәşir?
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•

alıcılara malların yola salınmasında
ambarda
satış ambarında
istehsalda
tәdavül sferasında

586 Tәkrar istehsal prosesindә yerlәşdirilmәsinә görә dövriyyә kapitalı hansı fondlara ayrılır?

•

dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә
qeyrimaterial aktivlәrә
tәdavül formalarına vә dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә
әsas vә dövriyyә fondlarına
istehsal vә tәdavül dövriyyә fondlarına

587 Müәssisәnin cari dövriyyәsinә daxil olan borc kapitalına nә daxildir?

•

möhkәm passivlәr
uzunmüddәtli kreditlәr
qısa vә uzunmüddәtli kreditlәr
qısamüddәtli kreditlәr
uzunmüddәtli kreditor borcları

588 Özәllәşdirilmiş müәssisәlәr öz xüsusi dövriyyә kapitalını başqa müәssisәlәrә sata bilәrmi?

•

sata vә ya bağışlaya bilmәz
sata bilәr, sata bilmәz
sata bilmәz
sata, bağışlaya vә verә bilәr
bağışlaya balmәz

589 cari aktivlәrә investisiya olunan vәsaitlәr necә adlanır?

•

uzunmüddәtli investisiyalar
dövriyyә kapitalı
qeyrimaterial aktivlәr
dövriyyәdәnkәnar kapital
әsas kapital

590 Müәssisә hansı mәrkәzlәşdirilmiş pul fonduna sosial ayırmalar ödәyir?

•

pensiya fonduna
DSMF
ssuda fonduna
dövlәt büdcәsinә
әhalinin mәşğulluq fonduna

591 Müәssiәnin maliyyә mexanizminә daxil olan maliyyә alәtlәrini göstәr

•

vergiqoyma
vergi, faiz, mәnfәәt, dividend
normativhüquqi baza
maliyyәlәşmә, kreditlәşmә, sığortalama
tәnzimlәmә

592 Öz xәrcini ödәmәnin tәrkibinә hansı xәrclәr daxildir?

•

iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarının tәşkili
mәhsul istehsalı vә satışı xәrclәri
ӘDV, tam maya dәyәri
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mәnfәәt vergii, sadәlәş
İstehsal xәrclәri, aksizlәr

593 Ayrıayrı çeşidlәr üzrә rentabelliyin müәyyәn edilmәsi üçün istifadә olunan göstәricilәr

•

dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin dәyәri, qiymәt, maya dәyәri
qiymәt, maya dәyәri
qiymәt, satılan tam maya dәyәri, әsas fondların orta illik dәyәri
istehsal fondlarının dәyәri, balans mәnfәәti
cari aktivlәrin dәyәri, maya dәyәri

594 Müәssisәdә xәrclәrin rentabelliyi hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?

•

balans mәnfәәti, tam maya dәyәri
satışdan әldә edilәn mәnfәәt, satılan mәhsulun tam maya dәyәri
xalis mәnfәәt, maya dәyәri
mәnfәәt, kommersiya xәrclәri
xalis mәnfәәt, istehsal maya dәyәri

595 Müәssisә maliyyә intizamını pozarsa ona tәtbiq edilәn cәrimә hansı vәsaitdәn ödәnilmәlidir?

•

maliyyә әmәliyyatlarından gәlir
xalis mәnfәәt
sair satışdan әldә edilәn glir
satışdan әldә edilәn gәlir
balans mәnfәәti

596 Aksizlәrin ödәnilmә mәnbәyini göstәr

•

ümumi mәnfәәt
işçilәrin әmәkhaqqı
müәssisәnin satışından gәlir
xalis mәnfәәt
sair satışdan gәlir

597 Müәssisәdә maliyyәnin idarә olunması subyektini göstәr

•

sığorta şirkәti
menecment
mühasibatlıq
auditor tәşkilatı
vergi xidmәti

598 Müәssisәdә mәnfәәt vә amortizasiya әyrımları hesabına hansı pul fondu yaradılır?

•

amortizasiya fondu
yığım fondu
istehlak fondu
ehtiyat fondu
әmәkhaqqı fondu

599 Satışdankәnar xәrclәrin elementlәri

•

amortizasiya ayrımları
maliyyә sanksiyalarına görә xәrclәr, cari ildә aşkar edilәn keçәn illәrin zәrәri
reklam xәrclәri
qablaşdırmaxәrclәri
nәqliyyat xәrclәri
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600 Müәssisәdә tәmir tәsәrrüfatından daxil olan gәlirlәr hansı gәlir qrupuna daxildir?

•

әmәliyyatlardan gәlir
sair satışdan gәlir
investisiya fәaliyyәtindәn әldә edilәn
satışdan әldә edilәn gәlir
maliyyә fәaliyyәtindәn gәlir

601 Müәssidә uzunmüddәtli investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi üçün tәşkil olunan pul fondu

•

valyuta fondu
yığım fondu
ehtiyat fondu
istehlak fondu
tәmir fondu

602 Balans mәnfәәtin bölüşdürülmәsindә iştirak edәn xәrc.

•

cәrimәlәrin ödәnilmәsi
mәnfәәt vergisi
yığım fondu
isehlak fondu
ehtiyat fondu

603 Müәssisәnin bölüşdürülmәyәn mәnfәәti hesabına ödәnilәn xәrc

•

mәhsul satışı ilә әlaqәdar xәrclәr
yığım fondu
mәhsul istehsalı xәrclәri
mәnfәәt vergisi
kommersiya xәrclәri

604 Müәssisә hansı göstәriciyә görә faizlә DSMF ayırmalar köçürür?

•

istehlak fonduna görә
әmәkhaqqı fonduna görә
mәnfәәtә görә
mәhsul satışından gәlirә görә
ehtiyat fonduna görә

605 Müәssisәlәrdә maliyyә әmәliyyatları üzәrindә әvvәlcәdәn nәzarәt kim iәrәfindәn aparılır?

•

auditor
baş mühasib
menecer
müәssisә rәhbәri
iqtisadçı

606 Müәssisәdә bütün maliyyә әmәliyyatları başa çatdıqdan sonra onun fәaliyyәti nәzarәtin hansı metodu ilә
yoxlanılır?

•

baxış
tәftiş
tәhlil, baxış
siyahıya alma
monitorinq

607 Tәsәrrüfat subyektlәrindә yaradılan dәyәrin hansı hissәsi birinci növbәdә bölünür?
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•

valyuta fondu
faliyyәtin adi növlәrindәn әldә edilәn gәlir
balans mәnfәәti
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
ehtiyat fondu

608 Müәssisәdә maliyyә ehtiyatı fondunai mәnfәәtin hansı hissәsindәn hәr il ayırma köçürülür?

•

ümumi mәnfәәt, xalis mәnfәәt
xalis mәnfәәt
vergiyә cәlb olunmayan әnfәәt
balans mәnfәәti
xalis mәnfәәt

609 Müәssisәdә işçilәri onun fәaliyyәtinin nәticәlәri üçün maraqlandırmaqdan otru hansı fond yaradılır?

•

ehtiyat fondu
istehlak fondu
yığım fondu
әmәkhaqqı fondu
valyuta fondu

610 Yenidәnbölüşdürmә yolu ilә müәssisәnin maliyyә resurslarına daxil olan vәsaitlәr

•

amortizasiya ayrımları
qısamüddәtli kreditlәr, sığorta mәblәği
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
mәnfәәt
möhkәm passivlәr

611 Mәnfәәt vergisiinn ödәnilmә mәnbәyini göstәr

•

satışdan әldә edilәn mәnfәәt
vergiyә cәlbolunan mәnfәәt
xalis mәnfәәt
balans mәnfәәti
müәssisӘnin sәrәncamında qalan mәnfәәt

612 Qeyrisәnaye xarakterli mәhsul (iş vә xidmәtlәr) satışından gәlirin elementini göstәr.

•

mәhsul satışından gәlir
tәmir tәsәrrüfatından gәlir
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir
әmәkhaqqı
aortizasiya ayırımları

613 Sabit xәrclәr müәssisәdә hansı göstәriciyә daxil edilir?

•

qiymәtә
tam maya dәyәrinә
mәnfәәtә
istehsal maya dәyәrinә
rentabelliyә

614 Dәyişәn xәrclәrin hәcmi müәssisәdә hәnsı göstәricidәn asılıdır?

•

hesabat balansından
istehsal planından
maya planından
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maya dәyәrindәn
mәnfәәtdәn

615 İstehsal maya dәyәrinә daxil olan dәyişәn xәrclәri göstәr

•

ümumzavod xәrclәri
material, yanacaq , enerci xәrclәri
nәqliyyat xәrclәri
reklam xәrclәri
anbar xәrclәri

616 Müәssisәlәrdә mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar olmayan xәrclәri göstәr

•

maliyyә ehtiyatı
sosial xәrclәr
istehlak fondu
material xәrclәri
vergilәr

617 Müәssisәnin maliyyә resurslarında borc alınmış vә cәlb olunmuş mәnbәlәri göstәr

•

sığorta mәnbәlәri
uzunmüddәtli kredit vә vaxtı keçmiş kreditor borcları
mәnfәәt
büdcә vәsaiti
amortizasiya ayrımları

618 Mikro sәviyyәdә pul vәsaiti fondlarının formalaşması vә istifadәsinin forma vә metodlarının mәcmuu
nәyi ifadә edir?

•

müәssisәnin pul fondları
müәssisәnin maliyyә mexanizmi
büdcә münasibәtlәri
büdcә
büdcә mexanixmi

619 Maliyyә vasitәsi ilә müәssisәlәrdә bölgü obyektini nә tәşkil edir?

•

kredit fondları
mәcmuu daxili mәhsulun dәyәri
әhalinin gәlirlәri
istehsal fondları
istehsal vә qeyriistehsal fondlar

620 Maliyyәnin mahiyyәtini göstәr

•

vәtәdaşların pul vәsaitidir
makro vә mikro sәviyyәlәrdә pul vәsaiti fondlarının formalaşması, bölüşdürülmәsi vә istifadәsi ilә әlaqәdar pul
münasibәtlәridir
dövlәtin pul vәsaitidir
pul vәsaitlәri fondlarının mәcmusudur
müәssisәnin pul vәsaiti fondudur

621 Hesabat (baza) dövrünün rentabelliyinin hesablanması qaydası necәdir?
baza mәnfәәti vurulsun baza maya dәyәrinә
baza maya dәyәri çıxılsın, baza mәnfәәti
baza maya dәyәrinә baza mәnfәәtinә nisbәti kimi
baza mәnfәәti çıxılsın tam maya dәyәri

•
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•

baza mәnfәәtinin baza maya dәyәrinә nisbәti kimi

622 Müәssisәlәrdә sair satışdan әldә edilәn mәnfәәtin tәrkibi hansı istiqamәtlәrdә formalaşır?

•

maliyyә fәaliyyәtindәn
nәqliyyat, tәmir, tikinti vә s. Tәsәrrüfatlardan
satışdankәnar әmәliyyatlardan
әsas iş fәaliyyәtindәn
maliyyә sanksiyalaına görә daxil olmalardan

623 Müәssisәdә tәdavül sferasında mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amil hansıdır?

•

sex xәrclәri
kommersiya xәrclәri
bitmәmiş istehsalla әlaqәdar xәrclәr
material xәrclәri
nәqliyyat vә material xәrclәri

624 Müasir dövrdә müәssisәlәrdә mәnfәtin formalaşma mәnbәlәrini göstәr:

•

әmәliyyatlardan, vergilәrdәn
innovasiya fәaliyyәtindәn; әsas iş fәaliyyәtindәn; inhisarçılıqdan
maliyyә fәaliyyәtindәn başqa myüәssisәlәrә ödәnilәn cәrimәlәr
satışdan әldә edilәn mәnfәәt, faizlәr
satışdankәnar әmәliyyatlardan, ӘDV

625 Müәssisәnin sәrәncamında qalan xalis mәnfәәt necә adlanır?

•

satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
satışdan gәlir
ümumi gәlir
balans mәnfәәt

626 Sosial vergilәrin ödәnilmә mәnbәyini göstәr

•

sair satışdan gәlir
mәhsul satışından gәlir
balans mәnfәәti
xalis mәnfәәt
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlirlәr

627 Müәssisәlәrdә әsas vәsaitlәrin kateqoriyaları üzrә illik amortizasiya normaları hansı Qanun әsasıda
tәsdiq olunmuşdur?

•

«Sәhmdar cәmiyyәti haqqında » AR Qanunu
AR Vergi Mәcәllәsi
»Müәssisәlәr haqqında» AR Qanunu
«Büdcә sistemi haqqında» AR Qanunu
«Bank vә bank fәaliyyәti haqqında» AR Qanunu

628 Müәssisәlәrdә әsaslı tәmir ilә әlaqәdar xәrclәr hansı xәrc qrupuna daxildir?

•

mәhsul satışı ilә әlaqәdar xәrclәr
istehsal maya dәyәri
investisiya xәrclәri
maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәr
mәcburi xәrclәr
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629 Mәhsulun istehsal maya dәyәrinә daxil olmayan xәrclәri göstәr.

•

amortizasiya ayrımları
nәqliyyat xәrclәri, qablaşdırma xәrclәri
istehsal işçilәrinin әmәkhaqqı
material, kömәkçi material
enerci xәrclәri

630 Müәssisәdә mәhsulun tam maya dәyәri hansı elementlәrdәn ibarәtdir?

•

kommersiya xәrclәri, idarәetmә xәrclәri
mәnfәәt, maya dәyәri, istehsaldan kәnar xәrclәr
mәnfәәt, maya dәyәri, ӘDV
istehsal, maya dәyәri, kommersiya xәrclәri, idarәetmә xәrclәri
mәnfәәt, maya dәyәri, kommersiya xәrclәri

631 Müәssisәnin mәcburi xәrclәrinә daxil olmayan xәrci göstәr.

•

kreditәr üçün faizlәr
istehsal işçilәrinin әmәkhaqqı
mәnfәәt vergisi
sosial vergilәr
faizlәr, cәrimәlәr

632 Müqavilә şәrtlәrinin pozulmasına görә tәtbiq olunan maliyyә sanksiyaları ilә әlaqәdar cәrimәlәr
müәssisәdә hansı xәrc qrupuna daxil edilir?

•

ümumzavod xәrclәri
satışdankәnar әmәliyyatlarla әlaqәdar xәrclәr
әsas iş fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәr
istehsaldankәnar xәrclәr
fövqәladә xәrclәr

633 Müәssisәlәrdә adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәr hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?

•

yenidәn bölüşdürülmә yolu ilә daxil olan vәsaitlәr
mәhsul satışında gәlir
baş idarәnin vәsaiti
uzunmüddәtli kreditlәr
mәnfәәt

634 Müәssisәdә mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar xәrclәr hansı xәrc qrupuna daxildir?

•

fәaliyyәtin adi növü ilә әlaqәdar xәrclәr
mәcburi xәrclәr
geniş tәkrar istehsalla әlaqәdar xәrclәr
fövqaladә xәrclәr
sosial xәrclәr

635 Müәssisәdә xәrclәrin idarә olunması predmetinә aid deyil

•

ümumizavod xәrclәri
mәhsul satışından әldәedilәn gәlir
dolayı xәrclәr
istehsal xәrclәri
maya dәyәri

636 Müәssisәnin xәrclәrinin idarәolunması sisteminin funksiyalarına aid olmayan funksiyanı göstәr.
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•

mәhsul istehsalı vә satışı xәrclәrinin tәhlili
xәrclәr üzәrindә dövlәt maliyyә nәzarәtinin aparılması
xәrclәrin normallaşdırılması
xәrclәrin planlaşdırılması
istehsal xәrclәrin uçotu

637 Nağdsız hesablamaların hansı forması maliyyә sanksiyası formasında çıxış edir?

•

inkasso tapşırığı
akkreditiv
ödәmә tәlәbnamәsi
hesablama çeki
inkasso

638 Nağdsız hesablamaların hansı forması kommersiya krediti formasında çıxış edir?

•

akkreditiv
veksel
ödәmә tapşırığı
ödәmә tәlәbnamәsi
çeklәr

639 Müәssisәlәr (alıcılar) müntәzәm olaraq ödәmә intizamını pozarlarsa, o zaman hansı hesablama
formasından istifadә edilir?

•

ödәmә tapşırığı
akkreditiv
inkasso
veksel
çek

640 Alıcılarda mәhsul mühafizәdә olan mallar nә zaman yaranır?

•

müәssisәnin maliyyә vәziyyәti pis olduqda
malın dәyәrinin ödәnilmәsindәn әsaslandırılmış imtina edildikdә
malın dәyәrinin ödәnilmәsi gecikdirildikdә
malın dәyәriödәnildikdә
malın dәyәri hissәhissә ödәnildikdә

641 Müәssisәdә әmtәәlik mәhsulun hәcmi vә tәrkibi nәyin әsasında müәyyәn edilir?

•

biznes plan, istehsal planı
istehsal planı, dövlәt sifarişi, alıcılarla bağlanmış müqavilә
biznes planı
malyyә planı
istehsal planı

642 Satışdan әldә edilәn gәlirin hesablanmasının birbaşa metodunda hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

maya dәyәri, qiymәt, keçici әmtәә qalıqlarının hәcmi
satışın hәcmi, qiymәt
malın miqdarı
qiymәt
әmtәәlik mәhsulun hәcmi, qiymәt

643 Müәssisәlәrdә maksimum sәviyyәdә qiymәt nәyә әsasәn müәyyәn edilә bilәr?

•

maya dәyәrinin aşağı salınması üçün
tәlәb әsasında
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gәlirin artması üçün
mәnfәәtin artması üçün
xәrclәrә qәnaәt üçün

644 Mәhsulun topdan satış qiymәtlәrinin tәrkibi necә formalaşır?

•

tam maya dәyәri, ticarәt güzәşti, ticarәt әlavәsi
plan tam maya dәyәri, plan mәnfәәti
tam maya dәyәri, әlavә dәyәr vergisi
maya dәyәri, mәnfәәt, aksizlәr
istehsal maya dәyәri, ӘDV, ticarәt güzәştlәri

645 Satışdan әldә edilәn gәlirin sәviyyәsinә müәssisәnin fәaliyyәtindәn asılı olmayan hansı amil tәsir göstәrә
bilәr?

•

istehsalın hәcmi
tәchizat şәrtlәrinin pozulması
mәhsulun keyfiyyәti
müqavilә qiymәtlәri
istehsalın ritmikliyi

646 Müәssisәdә istehsal sferasında satışdan әldә edilәn gәlirin sәviyyәsinә hansı amil tәsir göstәrir?

•

sadalananların hamısı
mәhsulun çeşidi, keyfiyyәti tәchizat şәrtlәrinin pozulması
hesablama formaları
hesablama sәnәdlәrinin rәsmilәşdirilmәsi vaxtı
reklam xәrclәri

647 Müasir dövrdә müәssisәnin iş fәaliyyәtinin nәticәlәri hansı göstәrici ilә qiymәtlәndirilir?

•

dövriyyә kapitalından istifadә
vergilәrin ödәnilmәsi
qiymәt
mәhsul satışından mәnfәәt
әsas fondlardan istifadә

648 Müәsisәnin maliyyә vәziyyәtinin sabitliyi nәdәn aslıdır?

•

büdcәyә vergilәrin köçürülmәsindәn
satışdan gәlirin daxil olmasından
malların alıcıları yola salmasından
istehsal planının yerinә yetirilmәsindәn
banklarla hesablaşmalardan

649 Müәssisәdә vәsaitlәrin bir dövriyyәsinin tam başa çatması nә zaman baş verir?

•

alıcılar tәrәfindәn malmaterial qiymәtlәrinin dәyәri vaxtında ödәnilmәdikdә
satış mәhsul üçün pul vәsaitinin әsas cari hesabına daxil olduqda
satış başa çatdıqda
istehsal başa çatdıqda
materiallar istehsala verildikdә

650 Müәssisәdә birbaşa xәrclәr hansı xәrclәrә daxil edilir?

•

ümumi zavod xәrclәrinә
istehsal maya dәyәrinә
kommersiya xәrclәrinә
maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәrә
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maya dәyәrinә

651 Müәssisәnin fәaliyyәtinin adi növlәrindәn gәlirlәrinә aid olmayanı göstәr

•

satıcılara olan borcun ödәnilmәsi
sair satışından gәlir
amortizasiya ayırmaları
әsas iş fәaliyyәtindәn gәlir
DSMF götürmәlәr

652 Müәssisәlәrdә gәlirin idarәolunması prosesi hansı mәrhәlәlәri әhatә edir?

•

inzibati idarә heyәtinin әmәkhaqqının hesablanması
planlaşma, operativ idarә olunma, nәzarәt
mәhsul istehsalı
bank tәrәfindәn kreditin verilmәsi
dövlәt büdcәsinә vergilәrin götürülmәsi

653 Müәssisәdә dәyәr ölçüsündә buraxılan mәhsulun hәcmini xarakterizә edәn göstәrici hansıdır?

•

bitmәmiş istehsal
satılmış mәhsul
alıcıda mәhsul mühafizәdә olan mallar
materiallar
әsas fondlar

654 Tәdiyyә balansının dövlәtlәrarası tәnzimlәmә metoduna aid deyildir:

•

beynәlxalq tәşkilatların kreditlәri
qiymәtli kağızların satışı
ikitәrәflı hökumәt kreditlәri
dövlәt tәrәfindәn ixracın kreditlәşdirmәsi şәrtlәrinin uzlaşdırılması
mәrkәzi bankların svop әmәliyyatlarına görә qısamüddәtli qarşılıqlı kreditlәri

655 Beynәlxalq maliyyә münasibәtlәrinin nәticә etibarilә әn sәmәrәli sahәsinә aiddir:

•

sığorta bazarı
qiymәtlı kağızlar bazarı
kredit bazarı
beynәlxalq әmtәә dövriyyәsi
valyuta bazarı

656 Beynәlxalq valyuta fondunun mәqsәdlәrinә nә aid deyildir:

•

tәdiyyә balansında baş vermiş pozuntularin aradan qaldırilması üçün üzv olanların fondun resurslarından
istifadәsini tәmin etmәk
üzv ölkәlәrin tәsәrrüfat sahәlәrinin yenidәnqurulmasına vә inkişafına yardım etmәk;
beynәlxalq ticarәtin balanslı inkişafını tәmin etmәk
beynәlxalq valyuta kooperasiyasina yardım etmәk
valyuta kurslarının stabil qalmalarına yardım etmәk

657 Regional maliyyә institutlarına aiddir: 1. Avropa yenidәnqurma vә inkişaf bankı; 2. Afrika inkişaf bankı;
3. Beynәlxalq valyuta fondu; 4. Dünya bankı; 5. Beynәlxalq yenidәnqurma vә inkişaf bankı;

•

1; 4
1; 2
4; 5
2; 4
3; 4
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658 Qlobal maliyyә sistemi aşağıdakı altsistemlәrdәn ibarәtdir: 1. dünya maliyyәsi; 2. transmilli
tәkraristehsal sistemlәri; 3. milli maliyyә sistemlәri; 4. regional maliyyә institutları; 5. beynәlxalq maliyyә
institutları;

•

3; 5
1; 2
4; 5
2; 4
3; 4

659 Paris klubu nә vaxt yaradılıb?

•

1955.0
1956.0
1970.0
1934.0
1949.0

660 Paris klubu özündә neçә ölkәni birlәşdirir?

•

21.0
20.0
30.0
15.0
12.0

661 London klubu neçә kommersiya bankını özündә birlәєdirir?

•

50.0
600.0
400.0
550.0
100.0

662 Beynәlxalq maliyyәnin әn geniş әhatәli sferası hansıdır?

•

beynәlxalq әmtәә dövriyyәsi
valyuta bazarı
kredit bazarı
qiymәtlı kağızlar bazarı
sığorta bazarı

663 Beynәlxalq kreditlәr verilir:

•

ancaq dollar ilә
kreditor olkәnin, borc alan ölkәnin, üçüncü ölkәlәrin valyutası vә beynәlxalq hesablaşma pul vahidlәri ilә
ancaq azad dönәrli valyuta ilә
ancaq kreditor olkәnin valyutası ilә
borc alan ölkәnin valyutası ilә

664 Әgәr valyuta daxilolmaları xaricә valyuta axınından çox olarsa, onda tәdiyyә balansı:

•

tәnzimlәnmәyәn adlanır
müdbәt adlanır
tarazlaşdırılmış adlanır
passiv adlanır
müvazinәtli adlanır

665 Valyutanın ölkәyә daxil olması vә ölkәdәn axınının nisbәti әks olunur
93/98

23.12.2016

•

maliyyә balansında
tәdiyyә balansında;
hesablaşma balansında;
ticarәt balansında
Mәrkәzi Bankın balansında

666 Adәtәn milli valyutanın kursu artır:

•

tәdiyyә balansı qeyri tarazlı olanda
tәdiyyә balansı aktiv olanda;
tәdiyyә balansında kәsir olanda
tәdiyyә balansı passiv olanda;
tәdiyyә balansı tarazlı olanda

667 Bazarda tәlәb vә tәklifin tәsiri nәticәsindә formalaşan valyuta kursuna ..... deyilir

•

sabit kurs
üzәn kurs
tәsbit edilmiş kurs
rәsmi kurs
tәnzimlәnәn

668 İstәnilәn xarici valyutaya mәhdudiyyәtsiz dәyişdirilәn valyuta adlanır

•

ehtiyat
sәrbәst dönәrli
dönәrli olmayan
qismәn dönәrli
milli

669 Maliyyә bazarının tәrkibinә daxil deyildir:

•

Pul bazarı
İnnovasiya bazarı
Valyuta bazarı
Sığorta bazarı
Qiymәtli kağızlar bazarı;

670 Kapital bazarının maliyyә alәtlәrinә aiddir:

•

Heç biri
Kapital bazarı birbaşa vә portfel investisiyalar şәkilindә orta vә uzun müddәtli bank kreditlәrindәn tәşkil
olunmuşdur.
Kapital bazarı depozit ehtiyatlarının investisiyalaşdırılması hesabına formalaşır
Buraya yalnız uzun müddәtli bank kreditlәri vә avro istiqraz vә avro bondlar aiddir
Kapital bazarı yalniz beynәlxalq maliyyә bazrının alәtlәri hesabına formalaşdırılr.

671 Sәhmdar cәmiyyәtin sәhminin nominalı hansı sәhm üzrә müәyyәn edilir?

•

tәqdim edәnә
sadә
sadә vә güzәştli
güzәştli
adlı

672 İmtiyazlı sәhm sәsvermә hüququna malikdir mi?

•

cәmiyyәtin mülkiyyәti qiymәtlәndirildikdә
malik deyil
94/98

23.12.2016

o halda malikdir ki,qanunda nәzәrdә tutulub
malikdir
sәhmdar cәmiyyәt lәğv olunanda

673 Sәhmdar cәmiyyәtin tәdavüldә olan sәhmlәrinin mәzәnnә üzrә maya dәyәri nәyi göstәrir?

•

maliyyә vәziyyәtini
sәhmdar cәmiyyәtin bazar dәyәri
sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamә kapitalını
sәhmdar cәmiyyәtin xüsusi kapitalını
bazar qiymәtlәrini

674 İllik dövriyyәsinә görә dünyanın әn nәhәng fond birjası hansıdır?

•

İstanbul Birjası
Nyu York Birjası
Tokio Birjası
London Birjası
Bәhreyn Birjası

675 Dünyanın әn qәdim fond birjası hansıdır?

•

Madrid Birjası
London Birjası
Tokio Birjası
Nyu York Birjası
Paris Birjası

676 İnkişaf etmiş ölkәlәrin fond birjalarında qiymәtli kağızların hansı növü üstünlük tәşkil edir?

•

veksellәr
korporativ istiqrazlar
sәhmlәr
dövlәt istiqrazları
sertifikatlar

677 Klassik qiymәtli kağızların növü dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

kredit kartları, plastik kartlar, çeklәr
sәhmlәr, dövlәt istiqrazları, korporativ istiqrazlar
istiqrazlar, veksellәr, sertifikatlar
sәhmlәr , istiqrazlar, veksellәr
çeklәr, borc öhdәliklәri, ödәniş kartları

678 Sadә sәhm istiqrazdan nә ilә fәrqlәnir?

•

tәyinatına görә fәrqlәnir
tәdavül dövriyyәsi müddәtinә görә
daxil olan gәlirin sabitliyinә görә
daxil olan gәlirin hәcminә görә
mülkiyyәt münasibәtinә görә

679 Sәhmin hansı növü sabit gәlir gәtirir?

•

adsız
imtiyazlı
istәnilәn növü
sadә
adlı
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680 Hansı qiymәtli kağız tarixәn qәdimdir?

•

törәmә
bәlәdiyyә
korporativ
xüsusi
dövlәt

681 Listinq xidmәti nәdir:

•

Qiymәtli kağızların ilkin bazarda emisyası
Firmanın qiymәtli kağızlarının Fond bazaında alqısatqısına icazә verilmәsi
Maliyyә risklәrinin sığortalanması
Qiymәtli kağızalrın alıcı vә satıcı arasındakı maliyyә hesablaşma forması
Qiymәtli kağızların minumal sәviyyәdә emissiyası

682 Aşağıdakı qiymәtli kağızları daha etibarlı vә stabil yuksәk gәlir vermәk qabiliyyәtinә gorә ardıcıllıqla
duzun: 1.Uzunmuddәtli dovlәt istiqrazları; 2.Qısamuddәtli dovlәt istiqrazları; 3.İmtiyazlı sәhmlәr; 4.Adi
sәhmlәr; 5.Korporativ istiqrazlar

•

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

683 REPO әmәliyyatlarının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

Xarici valyutanın sonradan satılması
Qiymәtli kağızların sonradan alınması şәrti ilә satılması
Qiymәtli kağızların alınması
Qiymәtli kağızların satılması
Xarici valyutanın sonradan alınması şәrti ilә satılması

684 Öz sahibinә muәssisәnin mәnfәәtinin bir hissәsini әldә etmәk, onun әmlakının bir hissәsinә sahib olmaq,
habelә müәssisәnin idarә edilmәsindә iştirak etmәk huququnu verәn qiymәtli kağız novu:

•

Qisa müddәtli istiqrazlar
Sәhm
İstiqraz
Veksel
Dövlәt xәzinәdarlıq banknotları (öhdәliklәri)

685 Müәyyәn bir vaxtdan sonra öhdәliyin borcludan mәblәğini odәmәyi oz uzәrinә goturmuş şәxsdәn
muәyyәn mәblәği şәrtsiz tәlәb etmәk huququ verәn yazılı borc öhdәliyi necә adlanır:

•

Imtiyazlı sәhmlәr
Veksel
Sәhm
İstiqraz
Dövlәt xәzinәdarlıq banknotları

686 Svop bazarı dedikdә nә başa düşülür?

•

әvvәlcәdәn razılaşdırılmış qiymәtlәrlә müәyyәn dövr üçün alıcı ilә satıcı arasında aktivlәrin satışı ilә bağlı
ikitәrәfli bağlanmış saziş
qiymәtli kağızlar üzrә sövdәlәşmә әldә etmiş iştirakçılar arasında sazişlәrin birbaşa mübadilә edildiyi bazar
bu elә bazardır ki, burada tәrәflәr onlarda olan mövcud qiymәtli kağızların gәlәcәkdә müәyyәn olunmuş vaxtda
alqısatqısı ilә әlaqәdar razılığa gәlirlәr
sövdәlәşmә müddәtindә qiymәtli kağızların pul vәsaitlәrinә mübadilә edilmәsi;
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bu gәlәcәk dövr üçün müәyyәn әmtәәnin alqısatqisı ilә әlaqәdar bağlanmış müqavilәdir;

687 Forvard bazarı dedikdә nә başa düşülür?

•

ilkin bazarda satılmış qiymәtli kağızların dövr etdiyi bazarı kimi
bu elә bazardır ki, burada tәrәflәr onlarda olan mövcud qiymәtli kağızların gәlәcәkdә müәyyәn olunmuş vaxtda
alqısatqısı ilә әlaqәdar razılığa gәlirlәr
bu gәlәcәk dövr üçün müәyyәn әmtәәnin alqısatqisı ilә әlaqәdar bağlanmış müqavilәdir;
sövdәlәşmә müddәtindә qiymәtli kağızların pul vәsaitlәrinә mübadilә edilmәsi
әvvәlcәdәn razılaşdırılmış qiymәtlәrlә müәyyәn dövr üçün alıcı ilә satıcı arasında aktivlәrin satışı ilә bağlı
ikitәrәfli bağlanmış saziş

688 Spot bazarı dedikdә nә başa düşülür?

•

ilkin bazarda satılmış qiymәtli kağızların dövr etdiyi bazarı kimi
sövdәlәşmә müddәtindә qiymәtli kağızların pul vәsaitlәrinә mübadilә edilmәsi
bu gәlәcәk dövr üçün müәyyәn әmtәәnin alqısatqisı ilә әlaqәdar bağlanmış müqavilәdir
bu elә bazardır ki, burada tәrәflәr onlarda olan mövcud qiymәtli kağızların gәlәcәkdә müәyyәn olunmuş vaxtda
alqısatqısı ilә әlaqәdar razılığa gәlirlәr
әvvәlcәdәn razılaşdırılmış qiymәtlәrlә müәyyәn dövr üçün alıcı ilә satıcı arasında aktivlәrin satışı ilә bağlı
ikitәrәfli bağlanmış saziş

689 Fyuçers dedikdә nә başa düşülür?

•

әvvәlcәdәn razılaşdırılmış qiymәtlәrlә müәyyәn dövr әrzindә alıcı ilә satıcı arasında aktivlәrin satışı ilә bağlı
ikitәrәfli müqavilә
gәlәcәk dövr üçün müәyyәn әmtәәnin alqısatqisı ilә әlaqәdar bağlanmış müqavilә;
guzәştli kredit növü
alıcı ilә satıcı arasında maliyyә hesablaşmaları forması
әvvәlcәdәn nominal dәyәri müәyyәnlәşdirilmiş istiqraz vәrәqi

690 Opsion dedikdә nә başa düşülür?

•

gәlәcәk dövr üçün müәyyәn әmtәәnin alqısatqisı ilә әlaqәdar müqavilә
әvvәlcәdәn razılaşdırılmış qiymәtlәrlә müәyyәn dövr üçün alıcı ilә satıcı arasında aktivlәrin satışı ilә bağlı
ikitәrәfli bağlanmış saziş;
guzәştli kredit növü
alıcı ilә satıcı arasında maliyyә hesablaşmaları forması
әvvәlcәdәn nominal dәyәri müәyyәnlәşdirilmiş istiqraz vәrәqi

691 İkinci qiymәtli kağizlar bazarı bu:

•

әlavә qiymәtli kağızların emissiyasıdir
ilkin bazarda satılmış qiymәtli kağızların dövr etdiyi bazarıdir
investorlar arasında qiymәtli kağızların ilkin yerlәşdirilmәsidir
mәhdud nominalli qiymәtli kağızların müәyyәn miqdarda emissiyasıdir
qiymәtli kağızların mübadilә sferasıdir

692 İlkin qiymәtli kağizlar bazarı bu:

•

qiymәtli kağızların alınması mәqsәdi ilә investorların axtarışıdir
investorlar arasında qiymәtli kağızların ilkin yerlәşdirilmәsidir
ilkin bazarda satılmış qiymәtli kağızların dövr etdiyi bazarıdir
mәhdud nominalli qiymәtli kağızların müәyyәn miqdarda emissiyasıdir
qiymәtli kağızların mübadilә sferasıdir

693 Maliyyә vasitәçilәrinә hansı maliyyә müәssisәlәri aid deyildir?

•

ticarәt müәssisәsi
kommersiya bankları
kredit birliklәri
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investisiya bankları
lizinq şirkәti

694 Maliyyә bazarının strukturuna aid deyil:

•

sığorta bazarı
әmtәә vә xidmәtlәr bazarı
borc kapitalı bazarı
fond bazarı
kredit bazarı

695 Müasir inkişaf mәrhәlәsindә, әsasәn hansı valyuta kurslarından istifadә olunur

•

inkişfda olan valyuta kursları
xarici valyuta kursları
tәsbit (fiksasiya) olunmuş vә «üzәn» valyuta kursları
hәm xarici, hәm dә daxili valyuta kursları
sabit valyuta kursları

696 Növlәrinә görә beynәlxalq kreditlәrin hansı formaları var

•

qısamüddәtli kreditlәr
kommersiya kreditlәri vә maliyyә kreditlәri
daxili vә xarici kreditlәr
әmtәә kreditlәri vә valyuta kreditlәri
uzunmüddәtli kreditlәr

697 Tәyinatına görә beynәlxalq kreditlәrin hansı formaları var

•

valyuta kreditlәri
әmtәә kreditlәri
uzunmüddәtli kreditlәr
kommersiya kreditlәri vә maliyyә kreditlәri
daxili vә xarici kreditlәr

698 Tәdiyyә balansı  bu:

•

sadalananların heç biri doğru deyil
tәsәrrüfat subyektlәrindә pul fondlarının vә yığımlarının formalaşdırılması vә geniş tәkrar istehsal xәrclәrinin
maliyyәlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar yaranan iqtisadi münasibәtlәrdir
dövlәt gәlirlәrinin ümumi plan üzrә yığılması vә toplanması, cәmlәşmiş vәsaitlәrin bütün növ dövlәt xәrclәrinin
örtülmәsinә istifadәsidir
ölkәlәrin müәyyәn bir dövr әrzindә xarici iqtisadi vә maliyyә münasibәtlәrinin vәziyyәtini әks etdirir
il әrzindә ictimai mәhsulun mühüm qisminin istehsalının vә sosial müdafiә tәdbirlәrinin reallaşmasının mәqsәdilә
istifadә edilәn pul fondudur

699 Tәdiyyә balansının vәziyyәtinin milli valyutaya tәsiri ilә bağlı hası fikir yanlışdır.

•

Tәdiyyә balansının vәziyyәti milli valyutanın mövqeyini tam әks etdirir.
Sadalanan fikirlәrin hamısı yanlışdır
Tәdiyyә balansının vәziyyәti milli valyutanın mövqeyinә tәsir etmir
Mәnfi tәdiyyә balansı milli valyutanın kursunun azalmasına şәrait yaradır vә borclular milli valyutanı xarici
valyutaya sataraq öz xarici borclarını ödәyirlәr
Müsbәt tәdiyyә balansı milli valyuta kursunun yüksәlmәsinә kömәk edir vә xarici borclar sahәsindә ona olan
tәlәbatı artırır
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